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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Assyakirin Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang Beralamat Jl Photo Km 21. 

2. Waktu Penelitian 

TABEL III.1 

JADWAL PENELITIAN 

Waktu Keterangan 

Agustus 2017  Desain LKS dan Instrumen 

 20 Agustus 2017 Validasi Instrumen 

22 Agustus  2017 Validasi Soal Posttest 

23 Agustus -2 Oktober 

2017 

Validasi Materi dan Teknologi pendidikan 

3-4 Oktober  2017 Uji Coba Kelompok Kecil 

5-12 Oktober 2017 Uji Coba Kelompok Terbatas di dalam kelas 

13 Oktober 2017 Tes Kemampuan Representasi Matematis 

13-15 Oktober 2017 Pengolahan Data 

 

B.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research And Development). Penelitian dan pengembangan 

adalah  suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk 

atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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30
Produk yang dapat dipertanggung jawabkan ialah produk yang sudah diuji 

validasinya oleh ahli-ahli dan sudah diuji praktikalitas, efektifitas dan efisienitas di 

lapangan. Maka produk yang dihasilkan dapat dipublikasikan ke masyarakat luas. 

Penelitian dan pengembangan dapat di implementasikan di dalam bidang 

pendidikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika yang lebih baik. 

 

C.  Desain Model Pengembangan 

Dalam penelitian ini model pengembangan yang digunakan yaitu Model 

ADDIE. Salah satu fungsinya ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun 

perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan 

mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini dipilih karena model ADDIE 

sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk 

pengembangan instruksional.
31

 

Menurut Benny A. Pribadi, salah satu model desain sistem pembelajaran 

yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang 

sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADDIE. Model ini terdiri dari lima 

fase atau tahap utama, yaitu :(A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, 

(I)mplementation dan (Evaluation).
32

 

                                                 
30

    Sujadi, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 164. 
31

  Grafis Paten, Model Pengembangan Media Pembelajaran. diakses pada tanggal 30 April 

2017 pukul 22.16 WIB dari situshttp://grafispaten.blogspot.co.id/2015/11/pengembangan-media-

pembelajaran-model.html 
32

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

98. 

 

http://grafispaten.blogspot.co.id/2015/11/pengembangan-media-pembelajaran-model.html
http://grafispaten.blogspot.co.id/2015/11/pengembangan-media-pembelajaran-model.html
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Kelima fase atau tahap dalam model ADDIE perlu dilakukan secara 

sistematik. Model desain sistem pengembangan ADDIE dengan komponennya 

dapat diperlihatkan pada bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3.1 

MODEL ADDIE 

D. Prosedur Pengembangan 

1. Analisis 

Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan 

dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan needs assessment (analisis 

kebutuhan), mengidentifikasi masalah (kebutuhan), dan melakukan analisis 

tugas (task analysis). Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah 

berupa karakteristik atau profil calon siswa, identifikasi kesenjangan, 

identifikasi kebutuhan dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. 

A 

Analisis 

 

Analisis kebutuhan untuk menentukan masalah 

dan solusi yang tepat  

 
D 

Design 

 

Menentukan perencanaan dan rancangan metode, 

bahan ajar dan strategi pembelajaran  

 
D 

Development 

 

Memproduksi produk yang telah dikembangkan 

yang akan digunakan dalam pembelajaran  

 
I 

Implementation 

 

Melaksanakan program pembelajaran dengan 

menerapkan desain pembelajaran yang telah 

dikembangkan  

 E 

Evaluation 

 

Melakukan evaluasi produk yang telah 

dikembangkan  

dikembangkan 
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2. Desain 

Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan (orange print). 

Tahapan yang perlu dilaksanakan pada proses rancangan yaitu: pertama 

merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR (spesifik, measurable, 

applicable, dan realistic). Kemudian menentukan strategi pembelajaran yang 

tepat harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini ada 

banyak pilihan kombinasi metode dan media yang dapat dipilih dan tentukan 

yang paling relevan. Disamping itu, pertimbangkan pula sumber-sumber 

pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang 

seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Semua itu tertuang dalam satu dokumen 

bernama orange print yang jelas dan rinci.  

3. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses mewujudkan orange print atau desain tadi 

menjadi kenyataan. Pada tahap pengembangan, lembar kerja siswa 

dikembangkan berbasis problem posing untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir refresentasi siswa.Lembar kerja siswa yang telah dikembangkan 

selanjutnya diujikan kepada ahli desain bahan ajar dan ahli materi pembelajaran 

matematika untuk masukan dan perbaikan. 

4. Implementasi 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran 

yang dikembangkan.
33

Setelah dinyatakan layak uji oleh ahli desain dan ahli 

                                                 
33

  Grafis Paten. Loc.Cit. 
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materi, lembar kerja siswa diujicobakan kepada siswa.Uji coba pertama 

dilakukan kepada kelompok kecil yang terdiri dari 5 siswa, selanjutnya uji coba 

kedua dilakukan pada siswa dalam satu kelas. 

5. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dengan analisis terhadap kelayakan penggunaan 

lembar kerja siswa yang telah dikembangkan. Juga melakukan revisi produk 

setelah uji coba lapangan.Ini sebagai langkah perbaikan dan penyempurnaan 

lembar kerja siswa agar memenuhi kriteria valid, praktis, efektif dan efisien. 

 

E. Uji Coba Produk 

Kegiatan uji coba produk, pada penelitian ini berupa lembar kerja siswa, 

dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat validitas dan praktikalitas dari lembar 

kerja siswa yang telah dikembangkan. Adapun tahapan uji coba produk untuk 

mengidentifikasi tingkat validasi lembar kerja siswa bertujuan untuk melihat 

kevalidan lembar kerja siswa yang dikembangkan. Uji validasi ini dinilai oleh 

validator.Kegiatan validasi adalah validasi materi, validasi angket respons siswa 

dan validasi soal. Validasi materi bertujuan kelayakan isi, kelayakan penyajian, 

penilaian bahasa dan penilaian pembelajaran, serta kelayakan lembar kerja siswa 

berbasis problem posing. Lalu validasi angket respons siswa bertujuan mengecek 

format angket, bahasa yang digunakan dan butir pernyataan angket terhadap 

lembar kerja siswa berbasis problem posing. Sedangkan validasi soal bertujuan 

memeriksa tingkat kesukaran soal dan kesesuaian dengan kompetensi kemampuan 

representasi matematis siswa. 
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Tahapan uji coba produk untuk mengidentifikasi tingkat praktikalitas lembar 

kerja siswa bertujuan untuk melihat keterpakaian lembar kerja siswa yang praktis 

digunakan, mudah dipahami, kemenarikan lembar kerja siswa dan keterlaksanaan 

pembelajaran lembar kerja siswa “yang baik” atau “sangat baik”. Uji praktikalitas 

dinilai oleh siswa.Kegiatan praktikalitas adalah uji skala kecil terhadap 5 orang 

siswa, uji terhadap satu kelas, dan uji kemampuan refresentasi matematis siswa. 

Uji kelompok kecil dan uji terhadap satu kelas dilakukan dengan pemberian 

lembar angket respons siswa dan lembar observasi.Sedangkan uji kemampuan 

berpikir kritis siswa dilakukan dengan pemberian tes kemampuan berpikir 

refresentasisetelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis 

problem posing. 

 

F. Subjek Uji Coba 

Pada penelitian ini, subjek penelitiannya berupa populasi dan sampel. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
34

Sedangkan sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

                                                 
34

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 117. 
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dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representative 

(dapat mewakili).
35

 Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling. Di mana purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
36

 

Dengan teknik pengambilan sampel seperti yang telah dijelaskan, maka 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MTs Assyakirin.Dan 

sampelnya adalah siswa kelas VIII Assyakirin. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian pengembangan ini 

digunakan teknik pengumpulan data angket, wawancara, observasi dan tes 

kemampuan berpikir representasi. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh, mengolah dan menginterprestasi informasi yang diperoleh dari 

pada responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukuryang sama
37

 

Pada penelitian ini digunakan beberapa instrumen, yakni sebagai berikut: 

  

                                                 
35

  Ibid., hlm.118 
36

  Ibid., hlm.30 
37

 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2013, h.46 
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1. Lembar Angket 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

skala likert. Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum 

digunakan dalam kuesioner.
38

 Skala likert yang digunakan untuk kuesioner 

mengungkap sikap dan pendapat seseorang. Kolom jawaban sudah tersedia 

dan responden memilih salah satu jawaban yang tersedia. Skala penilaian 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Sangat setuju  : 4 

Setuju    : 3 

Cukup Setuju   : 2 

Tidak setuju  : 1 

 

 Lembar angket yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

sebagai berikut: 

a. Lembar validasi angket 

Lembar validasi angket digunakan untuk mengetahui apakah 

angket sudah dapat digunakan atau belum. Lembar validasi angket 

terdiri dari lembar validasi angket validitas LKS dan lembar validasi 

angket praktikalitas LKS.Lembar validasi angket validitas LKS dapat 

dilihat pada Tabel III.2 dan lembar validasi angket praktikalitas LKS 

dapat dilihat Tabel III.3 sebagai berikut: 

  

                                                 
38

Endang Mulyatiningsih, Op.Cit. h.29. 
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TABEL III.2 

LEMBAR VALIDASI ANGKET VALIDITAS LKS 

No 
Variabel 

Validitas 
Indikator 

Bentuk dan Nomor 

Pernyataan 
Penilaian 

Positif Negatif 1 2 3 4 5 

1 
Ahli materi 

pembelajaran 

        

2 
Ahli teknologi 

pembelajaran 

        

 

TABEL III.3 

LEMBAR VALIDASI ANGKET PRAKTIKALITAS LKS 

No 
Variabel 

Praktikalitas 
Indikator 

Bentuk dan Nomor 

Pernyataan 
Penilaian 

Positif  Negatif  1 2 3 4 5 

1 

Minat peserta 

didik dan 

tampilan LKS 

        

2 
Proses 

penggunaan 

        

3 

Problem posing 

dan 

Representasi 

        

 

b. Lembar validasi LKS 

Lembar validasi LKS terdiri dari dua lembar validasi, yaitu 

lembar validasi LKS untuk ahli teknologi pendidikan dan lembar 

validasi LKS untuk ahli materi pembelajaran.  

c. Lembar praktikalitas LKS 

Lembar praktikalitas untuk mengetahui apakah LKS yang 

dirancang sudah praktis dan mudah digunakan oleh siswa. 
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2. Posttest 

Sebelum memberikan soal tes kepada siswa, soal posttest terlebih 

dahulu divalidasi untuk mengetahui apakah soal posttest yang dirancang 

sudah dapat digunakan atau tidak. Soal posttest disusun untuk mengukur 

kemampuan representasi  siswa,  setelah menggunakan LKS berbasis 

Problem posing. Posttest yang dilakukan adalah tes tertulis dengan 5 soal 

esai. Teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan, serta subjek 

penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL III.4 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA, INSTRUMEN  

DAN SUBJEK PENELITIAN 

Aspek yang Diteliti 
Teknik 

Pengumpulan Data 

Instrumen 

Penelitian 

Subjek 

Penelitian 

Validasi LKS 

Penyebaran angket 

dan diskusi dengan 

validator 

Lembar 

Angket 

Validitas 

Ahli materi, 

ahli, ahli 

teknologi, dan 

siswa,. 

 

Praktikalitas LKS 
Angket 

Lembar 

Angket 

Praktikalitas 

siswa,  

Kelompok Kecil 

siswa, 

Kelompok 

Terbatas 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

Posttest 
Soal 

Posttest 
siswa, 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan hasil penilaian validitas 

dan praktikalitas LKS berbasis Problem posing. 
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1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

a. Lembar Validitas LKS 

Data hasil validasi LKS yang terkumpul dari ahli teknologi 

pendidikan dan ahli materi pembelajaran kemudian ditabulasi. Hasil 

tabulasi tiap tagihan kemudian dicari persentasenya dengan rumus: 

                              
                   

             
      

Hasil persentase tiap tagihan kemudian dikategorikan sebagai 

berikut: 

TABEL III.5 

KRITERIA HASIL UJI VALIDITAS LKPD 

Interval Persentase (%) Kategori 

       Tidak valid 

        Kurang valid 

        Cukup valid 

        Valid  

         Sangat valid 

    Sumber: dimodifikasi dari Riduwan
39

 

Data yang diperoleh kemudian digambarkan dengan 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 

b. Lembar Praktikalitas LKS 

Data hasil tanggapan dari peserta didik melalui angket yang 

terkumpul, kemudian ditabulasi. Hasil tabulasi tiap tagihan kemudian 

dicari persentasenya dengan rumus: 

                                
                   

              
      

                                                 
39

 Riduwan, Skala Pengukiran Variabel-variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2011,  h 21 
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TABEL III.6 

KRITERIA HASIL UJI PRATIKALITAS LKS 

Interval Persentase (%) Kategori 

       Tidak praktis 

        Kurang praktis 

        Cukup praktis 

        Praktis 

         Sangat praktis 

         Sumber: dimodifikasi dari Riduwan
40

 

 Data yang diperoleh kemudian digambarkan dengan 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 

c. Posttest  

Posttest dilakukan setelah siswa melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan LKS berbasis Problem posing . Posttest dirancang 

sesuai dengan indikator kemampuan representasi matematis peserta didik 

dan diukur melalui skor. Setelah skor hasil posttest di peroleh, kemudian 

skor tersebut dicari persentasenya menggunakan rumus berikut: 

                      
                   

              
      

   Nilai persentase tiap tagihan kemudian dikategorikan:  

TABEL III.7 

KRITERIA UMUM KUALIFIKASI KEMAMPUAN 

REPRESENTASI MATEMATIKA 

No Tingkat Penguasaan Predikat 

1            Tinggi 

2           Sedang 

3          Rendah 

Sumber: Dimodifikasi dari Hartono dan Zubaidah Amir
41

 

                                                 
40

Ibid., h. 14 
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Data yang diperoleh kemudian digambarkan dengan 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. LKS berbasis problem 

posing dikatakan memfasilitasi kemampuan representasi matematis jika 

siswa, yang mengikuti posttest kemampuan representasi matematis 

memiliki persentase tingkat penguasaan dengan kategori sedang atau 

tinggi. 

2. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Data kualitatif untuk validitas LKS berbasis pendekatan  Problem 

posing diperoleh dari saran dan komentar oleh validator yaitu ahli teknologi 

pendidikan dan ahli materi pembelajaran. Sedangkan data kualitatif untuk 

praktikalitas LKS berbasis pendekatan Problem posing diperoleh dari saran 

dan komentar siswa. Data kualitatif digunakan untuk melakukan perbaikan 

terhadap LKS.  

 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, observasi, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis (penguraian), menyusun 

                                                                                                                                           
41

 Hartono dan Zubaidah Amir, Pengaruh Pembelajaran dengan Pendekatan Open-Ended 

terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA 

RIAU, (tidak diterbitkan), Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN SUSKA RIAU, 2010 
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kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
42

 

Analisis data dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang konkret 

tentang keberhasilan lembar kerja siswa yang dikembangkan. Hasil yang diperoleh 

kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki bahan ajar 

yakni lembar kerja siswa. 

Dalam penelitian pengembangan ini teknik analisis data yang digunakan 

untuk mengolah data hasil pengembangan yaitu teknik analisis statistik deskriptif. 

1. Lembar Validasi 

Proses analisis lembar validasi dimulai dari proses tabulasi dari data 

hasil validasi yang terkumpul. Lalu data tabulasi dikonversi ke bentuk 

persentase dengan rumus: 

  
∑             

             
      

Hasil persentase data tersebut diorganisasikan menjadi kategori-

kategori berikut : 

TABEL 3.8 

KATEGORI VALIDITAS  

LEMBAR KERJA SISWA
43

 

 

% Kategori 

0-20 Tidak valid 

21-40 Kurang valid 

41-60 Cukup valid 

61-80 Valid 

81-100 Sangat valid 

                                                 
42

Sugiyono, Op.Cit, hlm. 335. 
43

  Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Allfabeta, 2011), 

hlm. 15. 
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Kemudian data tersebut diinterpretasikan dengan teknik deskriptif. 

Sehingga dapat dilihat sejauh mana tingkat validasi lembar kerja siswa 

berbasis problem posing. 

2. Lembar Praktikalitas 

a. Angket respons siswa 

Proses analisis angket respons siswa dimulai dari proses tabulasi 

dari data hasil tanggapan siswa yang terkumpul. Lalu data tabulasi 

dikonversi ke bentuk persentase dengan rumus : 

  
∑              

             
      

Hasil persentase data tersebut diorganisasikan menjadi kategori-

kategori berikut: 

TABEL 3.9 

KATEGORI PRAKTIKALITAS 

LEMBAR KERJA SISWA
44

 

% Kategori 

0-20 Tidak praktis 

21-40 Kurang praktis 

41-60 Cukup praktis 

61-80 Praktis  

81-100 Sangat praktis 

 

Kemudian data tersebut diinterpretasikan dengan teknik 

deskriptif.Sehingga dapat dilihat sejauh mana tingkat praktikalitas lembar 

kerja siswa berbasis problem posing. 

 

                                                 
44

Ibid. hlm. 14. 
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b. Lembar observasi  

Data yang didapat dari observer dianalisis secara deskriptif.Proses 

analisis di sini berguna untuk menggambarkan data hasil observasi 

terhadap praktikalitas lembar kerja siswa berbasis problem posing. 

3. Tes kemampuan representasi matematis siswa.  

Proses tes kemampuan berpikir representasi didapat dari hasil post test 

dengan menggunakan lembar soal yang telah divalidasi. Post test dirancang 

sesuai indikator kemampuan berpikir representasi, sehingga dapat 

mendeskripsikan kemampuan berpikir representasi kemampuan representasi 

matematis siswa. test tersebut masing-masing diberi skor sesuai dengan 

pedoman atau rubrik kemampuan representasi matematis siswa. Kemudian 

skor yang diperoleh oleh siswa dirubah menjadi nilai menggunakan rumus 

berikut ini :
45

 

      
                   

             
      

Selanjutnya nilai siswa satu kelas dirata-ratakan lalu dianalisis secara 

deskriptif berdasarkan tabel 3.6 berikut. 

TABEL 3.10 

KRITERIA UMUM KUALIFIKASI  

KEMAMPUAN REP    RESENTASI MATEMATIS SISWA. 

No. Tingkat Penguasaan Predikat 

1. 80%-100% Tinggi  

2. 60%-79% Sedang 

3. < 60% Rendah 

                                                 
45

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010, Ed. 

Revisi, cet. 11), hlm. 236. 
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