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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Tunas Bangsa. Kecamatan Bagan 

Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di jalan Sungai Dua. 

2. Waktu Penelitian  

TABEL III.1 

JADWAL PENELITIAN 

No Kegiatan Waktu  

1 Bimbingan proposal 13 Februari-17 April 2017 

2 Ujian proposal 12 Mei 2017 

3 Desain LKS dan Instrumen 12-17 September 2017 

4 Validasi Instrumen 03 Oktober 2017 

5 
Validasi Materi, Teknologi 

Pendidikan, dan Postest 
09-19 Oktober 2017 

6 Uji coba kelompok kecil 28-30 Oktober 2017 

7 Uji coba kelompok terbatas 01-11 November 2017 

8 
Tes kemampuan koneksi dan 

mengisi angket praktikalitas 
18 November 2017 

9 Pengolahan data 20 November – 02 Desember 2017 

10 Bimbingan skripsi 04 Desember 2017 -23 Januari 2018 
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B. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan atau Research and 

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

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.
29

 

penelitian pengembangan dibidang pendidikan merupakan suatu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk dalam 

kepentingan pendidikan atau pembelajaran yang diawali dengan analisis 

kebutuhan dan dilanjutkan dengan pengembangan produk. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian pengembangan ini akan 

menghasilkan sebuah produk dimana produk yang dikembangkan tersebut 

valid dan akan diuji kepraktisannya. Produk yang dihasilkan adalah bahan 

ajar berupa lembar kerja siswa berbasis pendekatan konstruktivisme untuk 

memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa SMP/MTs. 

C. Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE. ADDIE merupakan singkatan dari Analysis, Design, Developmen or 

Production, Implementation or delivery and Evaluations.
30

 

ADDIE adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang 

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

dari lima fase atau tahap utama, yaitu (A)nalysis, (D)esain, (D)evelopment, 
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(I)mplementation, dan (E)valuation. Menurut langkah-langkah 

pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini lebih 

rasional dan lebih lengkap dari pada  model 4D. Oleh sebab itu, model ini 

dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti 

model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar.
31

 

Selain hal tersebut yang mendasari peneliti untuk memilih model 

pengembangan ADDIE dikarenakan model ADDIE merupakan model yang 

memiliki langkah-langkah desain sistem pembelajaran yang relatif sederhana, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Benny A. Pribadi bahwa salah satu 

model desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari 

adalah model ADDIE.
32

 

Model desain sistem pembelajaran ADDIE dengan komponen-

komponennya dapat diperlihatkan pada gambar III.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Model ADDIE 
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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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D. Prosedur Pengembangan 

Dalam pengembangan LKS ini prosedur pengembangan yang 

dilakukan terdiri atas lima tahap, yaitu: 

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. 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.
33

 

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.  
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Langkah penting yang perlu dilakukan dalam desain pembelajaran 

adalah menentukan pengalaman belajar atau learning experience yang 

perlu dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas belajar.
34

 

3. Pengembangan  

Pengembangan merupakan langkah ketiga dalam 

mengimplementasikan model desain pembelajarn 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:
35

 

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 

Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan 

langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. 

Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan 

program pembelajaran itu sendiri. Langkah ini memang mempunyai 
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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. 

a. Membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau 

kompetensi. 

b. Menjamin terjadinya pemecahan masalah/solusi untuk mengatasi 

kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa. 

c. Memastikan bahwa pada akhir program pembelajaran siswa perlu 

memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

diperlukan. 

5. Evaluasi 

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:
36

  

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. 
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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. 

E. Uji Coba Produk 

Uji coba produk terhadap LKS ini dilaksanakan dengan tujuan 

mengidentifikasi tingkat validitas dan praktikalitas. Uji coba produk ini 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu uji kelompok kecil (terhadap 7 orang 

siswa) dan uji kelompok terbatas (terhadap 1 kelas yaitu 26 orang siswa), 

review ahli (ahli teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran). Uji 

validitas ini dilakukan oleh ahli untuk melihat kevalidan dari sebuah produk. 

Kevaliditasan sebuah produk dilihat dari kesesuaian isi, kesinambungan antar 

materi, tujuan, konstruk dari sebuah produk, penggunaan bahasa, dan bentuk 

fisik/kemasan produk. Uji validitas dilakukan dengan diskusi dan pemberian  

lembar validasi kepada ahli teknologi pendidikan dan ahli materi 

pembelajaran. 

Uji coba praktikalitas: uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keterpakaian sebuah produk, yakni praktis, mudah dipahami dan senang 

dalam penggunaan produk oleh guru, siswa, dan menurut observer. Uji 

praktikalitas dilaksanakan dengan mengimplementasikan produk. 

Praktikalitas diperoleh dari lembar observasi pelaksanaan produk dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh observer dan pemberian angket 

praktikalitas (respon) siswa. 
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F. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dari penelitian untuk melihat validitas LKS dilakukan 

oleh pakar ahli teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran. Untuk 

melihat praktikalitas produk dilakukan dengan observasi, uji coba kelompok 

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

praktikalitas LKS dilakukan oleh observer dan siswa kelas VIII-4 SMPS 

Tunas Bangsa. Siswa yang menjadi uji kelompok kecil dan uji kelompok 

terbatas diambil secara acak dari populasi yang ditentukan. Populasi dari 

penelitian adalah siswa kelas VIII dengan 323 siswa. Dijadikan subjek uji 

coba kelompok kecil adalah 7 orang siswa yang di ambil secara acak dari 

populasi dan uji coba kelompok besar adalah siswa kelas VIII-4 SMPS Tunas 

Bnagsa, yang berjumlah 26 siswa. 

G. Jenis Data 

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif yaitu  data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Sedangkan 

data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka.
37

 Data 

kualitatif diperoleh dari hasil angket 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).  
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44 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.
38

 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 uji coba. Angket 

pertama berupa lembar validasi yang akan diberikan kepada ahli 

teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran untuk mentukan 

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 yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

menggunakan instrumen validasi, instrumen praktikalitas, dan instrumen soal 

kemampuan koneksi matematis siswa. 
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1. Instrumen validasi 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kesahihan 

suatu tes/instrumen. Suatu instumen dikatakan valid apabila 

tes/instrumen tersebut mengukur apa yang hendak diukur/ tes/instrumen 

memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. 

Validitas produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan bbeberapa 

pakar atau tenaga ahli  yang sudah berpengalaman untuk menilai produk 

baruyang dirancang tersebut. Setiap pakar dminta untuk menilai desaian 

produk tersebut, sehingga dapat diketahui kekuatan serta kelemahannya. 

Instrumen validasi digunakan untuk mengetahui apakah LKS dan 

instrumen yang diranvang sudah valid atau belum. Instrumen validasi 

terdiri dari tiga macam, yaitu : 

a. Lembar validasi angket 

Angket validitas dan praktikalitas LKS yang telah dirancang 

harus divalidassi terlebih dahulu oleh validator sebelum diterapkan. 

Lembar validasi angket ini disusun bertujuan untuk memperoleh data 

yang menyatakan kevalidan angket yang dirancang. Aspek yang 

dinilai terdiri dari format angket, bahasa yang digunakan serta isi 

pernyataan angket. 

b. Lembar validasi LKS 

Lembar validasi LKS digunakan untuk mengetahui  apakah 

LKS yang dirancang sudah valid atau belum. Pada penelitian ini, 

lembar validasi LKS terdiri  dari dua lembar validasi, yakni lembar 
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validasi ahli materi pembelajaran dan lembar validasi untuk ahli 

teknologi pendidikan. 

c. Lembar validasi soal 

Sebelum memberian soal tes kepada siswa, soal tes terlebih 

dahulu divalidasi untuk mengetahui apakah soal tes yang dirancang 

sudah valid atau belum. Soal tes disusun untuk mengukur 

kemampuan koneksi matematis siswa setelah menggunakan LKS 

bebasis pendekatan konstruktivisme. 

2. Instrumen Praktikalitas 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kepraktisan diartikan 

sebagai suatu yang bersifat praktis atau efisien. Arikunto (2010) 

mengartikan kepraktisan dalam evaluasi pendidikan merupakan 

kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi bbaik dalam 

mempersiapkan, menggunakan, menginterprestasikan/memperoleh hasil, 

maupun kemudahan dalam menggunakannya. Beberapa kriteria yang 

dikemukakan oleh Gerson, dkk dalam mengukur tingkat kepraktisan, 

diantaranya adalah : 

a) Waktu yang diperlukan untuk menyusun lks tersebut 

b) Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan lks tersebut 

c) Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan lks 

d) Tingkat kesulitan untuk menyusun lks 

e) Tingkat kesulitan dalam proses pemeriksaan lks 

f) Tingkat kesulitan melakukan intrepetasi terhadap hasil lks 

Kepraktisan alat evaluasi akan memberikan manfaat yang besar 

bagi pelaksanaan maupun bagi siswa karena dirancang sedemikian 
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sistematis terutama pada materi produk tersebut. Instrumen praktikalitas 

yang digunakan pada penelitian ini adalah angket respon siswa. Angket 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat praktikalitas LKS 

berbasis konstruktivisme dalam pembelajaran. 

3. Instrumen Soal Kemampuan Koneksi Matematis 

Tes kemampuan koneksi berisi soal-soal yang akan di ujikan 

kepada siswa setelah menggunakan LKS dengan pendekatan 

konstruktivisme. 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. 

Dari yang telah diuraikan maka teknik pengumpulan data dan 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 TABEL III.2 

PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN 

No 
Aspek yang 

dinilai 
Teknik pengumpulan data Instrumen 

1 Validitas 

Angket oleh ahli teknologi 

pendidikan dan ahli materi 

pembelajaran 

Lembar Validasi 

2 Praktikalitas Angket Angket respon siswa 

3 

Kemampuan 

koneksi 

matematika 

Tes hasil belajar Soal 
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J. 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 LKS berbasis pendekatan konstruktivisme. 

1. Teknik analisis deskriptif kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data dengan cara 

menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan 

gambaran nyata.
39

 

Data kualitatif untuk validitas LKS berbasis pendekatan 

konstruktivisme diperoleh dari saran dan komentar oleh validator yaitu ahli 

materi pembelajaran ahli teknologi pendidikan. Sedangkan data kualitatif 

untuk praktikalitas LKS berbasis pendekatan konstruktivisme diperoleh dari 

saran dan komentar siswa. Data kualitatif digunakan untuk melakukan 

perbaikan terhadap LKS. 

2. Analisis deskriptif kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan temuan hasil 

penelitian dengan melakukan persentase dan distribusi frekuensi, lalu 

menganalisis informasi yang ada dibalik angka-angka.
40

 

a. Lembar validasi LKS 

Proses analisis lembar validasi yang terkumpul kemudian 

ditabulasikan. Hasil tabulasi kemudian dicari persentasenya dengan 

rumus: 
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∑              

             
      

Berdasarkan hasil persentase, tagihan dapat dikategorikan 

menjadi:
41

 

TABEL III.3 

KRITERIA HASIL UJI VALIDITAS LKS 

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 

Sumber: dimodifikasi dari Riduwan 

 

b. Lembar Praktikalitas LKS 

Data hasil tanggapan siswa melalui angket yang terkumpul, 

kemudian ditabulasikan, hasil tabulasi tiap tagihan dicari dengan rumus: 

   
∑              

             
      

Berdasarkan hasil persentase, setiap tagihan dikategorikan 

menjadi:
42

 

TABEL III.4 

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 0-20% Tidak Praktis 

Sumber: dimodifikasi dari Riduwan 
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c. Tes  

Kemampuan koneksi matematis siswa pada relasi dan fungsi 

ditunjukkan melalui skor yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes 

kemampuan koneksi matematis pada materi relasi dan fungsi dengan 

menggunakan rubrik penilaian skala analitikal yang digambarkan pada 

tabel III.4. Setelah diperoleh skor dari tes kemampuan koneksi tersebut 

kemudian skor dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan 

kemampuan koneksi matematis siswa atas dasar persentase dan 

dirumuskan sebagai berikut: 

  
 

  
     

Keterangan: N = nilai persen yang dicapai atau yang diharapkan 

 S = skor mentah yang dihrapkan 

   = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

 100 = bilangan tetap 

TABEL III.5 

INTERPRETASI DATA UJI KEMAMPUAN KONEKSI
43

 

No Tingkat Penguasaan Predikat 

1 80% - 100% Tinggi 

2 60% - 79% Sedang 

3 < 60% Kurang 
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