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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017 mulai bulan April hingga bulan Mei di MTs Darul Hikmah 

Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII.B.1 MTs Darul 

Hikmah Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) model Missouri Mathematics Project (MMP) 

pada pembelajaran matematika. 

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan 

pengembangan (research and development). Beberapa definisi penelitian 

pengembangan menurut para ahli: 

1. Research and Development adalah metode penelitian yang secara sengaja, 

sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencari temukan, merumuskan, 

memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan 

produk, model, metode/strategi, cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih 

unggul, baru, efektif, efesien, produktif, bermakna.
1
 

                                                             
1
Nusa Putra, RESEARCH & DEVELOPMENT(Penelitian dan Pengembangan: Suatu 

pengentar), (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 67 
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2. Penelitian Pengembangan adalah satu jenis penelitian pragmatik yang 

menawarkan suatu cara untuk menguji teori dan memvalidasi praktik 

yang terus menerus dilakukan secara esensial melalui tradisi yang tidak 

menantang.
2
 

3. Penelitian pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah 

dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada agar dapat dipertanggung jawabkan.
3
 

Berdasarkan dari definisi penelitian pengembangan diatas dapat diketahui 

bahwa penelitian pengembangan merupakan suatu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menghasilkan produk-produk untuk kepentingan 

pendidikan/pembelajaran yang diawali dengan analisis kebutuhan dilanjutkan 

dengan pengembangan produk. Pengembangan dibidang pendidikan bertujuan 

untuk menghasilkan produk-produk untuk kepentingan pembelajaran yang 

dihasilkan melalui research and development.
4
 Penelitian pengembangan yang 

akan peneliti lakukan adalah sebuah produk dimana produk telah diuji 

kevaliditasannya. Produk yang akan peneliti hasilkan dalah sebuah bahan ajar 

yang berbentuk RPP  model Missouri Mathematics Project 

D. Desain Penelitian 

Model penelitian yang digunakan adalah model ADDIE. Model desain 

sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain 

                                                             
2
Emzir, Metodologi Penelitian Pendiidkan Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2014), h. 264 
3
Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan, dan 

Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 206. 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabet, 2014, 

h. 298 
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sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model 

ADDIE.
5
 Model ini sesuai dengan namanya, terdiri dari lima fase atau tahap 

utama, yaitu (A)analysis, (D)design, (D)development, (I)implementation, dan 

(E)evaluation.
6
. Kelima fase dalam model ADDIE perlu dilakukan secara 

sistematik. Model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk 

pengembangan produk seperti model, strategi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media dan bahan ajar.
7
 desain sistem pembelajaran ADDIE 

dengan komponen-komponennya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Model ADDIE 

 

 

 

                                                             
5
Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), h. 

125. 
6
Ibid., h. 125 

7
Endang Mulytiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, Bandung: 

Alfabeta, 2014, h. 195 
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E. Prosedur Penelitian 

Sesuai dengan model ADDIE prosedur pengembangan yang dilakukan 

terdiri atas lima tahap, yaitu: 

1. Analysis (Analisis) 

Langkah analisis yang dilakukan adalah analisis perlunya 

pengembangan model/metode pembelajaran dan menganalisis kelayakan 

dan syarat-syarat pengembangan model/metode yang baru.
8
 Langkah 

analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja (performance analysis) 

dan analisis kebutuhan (need analysis). Tahapan ini dijelaskan secara rinci 

yaitu: 

a. Analisis kinerja 

Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan 

mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan 

solusi berupa penyelenggaraan program atau perbaikan manajemen.
9
 

Analisis kinerja dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengklarifikasi masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran 

materi pokok. 

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masih 

terbatas RPP yang dimiliki guru matematika sebagai dalam proses 

pembelajaran di sekolah, sehingga dibutuhkan solusi berupa perbaikan 

kualitas manajemen dalam proses pembelajaran. Solusi dari 

permasalahan tersebut bisa dilakukan dengan cara penyediakan RPP. 

                                                             
8
Endang Mulyatiningsih, Op.Cit, h.200 

9
Benny A.Pribadi, Op.Cit, h. 128 
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b. Analisis kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan guru 

untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang 

diperlukan, Hal ini dapat dilakukan apabila program pembelajaran 

dianggap sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang 

dihadapi. 

2. Design (Perancangan) 

Langkah perancangan disusun RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) pada materi persegi panjang dan persegi. Mendesain RPP  

langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:
10

 

a. Mengisi kolom identitas; 

b. Menentukan alokasi waktu pertemuan; 

c. Menentukan SK/KD serta indikator; 

d. Merumuskan tujuan sesuai SK/KD dan indikator; 

e. Mengidentifikasi materi standar; 

f. Menentukan pendekatan, model, dan metode pembelajaran; 

g. Menentukan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan 

awal, inti dan akhir; 

h. Menentukan sumber belajar; 

i. Menyusun kriteria penilaian 

 

 

                                                             
10

Trianto, Model Pembelajaran Terpadu: konsep, Strategi, dan Implementasinya dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 109 
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3. Development (Pengembangan) 

Pada langkah pengembangan (development), dikembangkan RPP 

matematika model  missouri mathematics project pada materi pokok 

segiempat berdasarkan validasi ahli (pakar) dan revisi produk. Tahapan 

pengembangan RPP berdasarkan hal-hal berikut: 

a. Aspek kelayakan atau validitas RPP 

b. Aspek praktikalitas RPP 

c. Aspek kemampuan pemecahan masalah RPP 

RPP yang telah dikembangkan kemudian divalidasi kepada ahli 

pakar supaya mendapat masukan untuk pengembangan dan perbaikan 

sehingga didapatkan RPP yang valid sebelum diuji cobakan. 

4. Implementation (Implementasi) 

Langkah selanjutnya adalah menguji cobakan RPP matematika 

kepada guru, Implementation dilakukan untuk mendapatkan data 

kepraktisan dan kemampuan pemecahan masalah siswa, setelah 

menggunakan RPP yang dikembangkan. 

Adapun nama validator dapat dilihat pada Tabel III.1. 

 

TABEL III.1 

DAFTAR NAMA VALIDATOR 

UNTUK KEVALIDAN 

 

No Nama Validator Keterangan Bidang Keahlian 

1 Dr. Nofriyandi, M.Pd Dosen Matematika UIN Suska 

Riau 

Ahli Pakar 

2 Musa Taher, S.Pd Dosen Matematika UIN Suska 

Riau 

Ahli Pakar 

3 Septika Khairinnisa, M.Pd Dosen Matematika UIN Suska 

Riau 

Ahli Pakar 
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TABEL III.2 

DAFTAR NAMA AHLI 

UNTUK DATA PREDIKSI PRAKTIKALITAS 

 

 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan 

untuk memberikan nilai terhadap produk yang dikembangkan. Pada 

langkah evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis validitas RPP, 

praktikalitas RPP setelah menggunakan  RPP  yang dikembangkan pada 

tahap implementasi serta melakukan revisi produk berdasarkan evaluasi 

pada saat uji coba lapangan. Diagram prosedur penelitian pengembangan 

RPP model missouri mathematics project pada pembelajaran matematika  

ini dapat dilihat pada gambar III.2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Validator Keterangan Bidang Keahlian 

1 Arbain, S.Si.,M.Pd Guru Matematika MTs Darul 

Hikmah Pekanbaru 

Ahli  

2 Yanti, M.Pd Guru Matematika MTs Darul 

Hikmah Pekanbaru 

Ahli 

3 Faisal, S.Pd Guru Matematika MTs Darul 

Hikmah Pekanbaru 

Ahli 
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Gambar III.2 

 Prosedur Pengembangan RPP 
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F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Lembar validasi dan praktikalitas rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) 

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

pendapat para ahli (validator) terhadap RPP yang disusun, sehingga 

menjadi acuan/pedoman dalam merevisi perangkat pembelajaran yang 

disusun. 

2. Lembar observasi aktivitas siswa 

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data tentang aktivitas 

siswa selama pembelajaran dengan model MMP. Pengamatan dilakukan 

selama pembelajaran berlangsung (awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran). 

3. Lembar observasi aktivitas guru 

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data tentang aktivitas 

guru dalam mengelola pembelajaran dengan model MMP. Pengamatan 

dilakukan selama pembelajaran berlangsung (awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran). 

4. Tes berupa soal kemampuan pemecahan masalah 

Tes yang digunakan adalah tes tertulis yang diberikan kepada 

siswa pada akhir pembelajaran. Tes tertulis bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa yaitu posttest. Hasil 
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pekerjaan siswa pada posttest tersebut masing-masing diberi skor sesuai 

dengan pedoman atau rubrik kemampuan pemecahan masalah. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

MTs Darul Hikmah Pekanbaru Dalam penerapan kurikulum 2013 

dikelas menggunakan pendekatan saintifik dengan metode ceramah dan 

diskusi atau pendekatan lainnya sesuai kurikulum 2013 yang memberdayakan 

siswa dalam belajar.   

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data.11 Adapun teknik pengumpulan data 

pengembangan yang disusun dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Angket Validasi Ahli (Dosen dan Guru) 

Data validasi para ahli kemudian dianalisis secara deskriptif dengan 

menelaah hasil penilaian para ahli terhadap RPP. Hasil telah digunakan 

sebagai masukan untuk merevisi/menyempurnakan RPP yang digunakan. 

TABEL III.3 

SKALA ANGKET 

 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Baik 5 

Baik 4 

Cukup Baik 3 

Kurang Baik 2 

Tidak Baik 1 

 

2. Observasi aktivitas Guru dalam Mengelola Model MMP 

Untuk memperoleh data kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran, dimulai dari guru membuka pelajaran sampai menutup 

                                                             
11

Suharsimi Arikunto, Mananjemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 212 
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pelajaran. Data diperoleh dengan menggunakan lembar observasi 

kemampuan guru mengelola pembelajaran matematika 

3. Observasi Aktivitas Siswa dalam Model MMP 

Untuk memperoleh data aktivitas siswa selama berlangsungnya 

pembelajaran dengan model MMP, dimulai dari guru membuka pelajaran 

dan menutup pelajaran. Data diperoleh dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. 

4. Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Untuk memperoleh data tentang keterlaksanaan pembelajaran selama 

berlangsungnya pembelajaran dengan model MMP, dimulai dari guru 

membuka pelajaran sampai menutup pelajaran. Data diperoleh dengan 

menggunakan lembar pengamatan keterlaksanaan RPP. 

5. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
12

 Tes 

ini akan diberikan kepada siswa. Tes dilakukan dikelas VII B1 untuk 

mengumpulkan data dan mengukur kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Siswa diberi waktu selama 80 menit untuk menyelesaikan soal tes. 

Tes yang diberikan berbentuk uraian yang berisikan serangkaian 

pertanyaan yang memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. Tes 

dalam penelitian ini dilakukan sekali yakni posttest. 

                                                             
12

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 193. 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan hasil 

uji validitas dan praktikalitas RPP dengan model Missouri Mathematics 

Project (MMP). Uraian singkat tentang teknik analisis beserta kriteria yang 

menjadi acuan hasil analisis masing-masing jenis data sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan 

informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa masukan, kritik, dan 

saran perbaikan yang terdapat pada angket. Teknik analisis deskriptif 

kualitatif ini digunakan untuk mengolah data hasil review ahli pakar 

pendidikan dan ahli matematika berupa saran dan komentar mengenai 

perbaikan RPP dengan model Missouri Mathematics Project (MMP). 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis 

data kuantitatif berupa angka. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari angket dan tes tertulis. 

a. Angket 

Analisis data yang diperoleh dari angket dengan rating scale 

diperoleh dengan cara menentukan skor yang diperoleh dengan 

menjumlahkan skor dari masing-masing validator dan guru mata 

pelajaran. Ada dua analisis dalam menentukan skor, yaitu: 
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i) Penentuan validitas dengan cara berikut
13

 

Nilai validitas = x = 
                          

                     
      

Memberikan penilaian validitas dengan kriteria sebagai berikut: 

TABEL III.4 

INTERPRETASI DATA VALIDITAS RPP 

Sumber: diadaptasi dari sugiyono (2013:144) 

ii) Analisis uji kepraktisan 

Nilai kepraktisan = y = 
              

             
      

Setelah presentase diperoleh, dilakukan pengelompokkan sesuai 

kriteria: 

TABEL III.5 

INTERPRETASI DATA PRAKTIKALITAS RPP 

Sumber: diadaptasi dari sugiyono (2013:144) 

 

                                                             
13

Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2009), h. 82. 

No Interval Kriteria 

1 90%  < x ≤    100% Sangat Valid 

2 80% < x ≤     90% Valid 

3 70%  < x ≤     80% Cukup Valid 

4 60%  < x ≤    70% Kurang Valid 

5 50% < x ≤    60% Tidak Valid 

No Interval Kriteria 

1 85% < y ≤  100% Sangat Praktis 

2 75%  < y ≤   85% Praktis 

3 60%  < y ≤    75% Cukup Praktis 

4 55%  < y ≤   59% Kurang Praktis 

5  0%  < y ≤    54% Tidak Praktis 
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b. Tes 

Tes yang dipakai peneliti berupa tes tertulis yaitu posttest. 

Posttest digunakan peneliti dengan tujuan untuk menilai sampai 

dimana siswa telah menguasai kemampuan pemecahan masalah 

setelah mereka mengikuti program pengajaran yang telah peneliti 

persiapkan.
14

 Bentuk Instrumen tes, tes dilakukan secara tertulis dan 

peneliti memilih tes dalam bentuk essay.  

Keberhasilan RPP dapat dilihat dari nilai rata-rata yang 

diperoleh dari tes yang dilakukan. Hasil pekerjaan siswa pada tes 

tersebut masing-masing diberi skor sesuai dengan pedoman/indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemudian skor yang 

diperoleh oleh siswa diubah menjadi nilai menggunakan rumus 

berikut ini:
15

 

Nilai = z  = 
                    

             
      

Hasil persentase kemudian diklasifikasikan berdasarkan 

modifikasi kriteria umum klasifikasi kemampuan pemecahan masalah 

matematika sebagai berikut:
16
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Roestiyah N. K., Strategi Belajar Megajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 117 
15

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010, Ed. Revisi, cet. 11), h. 236. 
16

Zubaidah Amir MZ, The Implementation of Mathematics Teaching With Open-

Ended Approach to UIN Suska Riau Mathematics Student’s Ability of Mathematical Creative 

Thinking, pada Procendings of the International Seminar on Mathematics and Its Usage in 

Other Areas, 11-12 Nopember 210, ISBN. 978-979-1222-95-2 
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TABEL III.6 

KRITERIA UMUM KLASIFIKASI  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH  

No Tingkat penguasaan Kriteria 

1 80% < z ≤ 100% Tinggi 

2 60% < z ≤  79% Sedang 

3 < 60% Kurang 

 


