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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bangun Purba, 

Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Desa 

Huta Lolot.  

2. Waktu Penelitian 

TABEL III.1 

JADWAL PENELITIAN 

No Kegiatan Waktu 

1 
Bimbingan Proposal 

23 Feb - 23 Maret 2017 

2 
Seminar Proposal 

13 April 2017 

3 
Desain LKS dan Instrumen 

26 Maret – 15 April 2017 

4 
Validasi Instrumen 

20 April 2017 

5 
Validasi materi dan teknologi  

24 April-08 mei 2017 

7 
Validasi Soal Posttest 

02 Mei- 09 Mei 2017 

8 
Uji coba kelompok kecil 

08 Mei 2017 

9 Uji coba kelompok terbatas di 

dalam kelas 

09-12 Mei 2017 

10 Tes Kemampuan koneksi 

matematis 

15 Mei 2017 

11 
Pengolahan data 

07 September – 28 Oktober 

2017 

12 
Bimbingan Skripsi 

01 November – 30 November 

2017 



34 
 

 
 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan (Research and Development/R&D). Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
1
 Produk yang 

dihasilkan dapat berbentuk benda ataupun perangkat keras (hardware), 

seperti buku, blog, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium dan 

dapat juga berbentuk perangkat lunak (software) seperti program komputer 

untuk pengolahan data, model-model guruan, pelatihan, evaluasi, sistem 

manajemen dan lain-lain.  

Penelitian pengembangan di bidang guruan merupakan suatu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk untuk 

kepentingan guruan atau pembelajaran yang diawali dengan analisis 

kebutuhan kemudian dilanjutkan dengan pengembangan produk, setelah itu 

produk dievaluasi dan diakhiri dengan revisi dan penyebaran produk 

(disseminasi). Pada penelitian ini tahap penyebaran produk (disseminasi) 

tidak dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya. Dalam penelitian 

pengembangan ini terlebih dahulu dibuat perangkat pembelajan kemudian 

diadakan uji produk perangkat pembelajarannya. 

C. Model Pengembangan 

Menurut Sudjana yang dikutip oleh Trianto mengatakan bahwa untuk 

melakukan pengembangan perangkat pembelajaran diperlukan model-model 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Al-Fabeta, 

2014), h. 297 
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pengembangan yang sesuai dengan sistem guruan.
2
 Sehubungan dengan itu 

ada beberapa model pengembangan perangkat pembelajaran, diantaranya 

yaitu: model Dick-Carey, model ASSURE, model Kemp, model Smith dan 

Ragan, model ADDIE dan masih banyak model-model pengembangan 

lainnya.  

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE yang merupakan singkatan dari Analysis, Design, Developmen, 

Production, Implementation or delivery and Evaluations.
3
 Model 

pengembangan ini merupakan model yang sering digunakan dalam penelitian 

dan pengembangan bahan ajar seperti modul, LKS dan buku ajar.
4
 Peneliti 

memilih model ADDIE karena model ini merupakan salah satu model desain 

sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain 

sistem pembelajaran yang sederhana dan terstruktur, selain itu model ADDIE 

mudah dipelajari dan dilaksanakan. Model ini sesuai dengan namanya, terdiri 

dari lima fase atau tahap utama, yaitu (A)nalysis, (D)esain, (D)evelopment, 

(I)mplementation dan (E)valuation. 

Kelima fase atau tahap dalam model ADDIE perlu dilakukan secara 

sistemik dan sistematik. Model desain sistem pembelajaran ADDIE dengan 

komponen-komponennya dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.
5
 

                                                           
2
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2009), h. 177 
3
Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Guruan, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h.199 
4
Ibid., h. 195 

5
Benny A Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 

2009), h. 125 



36 
 

 
 

 
Sumber: Diadaptasi dari Benny A Pribadi dalam Model Desain Sistem Pembelajaran 

Gambar III.1 Model ADDIE 
 

D. Prosedur Penelitian 

Prosedur pengembangan bahan ajar LKS ini dilakukan terdiri atas 

lima tahap, yakni: 

1. Analisis (Analysis) 

Pada tahap analisis ini terdiri dari 2 langkah, yaitu analisis kinerja 

atau performanse analysis dan analisis kebutuhan atau need analysis.  

Langkah ini dijelaskan secara rinci yaitu: 

A 

analysis 

D 

design 

D 

development 

I 

implementation 

E 

evaluation 

 

 

 

 

 

Analisis kebutuhan untuk menentukan 

masalah dan solusi yang tepat dan 

menentukan kompetensi siswa. 

Melakukan evaluasi program 

pembelajaran dan evaluasi hasil 

belajar. 

Melaksanakan program pembelajaran 

dengan menerapkan design atau 

spesifikasi program pebelajaran. 

Memproduksi program dan bahan ajar 

yang akan digunakan dalam program 

pembelajaran. 

Menentukan kompetensi khusus, 

metode, bahan ajar, dan strategi 

pembelajaran. 
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a. Analisis Kinerja 

Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi 

apakah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa 

penyelenggaraan program atau perbaikan manajemen. 

b. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk 

menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu 

dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi 

belajar.
6
 Analisis yang dilakukan oleh peneliti ialah menganalisis 

karakter siswa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada guru matematika di sekolah. Karakteristik siswa di sekolah 

tersebut bermacam-macam dan yang diharapkan dalam 

pengembangan produk ini adalah siswa yang berkarakteristik aktif. 

2. Desain (Design) 

Desain merupakan langkah kedua dari model desain sistem 

pembelajaran ADDIE. Pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi 

program pembelajaran yang didesain sehingga program tersebut dapat 

mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Langkah penting 

yang perlu dilakukan dalam desain pembelajaran adalah menentukan 

pengalaman belajar atau learning experience yang perlu dimiliki oleh 

siswa selama mengikuti aktivitas belajar.
7
 

 

                                                           
6
Ibid., h. 128 

7
Ibid., h. 130 
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3. Pengembangan (Development) 

Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam 

mengimplementasikan model desain pembelajaran ADDIE. Langkah 

pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli dan memodifikasi 

bahan ajar atau learning materials untuk mencapai pembelajaran yang 

telah ditentukan. 

Ada dua tujuan penting yang perlu dicapai dalam melakukan 

langkah pengembangan, yaitu:
8
 

a. Memproduksi, membeli, atau merevisi bahan ajar yang akan 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

b. Memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

4. Implementasi (Implementation) 

Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan 

langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran ADDIE yang 

sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu 

sendiri. Langkah ini memang mempunyai makna adanya penyampaian 

materi pembelajaran dari guru atau instruktur kepada siswa. 

Tujuan utama dari tahap implementasi yang merupakan langkah 

realisasi desain dan pengembangan adalah sebagai berikut: 

                                                           
8
Ibid., h. 132-133 
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a. Membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau 

kompetensi. 

b. Memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu 

memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

diperlukan. 

5. Evaluasi (Evaluation) 

Langkah terakhir atau kelima dari model desain sistem 

pembelajaran ADDIE adalah evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan 

sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap 

program pembelajaran. 

Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk 

mengetahui beberapa hal, yaitu:
9
 

a. Sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. 

b. Peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak 

dari keikutsertaan dalam program pembelajaran. 

c. Keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan 

kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. 

Implementasi model desain sistem pembelajaran ADDIE yang 

dilakukan secara sistematik dan sistemik diharapkan dapat membantu seorang 

perancang program, guru dan instruktur dalam menciptakan program 

pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. 

Berikut prosedur pengembangan LKS dengan Pendekatan Investigasi: 

                                                           
9
Ibid., h. 135-136 
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Gambar III.2 Prosedur Pengembangan 
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E. Desain Uji Coba Produk 

Uji coba ini dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMPN 3 Bangun 

Purba. Peneliti hanya menggunakan satu kelompok tanpa ada kelompok 

pembanding. Desain yang peneliti gunakan yaitu desain one-shot case study. 

One-shot case study adalah rancangan penelitian yang hanya melibatkan satu 

kelompok saja ketika pelaksanaan penelitian. Rancangan ini perlakukan atau 

treatment (X) hanya diberikan kepada satu kelompok subjek saja dan tidak 

adanya kelompok pengendali atau kontrol, yaitu kelompok yang memperoleh 

perlakuan (X) dan informasi lain. Rancangan one-shot case study disebut juga 

rancangan one-group posttest-only design.
10

 

 X      O (hanya satu kelompok) 

Gambar III.3 One-Group Posttest-Only Design 

Keterangan:   

X = Perlakuan (berupa uji coba LKS) terhadap subjek uji coba 

O = Observasi setelah menggunakan LKS (berupa posttest) 

F. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dari penelitian untuk melihat validitas LKS dilakukan 

oleh pakar ahli teknologi pendidikam dan ahli materi pembelajaran. Untuk 

melihat kepraktisan produk dilakukan dengan observasi, uji coba kelompok 

kecil dan uji coba kelompok terbatas. Subjek uji coba untuk melihat 

kepraktisan LKS dilakukan oleh observer dan siswa kelas VIII SMPN 

Bangun Purba. Siswa yang menjadi uji kelompok kecil dan uji kelompok 

                                                           
10

Punaji Setyosari, Metode Penelitian Guruan dan Pengembangan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 174 
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terbatas diambil secara acak dari populasi yang ditentukan. Populasi dari 

penelitian adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Bangun Purba. Dijadikan 

subjek uji coba kelompok kecil adalah 6 orang siswa yang yang diambil dari 

siswa kelas VIII.2 dan uji coba kelompok besar adalah siswa kelas VIII.1 

SMPN Bangun Purba yang berjumlah 23 siswa. 

G. Jenis Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat 

berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu 

fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Jenis data 

penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.
11

 Data kualitatif berupa 

hasil dari lembar validasi ahli teknologi pendidikan dan ahli materi 

pembelajaran serta angket respon siswa. Data kuantitatif  bersumber dari 

evaluasi belajar yang dicapai siswa berdasarkan kemampuan matematisnya 

(kemampuan koneksi matematis).  

H. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang ada diperoleh peneliti dengan menggunakan beberapa 

teknik, antara lain: 

1. Teknik Angket 

Teknik angket ini dilakukan untuk mengevaluasi LKS yang telah 

dikembangkan, baik sebelum ujicoba maupun setelah ujicoba. Angket 

pertama berupa lembar validasi yang akan diberikan kepada ahli 

teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran untuk menentukan 

                                                           
11

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statisik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), h.19 
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kevalidan LKS serta evaluasi LKS sebagai acuan revisi sebelum uji coba. 

Sedangkan angket kedua yakni angket siswa digunakan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap LKS yang telah dikembangkan, dari 

respon siswa maka dapat ditentukan kepraktisan LKS dalam 

pembelajaran. 

2. Teknik Tes 

Tes ini dilakukan kepada siswa setelah menggunakan LKS yang 

telah dikembangkan. Hasil tes tersebut digunakan untuk mendeskripsikan 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

I. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan mudah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah angket uji validitas yang diberikan kepada validator 

dan angket uji kepraktisan yang diberikan kepada siswa. Angket disusun 

berdasarkan Tabel II.1 sehingga dalam penyusunan LKS sesuai dengan syarat 

dan kriterianya. Selain itu, instrumen yang digunakan ialah berupa tes tertulis 

(tes uraian) yang diberikan kepada siswa di akhir pembelajaran. 

Adapun pada penelitian ini angket uji validitas dan angket uji 

kepraktisan disusun menurut Skala Likert  yang telah dimodifikasi. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 skala, yaitu: Sangat Baik (SB), 

Baik (B), Cukup Baik (CB), Kurang Baik (KB) dan Tidak Baik (TB). Berikut 

ini merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini: 
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1. Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui apakah LKS dan 

instrumen yang telah dirancang valid atau tidak. Lembar validasi pada 

penelitian ini terdiri atas: 

a. Lembar Validasi Instrumen  

Lembar validasi instrumen bertujuan untuk mengetahui 

apakah instrumen penelitian yang dirancang valid atau tidak. Aspek 

penilaian terdiri dari bahasa yang digunakan, indikator angket dan 

kesesuaian indikator angket dengan pernyataan angket.  

b. Lembar Validasi LKS 

Lembar validasi LKS dengan pendekatan investigasi tediri 

dari lembar validasi LKS untuk ahli teknologi pendidikan dan ahli 

materi pembelajaran. 

Aspek-aspek penilaian lembar validasi LKS untuk ahli 

teknologi guruan: 

1) Aspek kesesuaian dan bahasa 

2) Aspek bentuk fisik/ kemasan produk. 

3) Aspek Penggunaan Gambar 

Aspek-aspek penilaian lembar validasi LKS untuk ahli materi 

pembelajaran: 

1) Aspek tujuan. 

2) Aspek Materi atau isi LKS dengan pendekatan investigasi 

3) Aspek karakteristik LKS dengan pendekatan investigasi; 
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c. Lembar Validasi Soal Kemampuan Koneksi Matematis 

 

Melihat bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa, 

peneliti mengadakan tes kemampuan koneksi metamatis. Sebelum di 

uji cobakan terlebih dahulu soal divalidasi oleh validator untuk 

mengetahui layak atau tidak soal tersebut digunakan. Aspek yang 

divalidasi terdiri dari validitas isi,bahasa dan penulisan. 

2. Angket Siswa 

Angket disusun untuk meminta tanggapan siswa tentang 

kepraktisan dan kemudahan penggunaan LKS dengan pendekatan 

investigasi pada materi pembelajaran tertentu, pengisian angket 

menggunakan skala Likert dengan range 1 sampai 5. 

3. Tes Kemampuan Koneksi Matematis 

Tes kemampuan koneksi matematis berisi soal-soal yang akan di 

ujikan kepada siswa setelah menggunakan LKS dengan pendekatan 

investigasi. Soal-soal yang diberikan merupakan soal-soal yang 

mendukung kemampuan koneksi matematis siswa. Sebelum di ujikan 

kepada siswa terlebih dahulu soal tes kemampuan koneksi matematis 

siswa divalidasi oleh validator. Tes ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa setelah menggunakan 

LKS yang telah dikembangkan. 

Berdasarkan yang telah diuraikan maka teknik pengumpulan data 

dan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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TABEL III.2 

PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN 

No Aspek yang dinilai Teknik pengumpulan 

data 

Instrumen 

1 Validitas Angket oleh ahli 

teknologi pendidikan, 

ahli materi 

pembelajaran dan ahli 

instrumen 

Angket Lembar 

Validasi 

2 kepraktisan  Angket   Angket 

respon siswa 

3 

 

 

Kemampuan koneksi 

matematis 
 Tes hasil belajar  Soal 

 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis  data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

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

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 

kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif 

yang mendeskripsikan hasil uji validitas, kepraktisan dan kemampuan 

koneksi matematis siswa setelah menggunakan  LKS matematika berbasis 

pendekatan investigasi. Analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan 

data dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga 

memberikan gambaran nyata. 
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1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

a. Analisis Hasil Uji Validitas LKS 

Analisis hasil uji validitas LKS matematika berbasis Pendekatan 

Investigasi dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: 

1) Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut:
12

 

SB   =  Sangat Baik (Skor 5) 

B     =  Baik (Skor 4) 

CB  =  Cukup Baik (Skor 3) 

KB  =  Kurang Baik (Skor 2) 

TB  =  Tidak Baik (Skor 1) 

2) Menentukan skor tertinggi 

Skor tertinggi = banyak item × skor   maksimum. 

3) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 

masing-masing validator. 

Pemberian nilai validasi dengan cara: 

Tingkat validitas  =   
nggiSkor terti

 diperoleh  yangSkor 
×100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin, Evaluasi Program Guruan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), h.36-37 
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TABEL III.3
13

 

INTERPRETASI DATA VALIDITAS LKS 

 

 

 

 

Sumber: Diadaptasi dari Sugiyono  

b. Analisis Hasil Uji Kepraktisan LKS  

Angket uji kepraktisan disusun untuk meminta tanggapan siswa 

tentang kepraktisan dan kemudahan penggunaan LKS berpendekatan 

investigasi pada materi pembelajaran tertentu, pengisian angket 

menggunakan skala Likert dengan range 1 sampai 5 berupa: 

SS   =  Sangat Setuju (Skor 5) 

S    =  Setuju (Skor 4) 

CS  =  Cukup Setuju (Skor 3) 

KS  =  Kurang Setuju (Skor 2) 

TS  =  Tidak Setuju (Skor 1) 

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepraktisan 

LKS berbasis pendekatan investigasi: 

Tingkat kepraktisan  =   
nggiSkor terti

 diperoleh  yangSkor 
× 100 % 

 

 

                                                           
13

Sugiyono, Metode Penelitian Guruan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.144 

 

No Interval Kriteria 

1 81%  - 100% Sangat Valid 

2 61%  -  80% Valid 

3 41%  -  60% Cukup Valid 

4 21%  -  40% Kurang Valid 

5 0%    -  20% Tidak Valid 
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TABEL III.4 

INTERPRETASI DATA KEPRAKTISAN LKS 

 

 

 

 

 

Sumber: Diadaptasi dari Sugiono  

2. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Kemampuan koneksi matematis siswa pada materi Prisma dan Limas 

ditunjukkan melalui skor yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes 

kemampuan koneksi matematis pada materi Prisma dan Limas dengan 

menggunakan rubrik pemberian skor kemampuan koneksi matematis yang 

digambarkan pada lampiran E2. Setelah diperoleh skor dari tes 

kemampuan koneksi matematis tersebut kemudian skor dianalisis secara 

deskriptif untuk menggambarkan kemampuan koneksi matematis siswa 

atas dasar persentase dan dirumuskan dengan rumus:
14

 

Nilai = 
                   

             
×100 % 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Guruan, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 

2008), h. 318 

No Interval Kriteria 

1 81%  -  100% Sangat Praktis 

2 61%  -  80% Praktis 

3 41%  -  60% Cukup Praktis 

4 21%  -  40% Kurang Praktis 

5 0%    -  20% Tidak Praktis 
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TABEL III.5
15

 

KRITERIA UMUM KUALIFIKASI KEMAMPUAN 

KONEKSI MATEMATIS 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi dari penelitian Rafiq Badjeber 

LKS berbasis pendekatan investigasi dikatakan memfasilitasi 

kemampuan koneksi matematis apabila rata-rata keseluruhan lebih besar 

atau sama dengan 75% siswa yang mengikuti tes kemampuan koneksi 

matematis memiliki persentase tingkat penguasaan dengan kategori sedang 

atau tinggi. 

                                                           
15

Rafiq Badjeber, Penerapan Pembelajaran Inkuiri Model Alberta Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Penalaran, Koneksi Matematis dan Kemandirian Belajar Siswa 

SMP, Laporan Penelitian [tidak diterbitkan], (Jakarta: Universitas Guruan Indonesia,  

2015), h. 53 

No Interval Kriteria 

1 80 %  -  100% Tinggi 

2 60%  -  79% Sedang 

3 < 60 % Rendah 


