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BAB III 

METODE PENGEMBANGAN 

 
 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R & D) 

atau penelitian dan pengembangan pada umumnya menggunakan 10 tahap, 

namun dengan keterbatasan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya pada 

keterbatsan pengembangan maka penelitian dan pengembangan ini  sampai 

tahap 7) revisi produk. Widyawati dkk, (2018 : 33-34) menyatakan bahwa: 

Research and Development (R & D) yaitu model penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Langkah-langkah penelitian secara umum dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development  
 

 Langkah-langkah dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap 7) revisi 

produk, Dari gambar 1 maka langkah-langkah yang dilaksanakan meliputi: 1) 

potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 

5) revisi desain, 6) ujicoba produk, 7) revisi produk. Meskipun demikian hal 

tersebut menyesuaikan tujuan pengembangan ini yaitu untuk menghasilkan 

media pembelajaran e-LKS berbantu edmodo pada materi Barisan dan Deret 

Aritmatika kelas XI IPA SMA Muhammadiyah Braja Selebah yang valid dan 

praktis. 
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B. Prosedur Pengembangan 

Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Developmen 

dengan model sugiyono adalah sebagai berikut: 

 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi adalah suatu keadaan atau suatu kondisi memiliki kelebihan yang 

dapat dimanfaatkan. Sedangkan masalah adalah kesenjangan antara harapan 

dan kenyataan. Potensi di sekolah peserta didik boleh membawa handphone 

juga tersedianya wifi sehingga penggunaannya tidak memerlukan kuota banyak. 

Disamping itu, selama ini guru mata pelajaran matematika belum pernah 

menggunakan media pembelajaran berbentuk e-LKS berbantu  Edmodo dalam 

menyampaikan materi barisan dan deret aritmatika. Sedangkan masalah yang 

dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan pendidik masalah yang 

ditemukan, seperti pada kelas XI IPA SMA Muhammadiyah Braja Selebah 

menggunakan panduan bahan ajar berupa buku cetak yang terbatas, 

membosankan bagi siswa dan belum menarik, untuk keterbacaan menurut 

pendidik menyatakan bahwa rata-rata buku cetak sulit dipahami, materi serta 

contoh soal kurang mudah dipahami peserta didik, Pendidik belum pernah 

mengembangkan bahan ajar sendiri yang berupa e-LKS berbantu aplikasi 

pembelajaran seperti Edmodo. Wawancara dilakukan dengan pendidik bernama 

bapak Muslikin, S.E pada tanggal 23 Desember 2020 dan wawancara dengan 

dua orang peserta didik pada tanggal 24 Desember 2020. 

 Berdasarkan potensi dan masalah yang telah dijelaskan seperti peserta 

didik membutuhkan bahan ajar yang menarik dan mudah dipahami sehingga 

diperoleh suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran 

matematika kususnya pada materi barisan dan deret aritmatika adalah dengan 

mengembangan media berbentuk e-LKS berbantu Edmodo sangat perlu untuk 

dilakukan dan produk yang dibuat akan mudah dipahami oleh peserta didik 

dengan bentuk isian rumpang. 

 

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah ditemukan, selanjutnya perlu dikumpulkan 

berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan perencanaan. Peneliti 

mengumpulkan informasi dengan wawancara mengenai pembelajaran dikelas, 
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bahan ajar yang digunakan, pemahaman materi peserta didik saat belajar 

matematika dan tentang e-LKS berbantu edmodo sebagai bahan ajar. 

Berdasarkan Hasil wawancara terhadap pendidik dan dua orang peserta 

didik kelas XI IPA  di SMA Muhammadiyah Braja Selebah disimpulkan bahwa 

peserta didik membutuhkan media pembelajaran dalam bentuk e-LKS berbantu 

Edmodo. Peserta didik menganggap pelajaran Matematika cukup membosankan 

dan sulit memahami. Hal ini terjadi karena pendidik hanya menggunakan buku 

cetak saja tanpa menggunakan media yang lainnya. Sudah cukup lama tidak 

menggunakan LKS, desainnyapun kurang menarik, membutuhkan e-LKS yang 

kecukupan materi serta penyelesaiannya saintifik dan isian rumpang. 

Penggunaan e-LKS berbantu Edmodo dalam pembelajaran di SMA 

Muhammadiyah Braja Selebah sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas yang 

ada di sekolah.  

 

3. Desain Produk 

Penelitian ini akan menghasilkan e-lks berbantu edmodo pada materi 

barisan dan deret aritmatika kelas XI. Tahap ini peneliti membuat rancangan 

pengembangan e-lks berbantu edmodo pada materi barisan dan deret aritmatika 

kelas XI. Tahap yang ditempuh dalam perencanaan desain produk adalah : 

 

1. Produk LKS :  

a. Sampul awal, berisikan judul LKS dan identitas pemilik. 

b. Pendahuluan, kata pengantar, daftar isi, peta konsep, Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar (KD), Indikator. 

c. Pembelajaran, berisikan e-LKS 1 sampai 3 Barisan dan Deret  yang mudah 

dipahami peserta didik. 

d. Penyelesaian dengan teknik rumpang. 

e. Evaluasi, 10 soal pilihan ganda dan 5 essay. 

f. Rangkuman, berisikan ringkasan materi. 

g. Daftar pustka, berisikan sumber belajar. 

h. Kunci jawaban, berisiskan jawaban pilihan ganda dan hasil akhir essay. 

i. Sampul akhir, berisikan identitas penilis LKS. 
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2. Aplikasi Edmodo: 

Aplikasi ini tampilannya hampir sama dengan Facebook, yang di dalamnya 

ada tombol like, komentar, berbagi, dan dimenu home bisa tulis atau sisipkan 

dokumen untuk siswa yang sudah join.  

a. Di dalam aplikasi terdapat e-LKS format pdf yang bisa didownload. 

b. Video dari youtube yang membantu pemahaman peserta didik pada 

materi Barisan dan Deret Aritmatika. 

c. Link liveworksheets e-LKS 1 sampai 3 yang akan dikerjakan peserta 

didik. 

 

4. Validasi Desain 

Validasi produk ini dilakukan dengan meminta beberapa ahli pakar dalam 

bidangnya masing-masing untuk menilai desain produk yang dikembangkan agar 

mengetahui valid e-LKS berbantu edmodo pada materi barisan dan deret 

aritmatika kelas XI tersebut. Para ahli diminta memberikan masukan dan 

penilaian untuk dijadikan sebagai dasar perbaikan produk tersebut. Uji Validasi 

terdiri dari 4 validator ahli, 2 validator ahli materi dan bahasa yang terdiri dari 

Dosen Matematika UM Metro yaitu Ira Vahlia, M.Pd dan guru SMA 

Muhammadiyah Braja Selebah yaitu Muslikin, S.E. sedangkan 2 validator ahli 

media yang terdiri dari Dosen Matematika UM Metro yaitu Satrio Wicaksono, 

M.Pd dan guru SMA Muhammadiyah Braja Selebah yaitu Eris Setiarto, S.Pd.  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk validitas produk adalah sebagai berikut:  

1) Membuat kisi-kisi angket validasi produk. 

2) Membuat butir-butir pertanyaan validasi angket. 

3) Meminta kesediaan dosen dan guru untuk menjadi validator.  

4) Memberikan bahan ajar yang akan divalidasi beserta angket penilaian kepada 

validator.  

5) Apabila hasil validasi belum memenuhi kriteria “valid” atau “sangat valid”, 

maka akan dilakukan revisi bahan ajar.  

6) Jika hasil data yang diperoleh memenuhi kriteria “valid” atau “sangat valid” 

maka bahan ajar sudah siap ujicoba.  

 

5. Revisi Desain 

Setelah desain produk e-LKS divalidasi melalui penilaian ahli desain, ahli 

materi dan ahli bahasa. Peneliti melakukan perbaikan pada desain produk yang 
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telah dibuat sesuai dari masukan-masukan yang telah diberikan ahli media, ahli 

materi dan ahli bahasa. Produk yang sudah direvisi dan dikatakan valid, maka 

produk tersebut dilanjutkan ketahap selanjutnya yaitu uji coba produk. 

 

6. Uji Coba Produk 

Setelah dikatakan valid oleh validator maka bisa digunakan uji coba 

produk. Uji coba ini dilakukan dengan kelompok kecil (terbatas). Seperti yang 

dijelaskan Wynarti (2018 : 67) menyatakan bahwa: “Uji coba dilakukan secara 

terbatas yaitu dengan 8 siswa yang dipilih dengan menggunakan teknik random 

sampling secara acak”. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Sebelum uji coba produk, peneliti menjelaskan secara offline kegunaan 

edmodo hingga bisa join kekelas online dengan mematuhi protokol kesehatan. 

2) Proses uji coba produk dilakukan secara terbimbing offline. 

3) Pembelajaran dilakukan dua kali pertemuan berdurasi 25 menit. 

4) Sebelum mengerjakan peserta didik menyimak video yang sudah diupload 

pada aplikasi edmodo guna pemahaman materi. 

5) Peserta didik mengerjakan e-LKS berbantu edmodo.  

6) Setelah itu peserta didik mengisi angket dengan arahan dari peneliti.  

7) Apabila hasil yang diperoleh belum memenuhi kriteria “praktis” atau “sangat 

praktis”, maka uji coba produk dilakukan kembali.  

8) Jika hasil yang diperoleh memenuhi kriteria “praktis” atau “sangat praktis” 

maka produk bisa digunakan dalam proses pembelajaran.  

 

7. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan dan dilaksanakan setelah menguji coba produk 

jika masih terdapat kekurangan atau kelemahan yang diketahui dari hasil 

pengamatan. Angket dan saran diberikan kepada peserta didik pada saat uji 

coba produk e-LKS berbantu edmodo pada materi barisan dan deret aritmatika 

kelas XI yang dilakukan di kelas XI SMA Muhammadiyah Braja Selebah. Dengan 

mengambil sebanyak 8 peserta didik, Merevisi ini dilakukan untuk 

mengembangkan e-lks berbantu edmodo hingga praktis. Setelah produk sudah 

dikatakan valid dan praktis maka penelitian sudah selesai, karena keterbatasan 

kondisi yang sudah disampaikan serta sesuai tujuan penelitian ini yaitu 

menghasilkan produk yang valid dan praktis. 

 



20 
 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data untuk penelitian pengembangan ini 

menggunakan beberapa teknik, yaitu : 

 

a. Wawancara 

Teknik wawancara penelitian ini untuk memperolel data awal dilakukan 

pada pra survei. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menganalisis 

kebutuhan terhadap e-LKS berbantu edmodo pada materi barisan dan deret 

aritmatika kelas XI yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 

  

b. Angket  

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 

atau hal-hal yang ia ketahui. Kemudian setalah produk jadi, angket diberikan 

kepada validator dan peserta didik untuk menilai produk yang dikembangkan. 

Adapun angket yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

 

1) Angket Validasi  Ahli 

Teknik angket pada penelitian ini untuk mendapatkan validasi dari ahli 

media, ahli materi, dana ahli bahasa. 

a) Angket Validasi Media (Desain) 

Angket validasi media digunakan untuk memperoleh data mengenai 

penilaian dan pendapat validator terhadap e-LKS berbantu edmodo pada 

materi barisan dan deret aritmatika kelas XI yang disusun sehingga 

menjadi pedoman dan acuan dalam merevisi e-LKS berbantu edmodo 

pada materi barisan dan deret aritmatika kelas XI yang dikembangkan. 

Berikut ini adalah indikator penilaian ahli media: 

 

Tabel 1. Indikator Penilain Angket Validasi Media  

No Indikator Penilaian 

1 Desain Isi Media Pembelajaran e-LKS 

2 Kegunaan Media Pembelajaran 

Adaptasi Rosihah dan Pamungkas (2018) 
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b) Angket Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi merupakan penilaian dari seorang ahli terhadap 

kelayakan isi dan kelayakan produk yang dikembangkan. Berikut ini adalah 

indikator penilaian ahli materi: 

 

Tabel 2. Indikator Penilain Angket Validasi Materi 

No Indikator Penilaian 

1 Kesesuaian Materi dengan KD 

2 Keakuratan Materi 

3 Pendukung Materi Pembelajaran 

4 Penyajian Pembelajaran 

5 Kelengkapan Penyajian 

Adaptasi Rosihah dan Pamungkas (2018) 

 

c) Angket Validasi Ahli Bahasa 

Validasi ahli bahasa merupakan penilaian dari seorang ahli 

terhadap bahasa atau penulisan yang digunakan untuk pengembangkan e-

LKS . Berikut ini adalah indikator penilaian ahli bahasa:  

 

Tabel 3. Indikator Penilain Angket Validasi bahasa 

No Indikator Penilaian 

1 Lugas 

2 Komunikatif 

3 Dialogis dan Interaktif 

4 Kesesuaian dengan Tingkat Perkembangan Siswa 

5 Penggunaan Bahasa Sesuai dengan EBI (Ejaan Bahasa Indonesia) 

Adaptasi Rosihah dan Pamungkas (2018) 

 

2) Angket Kepraktisan Produk oleh Peserta Didik 

Instrumen kepraktisan digunakan untuk mengumpulkan data atau 

informasi tentang layak tidaknya e-LKS yang akan digunakan peserta didik. 

Indikator yang diamati pada aspek kepraktisan adalah:  
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Tabel 4. Indikator Penilain Angket Keprakisan produk  

No Indikator Penilaian 

1 Keterbantuan 

2 Kemudahan 

3 Kemenarikan 

Adaptasi Rahayu dan Kholilullah (2018) 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam pengembangan e-LKS menggunakan angket 

yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

tertulis untuk dijawab secara tertulis berupa kritik maupun saran dari responden. 

Skala penilaian instrumen pengumpulan data menggunakan skala likert. 

Zahra dan Rina (2018 : 49) menyatakan bahwa: “Jawaban setiap item instrumen 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata”. 

 

1. Analisis Validasi Produk 

Analisis validasi produk digunakan untuk menganalisis hasil dari validator. 

Menurut Sari dkk. (2020) rumus untuk mengolah data perkelompok dari 

keseluruhan item adalah : 

 

100(%) x
maksimalskor

validasidiberikanyangskor
persentase






 

Ukuran kriteria validasi produk e-LKS yang dihasilkan dan dinyatakan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 5. Kriteria penilaian validasi produk 

Kategori  Penilaian (%) 

Sangat Valid %100%80  N  

Valid %80%60  N  

Cukup Valid %60%40  N  

Tidak Valid %40%20  N  

Sangat Tidak Valid %20%0  N  

Diadaptasi : Sari dkk. (2020) 
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Apabila hasil yang diperoleh lebih dari 60% maka produk yang 

dikembangkan sudah dapat dikatakan valid dan sangat valid jika mencapai lebih 

dari 80%  sehingga produk yang dikembangkan dapat digunakan untuk uji coba 

produk. 

 

2. Analisi Kepraktisan Produk 

Menurut Sari dkk. (2020) menyatakan bahwa Rumus untuk mengelola 

data perkelompok dari keseluruhan item adalah: 

 

100(%) x
maksimalskor

respondendiberikanyangskor
persentase






 

 

Ukuran kriteria kepraktisan produk yang dihasilkan dan dinyatakan dalam table 

berikut :  

 

Tabel 6. Kriteria penilaian kepraktisan produk 

Kategori Penilaian 

Sangat Praktis %100%80  N  

Praktis %80%60  N  

Cukup  Pratktis %60%40  N  

Tidak Praktis %40%20  N  

Sangat tidak Praktis %20%0  N  

Adapatsi : Sari dkk. (2020) 

Apabila hasil yang diperoleh lebih dari 60% maka produk yang 

dikembangkan sudah dapat dikatakan praktis dan sangat praktis jika mencapai 

lebih dari 80%, sehingga produk yang dikembangkan dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

 


