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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Pekanbaru yang beralamat di Jl. Bambu Kuning No. 28  Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian  

TABEL III.1 
JADWAL PENELITIAN 

Waktu Keterangan 

Juli 2017  Desain modul dan instrumen 

31 Juli 2017 – 4 Agustus 2017 Validasi dan revisi instrumen  

7 Agustus 2017 – 12 September 2017 Validasi dan revisi modul 

18 September 2017 – 2 Oktober 2017 Validasi soal Posttest 

3 Oktober 2017 – 9 Oktober 2017 Uji coba modul kelompok kecil 

17 Oktober – 31 Oktober 2017 Uji coba modul kelompok 

terbatas 

7 November 2017 Tes pemahaman konsep 

matematis 

13 November 2017 – 31 Desember 2017 Pengolahan data dan analisis data 

 

 Data 
B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Resarch and Development). Penelitian pengembangan adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut.1 

                                                           
1 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 407 
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Dalam pelaksanaannya, penelitian dan pengembangan sering 

menggunakan tiga metode, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan 

eksperimental. Metode penelitian deskriptif, digunakan dalam penelitian awal 

untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada, seperti kondisi produk 

yang sudah ada, kondisi pihak pengguna produk, dan kondisi faktor-faktor 

pendukung dan penghambat pengembangan. Metode evaluatif digunakan 

untuk mengevaluasi proses uji-coba pengembangan suatu produk. Metode 

eksperimen digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang 

dihasilkan.2 

Penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan akan 

menghasilkan sebuah produk pendidikan. Produk tersebut dapat berupa 

perangkat keras seperti modul, buku teks, atau perangkat lunak seperti model 

pembelajaran, prosedur dan proses pembelajaran. Produk tersebut dapat 

berarti produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Produk yang 

dikembangkan merupakan produk yang betul-betul bermanfaat bagi dunia 

pendidikan, terutama bagi guru dalam mempermudah pelaksanaan 

pembelajaran. Produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara 

praktis maupun keilmuan.3 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian yang 

menghasilkan suatu produk yaitu berupa modul pembelajaran matematika 

berbasis pendekatan konstruktivisme yang valid, dan kemudian akan diuji 

kepraktisannya. 

                                                           
2 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 

126 
3 Ibid., hlm. 127 
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C. Model Pengembangan 

Tahap penelitian dan pengembangan sistem pembelajaran dapat 

dianalisis dari serangkaian tugas pendidik dalam menjalankan tugas 

pokoknya yaitu mulai dari merancang, melaksanakan sampai dengan 

mengevaluasi pembelajaran. Dalam perkembangan keilmuan terdapat 

beberapa model pengembangan yang biasa digunakan dalam penelitian 

pengembangan,  yaitu4: 

1. Model Dick & Carey 

2. Model ASSURE 

3. Model Jerold E. Kemp, dkk 

4. Model 4D 

5. Model ADDIE 

6. Model Front-end System Design oleh A.W.Bates, dll 

Dari keenam model yang telah disebutkan diatas, terdapat dua model 

penelitian dan pengembangan sistem pembelajaran yang cocok digunakan 

dalam pengembangan modul yaitu 4D (Define, Design, Development, and 

Dissemination) dan ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, 

Implementation or Delivery and Evaluation). 4D dan ADDIE memiliki 

kegiatan yang sama. Beberapa kesamaan kegiatan dalam dua model tersebut 

misalnya: define memiliki kesetaraan kegiatan dengan analysis. Tahap 

berikutnya yaitu design dan development dimiliki kedua model tersebut. 

Perbedaan terletak pada tahap ke-empat yaitu model 4D mengakhiri tahapnya 

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

hlm. 97 
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dengan kegiatan dissemination sedangkan model ADDIE, dilanjutkan dengan 

kegiatan Implementation dan Evaluation karena menurut pertimbangan 

rasional mereka, proses development selalu menyertakan kegiatan 

implementasi, evaluasi dan revisi5, hal tersebut sesuai dengan karakter 

penelitian yang akan dilakukan peneliti, sehingga peneliti memilih model 

ADDIE. Model ADDIE merupakan salah satu model desain sistem 

pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari. Model ini, sesuai dengan 

namanya, terdiri dari lima fase atau tahap utama, yaitu (A)nalysis, (D)esign, 

(D)evelopment, (I)mplementation, dan (E)valuation.6  

Analysis merupakan tahap menganalisis kebutuhan untuk menentukan 

masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa. Sedangkan 

design merupakan tahap menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, 

dan strategi pembelajaran. Development merupakan tahap memproduksi 

program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. 

Implementation merupakan tahap melaksanakan program pembelajaran 

dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. 

Evaluation merupakan tahap evaluasi program pembelajaran dan evaluasi 

hasil belajar. 

 

 

 

                                                           
5 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 194-195 
6 Benny A Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 

hlm. 125 
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D. Prosedur Penelitian 

Prosedur pengembangan pada penelitian ini terdiri atas lima tahap, 

yakni sebagai berikut: 7 

1. Analysis (Analisis) 

Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja dan 

analisis kebutuhan. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan 

mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi 

berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan 

manajemen. Masalah kinerja yang dihadapi peneliti adalah rendahnya 

pemahaman konsep matematis siswa. Maka dalam hal ini peneliti 

memberikan solusi berupa pengembangan sebuah modul. 

Pada tahap kedua, yaitu analisis kebutuhan, merupakan langkah 

yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau 

kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja 

atau prestasi belajar. 

2. Design (Desain/ Perancangan) 

Desain merupakan langkah kedua dari model ADDIE. Pada 

langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang 

didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran 

seperti yang diharapkan. 

Pada langkah desain, pusat perhatian perlu difokuskan pada upaya 

untuk menyelidiki masalah pembelajaran yang sedang dihadapi. Hal ini 

                                                           
7 Ibid., hlm. 128 
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merupakan inti dari langkah analisis, yaitu mempelajari masalah dan 

menemukan alternatif solusi yang akan ditempuh untuk dapat mengatasi 

masalah pembelajaran yang berhasil diidentifikasi melalui langkah analisis 

kebutuhan. 

Langkah penting yang perlu dilakukan dalam desain adalah 

menentukan pengalaman belajar atau learning experience yang perlu 

dimiliki oleh siswa selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Langkah 

desain harus mampu menjawab pertanyaan apakah program pembelajaran 

yang didesain dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan 

performa (performance gap) yang terjadi pada diri siswa. 

Kesenjangan kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

perbedaan yang dapat diamati (observable) antara kemampuan yang telah 

dimiliki dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Dengan 

kata lain, kesenjangan menggambarkan perbedaan antara kemampuan 

yang dimiliki dengan kemampuan yang ideal. 

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dicari jawabannya oleh 

seorang desainer atau perancang program pembelajaran pada saat 

melakukan tahap atau langkah desain, sebagai berikut: 

a. Kemampuan dan kompetensi khusus seperti apa yang harus dimiliki 

oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran? 

b. Indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan 

siswa dalam mengikuti program pembelajaran? 
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c. Peralatan atau kondisi bagaimana yang diperlukan oleh siswa agar 

dapat melakukan unjuk kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap setelah mengikuti program pembelajaran? 

d. Bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan dalam untuk 

mendukung program pembelajaran? 

3. Development (Pengembangan) 

Pengembangan merupakan langkah ketiga dari model ADDIE. 

Langkah pengembangan meliputi kegiatan membuat, membeli, dan 

memodifikasi bahan ajar atau learning materials untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

Pengadaan bahan ajar perlu disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran spesifik atau learning outcomes yang telah dirumuskan oleh 

desainer atau perancang program pembelajaran dalam langkah desain. 

Langkah pengembangan, dengan kata lain, mencakup kegiatan memilih 

dan menentukan metode, media, serta strategi pembelajaran yang sesuai 

untuk digunakan dalam menyampaikan materi atau substansi program 

pembelajaran. 

Ada dua tujuan penting yang perlu dicapai dalam melakukan 

langkah pengembangan, yaitu: 

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

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

sebelumnya,dan 
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b. Memilih media atau kombinasi media terbaik yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus dicari jawabannya oleh 

seorang desainer atau perancang program pembelajaran pada saat 

melakukan langkah pengembangan yaitu sebagai berikut. 

a. Bahan ajar seperti apa yang harus dibeli untuk dapat digunakan dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

b. Bahan ajar seperti apa yang harus disiapkan untuk memenuhi 

kebutuhan siswa yang unik dan spesifik? 

c. Bahan ajar seperti apa yang perlu dibeli dan dimodifikasi sehingga 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan 

spesifik? 

d. Bagaimana kombinasi media yang diperlukan dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran? (kombinasi media yang 

dipilih tentunya harus dapat memenuhi standar efektifitas pada sekolah 

tempat aktivitas pembelajaran berlangsung). 

4. Implementation (Implementasi) 

Impelementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan 

langkah keempat dari model ADDIE. Langkah implementasi sering 

diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. 

Langkah ini memang mempunyai makna adanya penyampaian materi 

pembelajaran dari guru atau instruktur kepada siswa. 
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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. 

Pertanyan-pertanyaan kunci yang harus dicari jawabannya pada 

saat melakukan langkah implementasi yaitu sebagai berikut: 

a. Metode pembelajaran seperti apakah yang paling efektif untuk 

digunakan dalam menyampaikan bahan atau materi pembelajaran? 

b. Upaya atau strategi seperti apa yang dapat dilakukan untuk menarik 

dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian 

terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang 

disampaikan? 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Langkah terakhir dari model ADDIE adalah evaluasi. Evaluasi 

didefinisikan sebagai proses yang dilakukan untuk memberikan nilai 

terhadap program pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan sepanjang 

pelaksanaan kelima langkah dalam model ADDIE. Evaluasi juga dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pembelajaran yang 
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telah dicapai oleh siswa dengan tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 

Evaluasi terhadap program pembelajaran bertujuan untuk 

mengetahui beberapa hal, yaitu: 

a. Sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan, 

b. Peningkatan kompetensi dalam diri siswa yang merupakan dampak 

dari keikutsertaan dalam program pembelajaran, dan 

c. Keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan 

kompetensi siswa setelah mengikuti program pembelajaran. 

Beberapa pertanyaan penting yang harus dikemukakan oleh 

perancang program pembelajaran dalam melakukan langkah-langkah 

evaluasi yaitu sebagai berikut : 

a. Apakah siswa menyukai program pembelajaran yang mereka ikuti 

selama ini? 

b. Seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh siswa dalam mengikuti 

program pembelajaran? 

c. Seberapa jauh siswa dapat belajar tentang materi atau substansi 

pembelajaran? 

d. Seberapa besar siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari? 

e. Seberapa besar kontribusi program pembelajaran yang dilaksanakan 

terhadap prestasi belajar siswa? 
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Implementasi model desain sistem pembelajaran ADDIE yang 

dilakukan secara sistematik diharapkan dapat membantu seorang 

perancang program dan guru menciptakan program pembelajaran yang 

efektif, efisien, dan menarik.8 Rincian prosedur penelitian pengembangan 

ini dapat dilihat pada Gambar III.2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ibid., hlm. 130-137 
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Gambar III.1 

Prosedur Penelitian 

Tidak 
Revisi 

Ya 

Penilaian 

Ya 

Tidak 

Tidak 

Ya 

Fase Analisis: Analisis Kinerja dan 

Kebutuhan : 
Review kurikulum, mempelajari 

karakteristik siswa dan analisis 

Pendekatan Konstruktivisme 

Fase design: 
Merancang  modul berbasis pendekatan 

konstruktivisme untuk memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis materi 

SPLTV (rancangan awal) 

validasi Ahli (didaktik, kontruksi dan teknis) 
 Ahli teknologi pendidikan  

 Ahli materi pembelajaran 

Fase Implementasi: 
Uji coba pada kelompok kecil, yaitu 6 orang siswa 

SMAN 6 Pekanbaru (siswa kemampuan rendah, 

sedang dan tinggi) 

Hasil Studi Pendahuluan 

 Kurikulum K13 

 Belum tersedia bahan ajar  materi 

SPLTV 

 Siswa terdiri dari beragam 

kemampuan 

Fase development: Saran Ahli  

(isi dan konstruk) 
 Ahli Materi Pembelajaran Matematika 

 Ahli Teknologi Pendidikan 

Uji coba kelompok terbatas, yaitu satu kelas X 

IPA 1 di SMAN 6 Pekanbaru  

Modul Matematika SPLTV yang 

valid, praktis dan dapat memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis 

Revisi 

Valid ? 

Revisi 
Praktis ? 

 

Evaluasi 

Praktis ? 
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E. Uji Coba produk 

Uji coba produk merupakan bagian penting dalam penelitian 

pengembangan, yaitu yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji 

coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat kevalidan dan kepraktisan suatu 

produk yang dihasilkan. Uji coba produk ini dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Uji validitas oleh ahli teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran 

Uji validitas dilakukan untuk melihat tingkat kevalidan modul yang 

dikembangkan. Validasi oleh ahli teknologi pendidikan bertujuan untuk 

melihat kevalidan modul berdasarkan penggunaan huruf dan tulisan 

modul, desain modul, penggunaan gambar, serta tampilan modul. Validasi 

oleh ahli materi pembelajaran bertujuan untuk melihat kevalidan modul 

berdasarkan kualitas isi dan konstruksi modul, kualitas pembelajaran, 

kualitas interaksi, serta karakteristik modul berdasarkan pendekatan 

konstruktivisme. Uji validitas dilakukan menggunakan lembar validasi. 

2. Uji kepraktisan 

Uji kepraktisan bertujuan untuk mengetahui keterpakaian produk 

yaitu modul yang dikembangkan, yakni praktis, mudah dipahami dan 

mudah dalam penggunaannya serta menurut review keterlaksanaan modul 

tergolong baik atau sangat baik. Uji kepraktisan dilakukan dengan 

mengimplementasikan produk kepada siswa. Uji kepraktisan ini dilakukan 

pada kelompok kecil dan kelompok besar. Uji kepraktisan kelompok kecil 
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dilakukan terhadap 6-12 orang siswa dengan teknik pemberian angket 

kepraktisan setelah siswa menggunakan bahan ajar yang dikembangkan.9 

Sedangkan uji kepraktisan kelompok besar dilakukan terhadap 30-100 

orang siswa dengan teknik pemberian angket kepraktisan untuk siswa di 

akhir pembelajaran setelah menggunakan bahan ajar yang 

dikembangkan.10 

3. Uji pemahaman konsep matematis siswa 

Uji pemahaman konsep matematis siswa dilakukan terhadap siswa 

kelompok besar/terbatas setelah menggunakan modul berbasis pendekatan 

konstruktivisme yang dikembangkan. Uji pemahaman konsep matematis 

siswa dilakukan dengan memberikan tes berupa soal-soal pemahaman 

konsep. 

F. Subjek dan Objek Uji Coba 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMAN 6 Pekanbaru kelas X 

dengan materi sistem persamaan linear tiga variabel pada semester ganjil. 

Objek dalam penelitian ini adalah modul matematika berbasis pendekatan 

konstruktivisme untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematis siswa. 

G. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitiatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif berupa angka yang diperoleh dari data angket 

penilaian produk dan validasi ahli mengenai modul, data angket respon siswa 

terhadap pembelajaran menggunakan modul, dan data tes hasil belajar. Data 

                                                           
9 Endang Mulyatiningsih, Op. Cit., hlm. 163 
10 Ibid., hlm. 164 
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kualitatif adalah data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Data 

kualitatif berupa tanggapan, kritik dan saran yang dituangkan dalam angket. 

Data yang dihasilkan berkaitan dengan kelayakan atau kesesuaian atas produk 

pengembangan yang dibuat. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Teknik dalam mengumpulkan data adalah cara 

atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada 

penelitian pengembangan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah melalui angket, wawancara, dan tes. 

1. Angket (Kuesioner) 

Angket merupakan teknik pegumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan 

tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.11 Pada penelitian ini, angket 

digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan modul dan tingkat 

kepraktisan modul. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik 

                                                           
11 Sugiyono, Op. Cit.,  hlm. 199 
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pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Pada penelitian ini, 

wawancara digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi siswa 

dalam pemahaman konsep matematis. 

3. Tes 

Tes merupakan teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk 

mengukur kemampuan seseorang.  Pada penelitian ini, tes digunakan 

untuk mengukur pemahaman konsep matematis siswa setelah 

menggunakan modul berbasis pendekatan konstruktivisme.  

I. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian. Pada 

penelitian ini digunakan beberapa instrumen penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui apakah modul dan 

instrumen yang dirancang sudah valid atau belum. Pada penelitian ini 

digunakan empat jenis lembar validasi yaitu: 

a. Lembar validasi angket validasi modul 

Sebelum angket validasi modul yang telah dirancang diberikan 

kepada validator modul, angket tersebut terlebih dahulu divalidasi 

oleh validator angket. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

angket yang dirancang tersebut sudah valid atau belum. Aspek yang 



66 
 

dinilai terdiri dari format angket, bahasa yang digunakan serta isi 

pernyataan angket. 

b. Lembar validasi angket kepraktisan siswa 

Sebelum angket kepraktisan siswa yang telah dirancang 

diberikan kepada siswa, angket tersebut terlebih dahulu divalidasi oleh 

validator angket. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah angket 

yang dirancang tersebut sudah valid atau belum. Aspek yang dinilai 

terdiri dari format angket, bahasa yang digunakan serta isi pernyataan 

angket. 

c. Lembar validasi modul 

Lembar validasi modul digunakan untuk mengetahui apakah 

modul yang telah dirancang sudah valid atau belum. Pada penelitian 

ini, lembar validasi modul terdiri dari dua lembar validasi, yakni 

lembar untuk para ahli teknologi dan lembar validasi untuk ahli materi 

pembelajaran. Lembar validasi modul ini menggunakan format skala 

perhitungan Likert, yakni suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. 

TABEL III.2 

VALIDASI MODUL 

No 
Jenis 

Validasi 
Aspek  

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Instrumen 

1 
Validasi 

materi 

Syarat didaktik Angket dan 

diskusi dengan 

ahli materi 

pembelajaran 

Lembar 

validasi ahli 

materi 

pembelajaran 

Syarat pendekatan 

konstruktivisme 

2 
Validasi 

teknologi 

Syarat teknis  Angket dan 

diskusi dengan 

ahli teknologi 

pendidikan 

Lembar 

validasi ahli 

teknologi 

pendidikan 
Syarat konstruksi 
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d. Lembar validasi soal 

Setelah siswa belajar menggunakan modul berbasis 

pendekatan konstruktivisme yang dikembangkan, peneliti akan 

memberikan tes untuk mengukur pemahaman konsep matematis 

siswa. Sebelum soal-soal tes tersebut diberikan kepada siswa, terlebih 

dahulu soal tersebut divalidasi oleh validator soal. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah soal-soal yang telah dirancang sudah valid 

atau belum. Aspek penilaian soal ini terdiri dari: 

1) Kesesuaian indikator materi 

2) Format naskah soal (lengkap dengan identitas soal dan petunjuk) 

3) Kesesuaian soal dengan indikator pemahaman konsep matematis 

4) Kesesuaian dengan kisi-kisi 

5) Kunci jawaban dilengkapi dengan penskoran 

6) Kesesuaian tingkat kesulitan soal dengan karakteristik siswa 

7) Aspek bahasa yang mudah dipahami 

2. Lembar Kepraktisan 

Lembar kepraktisan digunakan untuk mengetahui apakah modul 

yang telah dirancang sudah praktis atau belum. Pada penelitian ini angket 

kepraktisan siswa digunakan pada siswa kelompok kecil dan siswa 

kelompok besar. Angket ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

tingkat kepraktisan modul berbasis pendekatan konstruktivisme dalam 

pembelajaran. Angket kepraktisan ini menggunakan format skala Likert. 
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3. Soal 

Lembar soal ini berisi soal-soal berkarakteristik pemahaman 

konsep yang digunakan sebagai alat untuk mengukur pemahaman konsep 

matematis siswa setelah menggunakan modul berbasis pendekatan 

konstruktivisme dalam pembelajaran. Teknik pengumpulan data, 

instrumen yang digunakan, serta subjek penelitian pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut: 

TABEL III.3 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA, INSTRUMEN PENELITIAN, 

DAN SUBJEK PENELITIAN 

No 
Aspek yang 

diteliti 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Instrumen 

Penelitian 

Subjek 

Penelitian 

1 Validitas  
Angket dan diskusi 

dengan validator 

Lembar 

validasi 

Guru dan 

dosen 

2 Kepraktisan Angket  

Angket 

kepraktisan 

siswa 

Siswa 

kelompok 

kecil dan 

siswa 

kelompok 

besar 

3 

pemahaman 

konsep 

matematis siswa 

Tes  Soal 

Siswa 

kelompok 

besar 

 

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik 

deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis.12 Analisis data yang dilakukan adalah untuk mengukur: 

 

                                                           
12 Hartono, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 106 
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1. Analisis Hasil Uji Validitas 

Dalam melakukan analisis kevalidan harus memperhatikan prinsip 

validitas. Validitas artinya kesahihan yaitu bahwa evaluasi yang digunakan 

benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. 

Tahapan untuk mengalisis tingkat validitas modul yakni sebagai berikut: 

a. Menabulasi data hasil validasi yang terkumpul 

b. Menghitung jumlah skor jawaban yang diperoleh dari angket 

kemudian menentukan skor kriteria. 

Jumlah skor kriteria yaitu: skor tertinggi tiap item x jumlah item x 

jumlah responden.13 

c. Mencari persentase hasil tabulasi, yaitu menggunakan rumus:14 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑉) =  
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 x 100% 

d. Mengkategorikan hasil validitas modul, kemudian menggambarkannya 

menggunakan teknik deskriptif.  

TABEL III.4 

KATEGORI VALIDITAS MODUL  

BERBASIS PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME15 

Interval Persentase (%) Kategori 

0% ≤ 𝑉 ≤ 20% Tidak valid 

20% < 𝑉 ≤ 40% Kurang valid 

40% < 𝑉 ≤ 60% Cukup valid 

60% < 𝑉 ≤ 80% Valid  

80% < 𝑉 ≤ 100% Sangat valid 

    (dimodifikasi dari Riduwan) 

 

 

                                                           
13 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm. 21 
14 Ibid., hlm.22 
15 Ibid., hlm.15 
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2. Analisis Hasil Uji Kepraktisan 

Untuk menentukan tingkat kepraktisan modul berbasis pendekatan 

konstruktivisme pada siswa kelompok besar dilakukan langkah-langkah 

berikut: 

1) Menabulasi data hasil tanggapan siswa melalui angket yang 

terkumpul. 

2) Menghitung jumlah skor jawaban yang diperoleh dari angket 

kemudian menentukan skor kriteria. 

Jumlah skor kriteria yaitu: skor tertinggi tiap item x jumlah item x 

jumlah responden.16 

3) Mencari persentase hasil tabulasi, yaitu menggunakan rumus:17 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 (𝑃) =  
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 x 100% 

4) Mengkategorikan hasil kepraktisan modul, kemudian 

menggambarkannya menggunakan teknik deskriptif.  

TABEL III.5 

KATEGORI KEPRAKTISAN MODUL  

BERBASIS PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME18 

Interval Persentase (%) Kategori 

0% ≤ 𝑃 ≤ 20% Tidak praktis 

20% < 𝑃 ≤ 40% Kurang praktis 

40% < 𝑃 ≤ 60% Cukup praktis 

60% < 𝑃 ≤ 80% Praktis  

80% < 𝑃 ≤ 100% Sangat praktis 

  (dimodifikasi dari Riduwan) 

 

                                                           
16 Ibid., hlm. 21 
17 Ibid., hlm. 22 
18 Ibid., hlm. 14 
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3. Analisis Hasil Tes Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Pemahaman konsep matematis siswa pada materi perbandingan 

dapat diketahui setelah siswa mengikuti tes pemahaman konsep matematis 

dengan menggunakan kriteria skor pemahaman konsep matematis. Hasil 

skor siswa dicari persentasenya dengan menggunakan rumus berikut:19 

      𝑆 = 
𝑅

𝑁
 x 100 

 Keterangan: 

𝑆 : Nilai yang dicari 

𝑅 : jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

𝑁 : Skor tes maksimum 

  

 Hasil persentase yang diperoleh tersebut selanjutnya dikategorikan 

berdasarkan kriteria umum kualifikasi pemahaman konsep matematis, 

kemudian hasilnya dideskripsikan menggunakan teknik deskriptif. 

TABEL III.6 

INTERPRETASI NILAI PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS20 

Persentase Predikat 

85,00 − 100 Sangat Baik 

70,00 − 84,99 Baik  

55,00 − 69,99 Cukup  

40,00 − 54,99 Rendah  

0,00 − 39,99 Sangat Rendah 

(dimodifikasi dari penelitian Mawaddah, Siti dan Maryanti, Ratih) 

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

Rosdakarya, 2012), hlm. 112 
20 Siti Mawaddah dan Ratih Maryanti, Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Siswa SMP dalam Pembelajaran Menggunakan Model Penemuan Terbimbing, (Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol.4 No.1, 2016), hlm.81 


