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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Akhir-akhir ini telah berkembang penelitian-penelitian yang arahnya 

adalah untuk menghasilkan sesuatu produk tertentu, mengkaji sesuatu dengan  

mengikuti alur berjalannya periode waktu, mempelajari suatu proses 

terjadinya atau berlangsungnya suatu peristiwa, keadaan dan objek tertentu. 

Penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan produk, desain dan proses 

seperti ini kita identifikasi sebagai suatu penelitian pengembangan. Perhatian 

terhadap penelitian pengembangan ini terbukti dengan banyaknya dilakukan 

penelitian pengembangan. Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran 

khususnya, penelitian pengembangan memfokuskan kajiannya pada bidang 

desain atau rancangan, apakah itu berupa Pendekatan desain dan desain bahan 

ajar, produk misalnya media dan juga proses.
1
 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan. 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya Research 

and Development (R & D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
2
 

Penggunaan Research and Development merupakan Pendekatan penelitian 

yang banyak digunakan untuk pengembangan pendidikan. R & D sendiri 

menurutnya berkembang dalam penelitian yang dilakukan oleh dunia industri 

                                                             
1
Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, 

(Jakarta:Kencana, 2013), hlm.221. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 297. 
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untuk menemukan suatu produk yang dianggap cocok dengan kebutuhan 

masyarakat.
3
 Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah ingin melihat 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.
4
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk dan 

memvalidasi produk yang dihasilkan. Pada penelitian ini produk yang akan 

dikembangkan adalah bahan ajar cetak berupa Lembar Kerja Siswa berbasis 

REACT untuk memfasilitasi kemampuan penalaran matematis  siswa. 

Pengembangan LKS ini dirancang dengan metode penelitian dan 

pengembangan Research and Development yang valid dan praktis. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

3 Tambang yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai No.30 Desa Kualu 

Kec.Tambang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan rincian tahapan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                             
3
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama 

Mandiri, 2013), hlm. 130. 
4
Punaji Setyosari, Loc.Cit. 
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TABEL III.1 

JADWAL PENELITIAN 

Waktu Keterangan 

19 April 2017 – 20 April 2017  Validasi dan Revisi Instrumen 

20 April 2017 – 5 Mei 2017  Validasi dan Revisi Produk 

6 Mei 2017 –  9 Mei 2017  
Uji Coba Produk pada Kelompok 

Kecil 

10 Mei 2017 – 20 Mei 2017  
Uji Coba Produk pada Kelompok 

Terbatas 

24 Mei 2017 Post-test 

20 Juni 2017 Pelaporan Penelitian 

 

C. Model Pengembangan 

Terdapat banyak model pengembangan penelitian produk diantaranya 

adalah ADDIE, 4-D, ASSURE, Plomp, dan lain lain. Model  penelitian yang 

digunakan adalah Model 4-D.  

Pada pengembangan bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa berbasis 

REACT, peneliti akan menggunakan model pengembangan 4-D (Four D). 

Trianto Mengatakan bahwa model pengembangan 4-D terdiri atas 4 tahap 

utama yaitu: Define, Design , Develop, Disseminate, atau diadaptasi menjadi 

Pendekatan 4-P yaitu Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan dan 

Penyebaran.
5
 

D. Prosedur Pengembangan 

Adapun prosedur pengembangan dengan model 4-D terdapat pada 

bagan berikut : 

                                                             
5
Trianto, Mendesain Pendekatan Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: 

Kencana, 2009), hlm. 189. 
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Berikut model pengembangan 4-D diperlihatkan pada Gambar III.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Design : 

Merancang LKS berbasis REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring ) untuk memfasilitasi kemampuan penalaran matematis siswa. 

 Prototype i, i = 1, 2, ......n 

Validasi : 
LKS berbasis REACT (Relating, Experiencing, Applying, 
Cooperating, Transferring ) 

 

 Prototype ke - i 

Valid ? 

Prototype i + j 
J = 0,1, ......n 

 

Uji coba prototype i + j 

Analisis 

 
Prototype ke i + j valid dan 
praktis memfasilitasi kemampuan 

penalaran matematis  siswa? 

Prototype Final 

 

 

Siklus jika diperlukan 

Urutan 

Proses Kegiatan 

Hasil Kegiatan 

Revisi 

revisi 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Ya 

Fase Analisys: 

Menganalisis silabus, menganalisis buku-buku matematika, meriview literatur 
pembuatan media, wawancara dengan guru dan siswa di SMP Negeri 3 Tambang 

Develop 

Disseminate 

Gambar III.1 Prosedur Pengembangan 4-D 
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Pengembangan bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa berbasis 

REACT dijabarkan dalam beberapa tahapan, yaitu: 

1. Define (Pendefinisian) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefenisikan syarat-

syarat pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat 

pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 

dikembangkan bahan ajarnya Lembar Kerja Siswa. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan 

Tujuan analisis kebutuhan ini adalah untuk mengetahui 

masalah dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan Lembar Kerja 

Siswa berbasis REACT. Masalah yang dikembangkan dalam analisis 

kebutuhan adalah  kurikulum SMP KTSP-2006 dan bahan ajar berupa 

Lembar Kerja Siswa yang tersedia di pasaran. 

b. Analisis Siswa 

Siswa kelas VIII SMP berusia 12–14 tahun. Dimana pada usia 

tersebut adalah masa sulit bagi siswa karena memasuki fase pubertas.  

c. Analisis Tugas 

Analisis tugas dilakukan dengan merincikan isi materi ajar 

dalam bentuk garis besar. Analisi ini mencakup analisis struktur isi 

(SK, KD, dan Indikator) dan analisis konsep materi pelajaran. 
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2. Design (Perancangan) 

Pada tahap design yang dilakukan adalah merancang bahan ajar 

berupa Lembar Kerja Siswa berbasis REACT secara khusus untuk materi 

matematika kelas VIII semester 2. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

menyiapkan materi pelajaran. Hal ini dimulai setelah tujuan-tujuan 

pembelajaran dibuat.  Ada dua langkah dalam tahap ini, yaitu: 

a. Pemilihan Format 

Format disesuaikan dengan format yang diperlukan dalam 

Lembar Kerja Siswa. Sebelumnya dilakukan pengkajian format-format 

Lembar Kerja Siswa yang beredar di pasaran. Kemudian 

dikembangkan berdasarkan kriteria Lembar Kerja Siswa yang akan 

dibuat. 

b. Perancangan Awal 

Kegiatan utama dengan perancangan awal adalah penulisan, 

penelaahan dan pengeditan Lembar Kerja Siswa yang dibuat. Desain 

awal secara umum berupa: 

1) Kegiatan pendahuluan berisi: Pada sajian pendahuluan perlu 

disajikan pengantar mengapa materi itu penting, bagaimana kaitan 

dengan materi-materi lainnya. Hal yang penting juga adalah sajian 

tujuan pembuatan perlu dilampirkan untuk memotivasi siswa untuk 

mempelajari materi lebih lanjut. 

2) Kegiatan isi berisi: materi matematika berbasis REACT Kegiatan 

inti berisi uraian materi yang lengkap hal ini dilengkapi dengan 

uraian contoh, simulasi dan demonstrasi atau peragaan.  
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3) Kegiatan penutup berisi: Kegiatan penutup diisi dengan 

kesimpulan atau rangkuman dan juga kegiatan lanjut dari Lembar 

Kerja Siswa tersebut. 

3.  Develop (Pengembangan) 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar yang 

sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Tahap ini menghasilkan 

bahan ajar dalam bentuk Lembar Kerja Siswa pembelajaran yang telah 

divalidasi oleh dosen pembimbing dan pakar. Tahap ini meliputi: 

a. Tahap Validasi Lembar Kerja Siswa  

Tahap validasi merupakan tahap penilaian oleh validator. Dalam 

tahap ini langsung diikuti dengan revisi yang berguna memperoleh 

masukan dalam perbaikan Lembar Kerja Siswa. Tujuan dari validasi ini 

adalah untuk memeriksa kebenaran materi, tata bahasa dan keefektifan 

Lembar Kerja Siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditargetkan dalam Lembar Kerja Siswa tersebut.  

Validasi Lembar Kerja Siswa dilakukan oleh dosen ahli 

teknologi dan materi Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sesuai dengan bidang kajiannya dan 

Guru Matematika SMP Negeri 3 Tambang. 

b. Tahap Praktis Lembar Kerja Siswa  

Setelah melalui tahap validasi, Lembar Kerja Siswa direvisi dan 

selanjutnya uji coba terbatas dengan siswa antara 6-12 orang. Sekolah 

yang dipakai dalam pengujian tahap ini adalah SMP Negeri 3 Tambang. 

Setelah dilakukan uji coba terbatas, maka hasilnya akan digunakan 
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sebagai dasar revisi. Lalu langkah selanjutnya adalah uji coba lebih 

lanjut dengan jumlah siwa yang sesuai dengan kelas sesungguhnya. 

Tahap praktikalitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kepraktisan 

Lembar Kerja Siswa yang digunakan siswa dan guru. Kegiatan ini 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat penggunaan dan 

efesiensi waktu oleh siswa dan guru. 

4. Pendiseminasian (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya dikelas lain, disekolah 

lain, oleh guru lain. tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas 

penggunaan perangkat pembelajaran di KBM.
6
 Peneliti tidak melakukan 

tahap pendiseminasian ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, biaya dan 

tenaga. Namun pada penelitian ini tidak sampai pada tahap efektifitas, akan 

tetapi jika sampai tahap efektifitas dan telah melalui revisi maka bisa untuk 

disebarluaskan. 

 

E. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik di SMP Negeri 

3 Tambang kelas VIII. Subjek ini dipilih berdasarkan teknik sampling 

bertujuan (purposive sampling) yaitu pengambilan sampling 

                                                             
6
Trianto, Op.Cit., hlm.192. 
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berdasarkan tujuan tertentu, bukan atas dasar strata, random dan 

wilayah penelitian.
7
 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pengembangan LKS berbasis 

pendekatan REACT untuk memfasilitasi kemampuan penalaran  

matematis siswa SMP Negeri 3 Tambang. 

 

F. Jenis Data 

Jenis data yang diambil dari pengembangan Lembar Kerja Siswa 

berbasis REACT ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 

langsung dari angket dan tes. Data primer ialah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data 

primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up 

to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya 

secara langsung. 
8
 Teknik  yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data primer  ialah penyebaran angket uji validitas dan angket uji 

praktikalitas LKS, serta tes. 

Pada dasarnya data yang diperoleh bersifat kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan bukan dalam 

bentuk angka. Sedangkan kuantitatif data yang dinyatakan dalam bentuk 

angka.
9
 Data Kulaitatf berupa hasil dari validasi ahli pendidikan 

matematika, wawancara dan angket respon siswa. Data kuantitatif yakni 

                                                             
7
Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 

51. 
8
Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi 

Pendidikan & Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 279.  
9
Hartono,Op.Cit., hlm.4. 
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data yang bersumber dari tes hasil belajar yang dicapai siswa berdasarkan 

kemampuan matematikanya (kemampuan penalaran) 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Trianto instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya.
10

 

Dalam penelitian pengembangan ini, instrumen pengumpulan data 

yang digunakan adalah : 

1. Lembar Validitas 

Lembar validitas ini digunakan untuk memperoleh data 

kualitatif berupa penilaian LKS berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring)  oleh ahli materi 

dan teknologi. Tujuannya untuk menentukan kelayakan LKS, serta 

memperoleh masukan/saran perbaikan LKS yang akan digunakan 

dalam pengembangan LKS. 

2. Angket  

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang 

lain yang bersedia menerima respon (responden) sesuai dengan 

permintaan. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang 

                                                             
10

 Ibid., hlm. 263. 
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lengkap mengenai suatu masalah dan responden tidak akan merasa 

khawatir bila responden memberikan jawaban sesuai pengamatannya.
11

 

Angket digunakan untuk mengetahui keberhasilan 

pengembangan LKS, angket yang digunakan ialah angket uji 

praktikalitas yang diberikan kepada siswa. Angket uji praktikalitas 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepraktikalitasan LKS yang 

dikembangkan. 

TABEL III.2
12

 

SKALA ANGKET 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Kurang Setuju (KS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 

3. Tes 

Tes yang digunakan untuk mengetahui skor kemampuan 

penalaran matematis  siswa setelah menggunakan LKS berbasis REACT 

dalam pembelajaran matematika berupa tes tertulis. Soal pada tes yang 

diujikan kepada siswa sebelumnya didiskusikan bersama dosen 

pembimbing dan divalidasi oleh dosen pembimbing. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data atau informasi yang berhubungan dengan peneliltian. 

                                                             
11

Ridwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru,Karyawan dan Peneliti Pemula 

(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.71. 
12

Ibid. 
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Penggunaan instrumen sangat berpengaruh besar terhadap kualitas hasil 

penelitian. Jika instrumen yang digunakan kurang tepat dan kualitas 

instrumen yang kurang berkualitas. Bahkan hasil penelitian yang kurang 

baik dapat memberikan informasi yang menyesatkan bagi banyak 

masyarakat.
13

 

Pada penelitian pengembangan ini, peneliti menggunakan beberapa 

instrumen penelitian pengembangan yang meliputi dua aspek, yaitu : 

1. Aspek Validitas 

Aspek validitas digunakan untuk memperoleh data yang 

menyatakan kevalidan dari LKS yang dikembangkan oleh peneliti. 

Peneliti menggunakan dua instrumen untuk aspek validitas, yaitu : 

a. Lembar validitas bagian materi 

Lembar validitas bagian materi digunakan validator ahli 

materi untuk memperoleh data yang menyatakan kevalidan LKS 

bagian materi. Validator ahli meliputi dosen maupun guru bidang 

studi matematika. Penelitian tidak melakukan validasi terhadap 

instrumen karena merupakan modifikasi dari peneliti terlebih 

dahulu. 

Indikator angket ahli materi terdapat pada Tabel III.3 : 

 

 

 

 

                                                             
13

Hartono, Op.Cit.,  hlm. 58. 
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TABEL III.3 

INDIKATOR ANGKET AHLI MATERI 

N

No 
Variabel Validitas Indikator 

1. Syarat Didaktik a. Latihan soal dalam LKS dapat mengukur 

ketercapaian kompetensi 

b. Materi mencakup pada kurikulum yang 

berlaku dalam menunjang pencapaian 

kompetensi serta sesuai dengan indikator 

pendidikan. 

2. Syarat Kontruksi a. Penggunaan bahasa 

b. Materi yang disajikan memiliki judul materi, 

membuat rincian materi pokok serta 

disajikan dengan sederhana dan jelas 

c. Menyediakan ruang yang cukup pada LKS 

untuk siswa menulis dan menggambarkan 

sesuatu pada LKS 

d. Kelengkapan LKS 

e. Memiliki tujuan belajar yang jelas dan 

bermanfaat 

3.  REACT (Relating, 

Experiencing, 

Applying, 

Cooperating, 

Transferring)   

a. Materi yang disediakan dalam LKS sudah 

menggunakan metode REACT  

b. Latihan yang disediakan dalam LKS sudah 

menggunakan metode REACT  

 

 

b. Lembar validitas bagian teknologi 

Lembar validitas bagian teknologi digunakan validator ahli 

untuk mendapatkan data yang menyatakan kevalidan LKS bagian 

teknologi. Peneliti melakukan validasi terhadap instrumen karena 

merupakan modifikasi dari peneliti terdahulu. 

Indikator angket ahli materi terdapat pada tabel III.4 : 
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TABEL III.4 

INDIKATOR ANGKET AHLI TEKNOLOGI 

N

No 
Variabel Validitas Indikator 

1. Tulisan a. LKS menggunakan huruf cetak 

dan tidak menggunakanhuruf 

latin atau romawi. 

b. LKS menggunakan huruf tebal 

yang agak besar untuk topik. 

c. LKS menggunakan minimal 10 

kata dalam 10 baris. 

d. LKS menggunakan bingkai 

untuk membedakan kalimat 

perintah dengan jawaban siswa. 

e. LKS memperbandingkan antara 

huruf dan gambar dengan serasi. 

2. Gambar a. Ketepatan gambar yang 

digunakan untuk kejelasan 

materi 

b. Tata letak teks dan gambar jelas 

dan bermakna 

3. Penampilan a. Menarik 

b. Kreatif 

c. Kesesuaian  pemilihan 

background  

d. Kesesuaian pemilihan warna 

 

 

2. Aspek praktikalitas 

Aspek ini digunakan untuk memperoleh data yang menyatakan 

kepraktisan dari LKS yang dikembangkan. Untuk menguji kepraktisan 

LKS, peneliti menggunakan angket praktikalitas berupa angket respon 

siswa yang sudah diberlakukan dengan LKS hasil pengembangan. 

Peneliti tidak melakukan validasi terhadap instrumen karena merupakan 

modifikasi dari peneliti terdahulu. 

Indikator angket praktikalitas terdapat pada Tabel III.5 : 
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TABEL III.5 

INDIKATOR ANGKET PRAKTIKALITAS 

N

No 

Variabel 

Praktikalitas 
Indikator 

1. Minat siswa dan 

tampilan LKS 

a. Tampilan LKS menarik minat 

siswa  

b. Ketertarikan siswa untuk belajar 

menggunakan LKS yang 

dikembangkan 

2. Proses Penggunaan a. LKS dapat membuat siswa 

menghubungkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari 

b. Penggunaan LKS dapat 

meningkatkan aktivitas belajar 

siswa 

3. Kemampuan penalaran 

dan pemahaman 

materi 

a. LKS dapat membuat siswa 

menghubungkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari. 

b. LKS dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa. 

c. LKS dapat membantu siswa 

dalam pemahaman materi 

4. Waktu Penggunaan LKS dapat menghemat 

waktu 

5. Evaluasi Latihan soal di LKS dapat 

membantu meningkatkan 

kemampuan penalaran siswa. 

 

3. Tes 

Tes tertulis yang diberikan kepada siswa diakhir pembelajaran 

yang sudah divalidasi oleh validator.  

 

I. Teknik Analisis Data         

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif 

digunakan peneliti untuk mengukur aspek validitas dan praktikalitas. 
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1. Validitas 

Kevalidan suatu bahan ajar tergantung skor yang diberikan oleh 

validator. Skor merupakan nilai mentah yang diperoleh berdasarkan 

kriteria penilaian instrumen. Peneliti akan melakukan perhitungan skor 

kevalidan produk dengan mengikuti langkah-langkah berikut : 

a) Memberi skor untuk setiap butir pertanyaan dalam lembar validasi 

berdasarkan alternatif pilihan jawaban yang diberikan. 

b) Pemberian nilai persentase dengan cara : 

 

                       
                          

                    
        

 

c) Menginterpretasikan data berdasarkan tabel III.6
14

 

 

TABEL III.6 

KRITERIA HASIL UJI VALIDITAS LKS 

 

        

        

Data tersebut diinterpretasikan dengan teknik deskriptif. Sehingga 

dapat dilihat sejauh mana tingkat validasi LKS berbasis REACT. LKS 

dinyatakan valid tanpa revisi ketika mencapai kriteria valid dengan 

interval 61 % - 80%. 

 

                                                             
14

Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 41 

No Interval (%) Kriteria 

1 81% - 100% Sangat Valid 

2 61% - 80% Valid 

3 41% - 60% Cukup Valid 

4 21% - 40% Kurang Valid 

5   5 0 % -  20% Tidak Valid 
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2. Praktikalitas LKS 

Langkah-langkah perhitungan skor kepraktisan LKS adalah : 

a) Siswa Memberi skor untuk setiap butir pertanyaan dalam angket 

berdasarkan alternatif pilihan jawaban yang diberikan. 

                    
                          

                    
        

b) Menginterpretasikan data berdasarkan tabel III. 7 :
15

  

TABEL III.7 

KRITERIA HASIL UJI  PRAKTIKALITAS LKS 

  No Interval (%) Kriteria 

1 81% - 100% Sangat Praktis 

2 61% -  80% Praktis 

3 41% - 60% Cukup Praktis 

4 21% - 40% Kurang Praktis 

5   5 0 % -  20% Tidak Praktis 

 

Data tersebut diinterpretasikan dengan teknik deskriptif. Sehingga 

dapat dilihat sejauh mana tingkat praktikalitas LKS berbasis REACT. LKS 

dinyatakan praktis tanpa revisi ketika mencapai kriteria praktis dengan 

pencapaian interval 61 % - 80% 

3. Tes 

Tes tertulis bertujuan untuk mengetahui kepraktisan serta skor 

kemampuan penalaran siswa yaitu berupa post test. Hasil tes belajar siswa 

dinilai berdasarkan pedoman penilaian atau rubrik kemampuan Penalaran. 

Kemudian skor yang diperoleh oleh siswa diubah menjadi nilai 

menggunakan rumus berikut ini: 

      
                   

              
      

                                                             
15

Ibid., hlm. 41. 
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Nilai yang diperoleh dilihat ketuntasannya berdasarkan KKM yang 

telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian dikategorikan berdasarkan 

kriteria umum kualifikasi kemampuan penalaran lalu dianalisis secara 

deskriptif berdasarkan Tabel III.8:16 

TABEL III.8 

KRITERIA UMUM KUALIFIKASI  

KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS  

No. Tingkat Penalaran Kriteria 

1. 80%  100% Tinggi  

2. 60%   80% Sedang 

3. 0%    60% Rendah 

 

Kemudian hasil tes yang telah dianalisis secara deskriptif, maka 

dapat dilihat sejauh mana tingkat kemampuan penalaran matematis siswa 

setelah menggunakan LKS berbasis REACT. Kemampuan penalaran 

matematis siswa terfasilitasi ketika mencapai predikat sedang dengan 

tingkat penguasaan berkisar antara 60%   80%. 
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Hartono dan Zubaidah Amir, Pengaruh Pembelajaran dengan Pendekatan 

Open-Ended terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN SUSKA RIAU, Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN SUSKA 

RIAU, Pekanbaru, 2010, hlm. 30. 


