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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (research and development). Penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tertentu.
1
 

 Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan 

produk baru melalui proses pengembangan produk, oleh sebab itu di 

dalam penelitian ini perlu memadukan beberapa jenis metode penelitian, 

antara lain jenis penelitian survei dengan eksperimen, penelitian dan 

evaluasi.
2
 Produk penelitian dan pengembangan dalam bidang penelitian 

yang dikembangkan oleh peneliti adalah lembar kerja siswa. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2017/2018. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Pekanbaru. 

C. Desain Model Pengembangan 

 Model pengembangan dalam perancangan produk berupa LKS 

pada penelitian ini adalah model 4D. Model 4D merupakan singkatan dari  

Define (pendefenisian/pembatasan), Design (Perancangan), Development 

(Pengembangan), Disseminate (penyebaran). 

                                                           
 

1
 Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Alfabeta: Bandung, 2013), h. 311 

 
2
Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Alfabeta: 

Bandung, 2011), h. 68 
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Pada penelitian pengembangan ini, model pengembangan yang 

peneliti gunakan ialah model 4D. Model 4D dapat dijadikan sumber ide 

dan prosedur pengembangan untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran.
3
 Model 4D merupakan model yang sering digunakan dalam 

penelitian dan pengembangan bahan ajar seperti LKS, LKS dan buku ajar.
4
 

Peneliti memilih model 4D sebab menurut peneliti, model 4D 

merupakan model pengembangan yang mudah dilaksanakan, cocok dan 

memiliki tahapan yang terstruktur dan sangat jelas dalam pelaksanaannya. 

Pada model 4D terdapat tahap penyebaran yang sesuai dengan tujuan 

penelitian yakni dapat mengukur tingkat efektivitas dari produk LKS yang 

dihasilkan. 

D. Prosedur Penelitian 

 Model pengembangan yang digunakan mengacu pada model 4D. 

Model 4D terdiri dari 4 (empat) fase atau tahap utama, yaitu Define 

(pendefenisian), Design (perancangan), Development (pengembangan) dan 

Disseminate (penyebaran). Adapun tahapan-tahapan model 4D yang 

dikembangkan oleh adalah:
5
 

 

 

 

                                                           
3
 Rochmad, Desain Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika,  Jurnal 

Kreano, Volume 3 Nomor 1,  Juni 2012, hal. 61 
4
 Endang Mulyatiningsih, Op.Cit, h. 195 

 
5
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2010), h.93 
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1. Define (pendefenisian) 

a. Analisis Kebutuhan 

 Tujuan analisis kebutuhan ini adalah untuk mengetahui 

masalah dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan LKS 

berbasis Generative Learning. 

b. Analisis Siswa 

 Analisis siswa dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

siswa dari segi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, 

latar belakang siswa serta mengetahui materi ajar yang sesuai 

dengan siswa sebagai materi pelajaran dari produk LKS yang 

dikembangkan. 

c. Analisis Tugas 

 Analisis tugas meliputi analisis struktur isi (KI, KD, 

Indikator Pencapaian Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran). 

2. Design (perancangan) 

a. Pemilihan Format 

 Format LKS berbasis generative learning disesuaikan 

dengan format yang diperlukan dalam LKS. Selain itu, LKS yang 

dikembangkan ini menggunakan tampilan yang menarik. 

b. Perancangan Awal 

 Kegiatan utama dengan perancangan awal adalah 

penulisan, penelaahan dan pengeditan LKS yang dirancang. 
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3. Development (pengembangan) 

 Tahap ini meliputi validasi produk dan uji coba terbatas pada 

kelompok kecil dan kelompok terbatas. Tahap ini memiliki tujuan 

untuk menghasilkan perangkat pembelajaran dalam berbentuk LKS 

yang telah divalidasi. 

4. Disseminate (penyebaran) 

 Tahap ini merupakan penggunaan produk yang dikembangkan 

pada kelompok besar misalnya di kelas lain, di sekolah lain. Tujuannya 

untuk menguji efektivitas penggunaan LKS yang dikembangkan.
6
 

Peneliti tidak melakukan tahap ini karena keterbatasan waktu dan 

biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

6
 Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Strategi & Desain  Pengembangan Sistem 

Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), h. 217 
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Fase Define: Analisis Kerja, Analisis 

Siswa dan Analisis Kebutuhan 

Fase Development: Validasi 

prototipe i dan Uji coba kelompok 

kecil dan terbatas prototipe i 

Fase Design: Merancang LKS dengan model 

generative learning untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah matematis 

dan dengan tampilan yang menarik beserta 

instrumen 

Prototipe ke-i 

valid? 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 4D 

Hasil Studi Pendahuluan 

1. Belum tersedianya LKS berbasis 

Generative Learning 

2. Siswa terdiri dari beragam kemampuan 

3. KI, KD, Indikator Pencapaian 

Kompetensi, Tujuan Pembelajaran 

disesuaikan dengan kurikulum K 13 

Prototipe i+j, i+j = 1,2,…,n 

Fase Disemminate: Uji 

coba kelompok besar 

prototipe i+j 

Ya 

Revisi 
Prototipe i, i = 

1,2,…,n 

Tidak 

Prototipe ke i 

+ j praktis? Revisi 

Prototipe Final 

Proses Kegiatan 

Hasil Kerja 

Urutan 

Siklus jika diperlukan 
Tidak 

Ya 
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E. Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian ini digunakan beberapa instrumen penelitian 

sebagai berikut: 

1. Angket 

 Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti tentang laporan 

pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.
7
 Angket yang dibuat berupa 

lembar validasi yang diberikan kepada validator ahli materi dan 

validator ahli teknologi, juga diberikan kepada siswa guna mengetahui 

respons siswa terhadap LKS yang dikembangkan.Lembar validasi 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan LKS yang 

dikembangkan. Adapun instrumen angket yang digunakan yaitu: 

a. Lembar Validasi Instrumen 

Lembar validasi instrumen ini berupa angket penilaian yang 

digunakan untuk mengetahui kevalidan lembar validasi ahli materi, 

lembar validasi ahli teknologi dan lembar validasi angket respons 

siswa 

b. Lembar Validasi oleh Ahli Materi Pembelajaran 

 Lembar validasi materi berisikan aspek-aspek penilaian 

yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi, dan aspek strategi 

generative learning. Lembar validasi ini berupa angket penilaian 

                                                           
 

7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 194 
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yang digunakan untuk mengetahui apakah LKS yang 

dikembangkan sesuai materi atau tidak. 

c. Lembar Validasi oleh Ahli Teknologi Pembelajaran 

 Angket penilaian ahli teknologi ini digunakan kualitas 

teknik LKS yang dikembangkan. 

d. Lembar Kepraktisan Siswa (Angket Respons Siswa) 

 Lembar kepraktisan siswa bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kepraktisan LKS yang dikembangkan.Aspek penilaian dari 

angket ini adalah tampilan, penyajian materi, manfaat, waktu 

penggunaan dan evaluasi LKS.Lembar kepraktisan ini ditujukan 

kepada siswa setelah melakukan pembelajaran menggunakan LKS. 

e. Lembar Validasi Soal Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis 

 Lembar validasi soal bertujuan untuk mengetahui kevalidan 

instrumen soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa. 

2. Tes 

  Tes adalah suatu alat yang di dalamnya berisi sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus 

dikerjakan.
8
 Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data terkait 

kemampuan pemecahan masalah matematis. Bentuk tes berupa tes 

tertulis dengan jenis soal uraian berjumlah 3 soal. Tes digunakan 

                                                           
 

8
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.247 
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untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Tes tersebut diberikan setelah 

pembelajaran menggunakan LKS berbasis Generative Learning. 

F. Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian pengembangan ini, teknik analisis data yang 

digunakan untuk mengolah data hasil pengembangan yaitu teknik analisis 

statistik deskriptif yang mendeskripsikan hasil uji validitas, praktikalitas, 

dan efektivitas setelah menggunakan LKS berbasis Generative Learning. 

1. Lembar Validasi  

 Proses analisis lembar validasi dimulai dari proses tabulasi dari 

data hasil validasi yang terkumpul. Lalu data tabulasi dikonversi ke 

bentuk persentase keidealan dengan rumus: 

Tingkat validitas  
∑                   

             
      

 Hasil persentase data tersebut diorganisasikan menjadi kategori-

kategori berikut:
9
 

TABEL 3.1 

KATEGORI VALIDITAS LEMBAR KERJA SISWA 

Persentase Keidealan Kategori 

0    20 Tidak Valid 

     40 Kurang Valid 

40      Cukup Valid 

        Valid 

         Sangat Valid 

 Kemudian data tersebut diinterpretasikan dengan teknik analisis 

deskriptif, sehingga dapat dilihat sejauh mana tingkat validitas LKS 

berbasis Generative Learning. 

                                                           
 

9
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.15 
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2. Lembar Kepraktisan 

 Proses analisis lembar kepraktisan yang berupa angket respons 

siswa dimulai dari proses tabulasi dari data hasil tanggapan siswa yang 

terkumpul. Lalu data tabulasi dikonversi ke bentuk persentase dengan 

rumus: 

Tingkat kepraktisan  
∑                   

             
      

 Hasil persentase data tersebut diorganisasikan menjadi kategori-

kategori berikut:
10

 

TABEL 3.2 

KATEGORI KEPRAKTISAN LEMBAR KERJA SISWA  

Persentase Keidealan Kategori 

0    20 Tidak Praktis 

     40 Kurang Praktis 

40      Cukup Praktis 

        Praktis 

         Sangat Praktis 

 

 Kemudian data tersebut diinterpretasikan dengan teknik analisis 

deskriptif, sehingga dapat dilihat sejauh mana tingkat kepraktisan LKS 

berbasis Generative Learning. 

3. Analisis Efektivitas 

 Jenis desain yang dipakai oleh peneliti adalah Post Test Only 

Group Design
11

. Desain ini membandingkan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Gambar desain ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 

 

                                                           
 

10
 Riduwan, Op.Cit, h.14 

 
11

 Endang Mulyatiningsih, Op. Cit, h.87. 
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TABEL 3.3 

POST TEST ONLY GROUP DESIGN 

Kelas Perlakuan Post Test 

Eksperimen X O 

Kontrol - O 

 

Keterangan: 

X = Kelas Diberi Perlakuan 

O = Post Test 

 Data yang diperoleh dari hasil tes berjenis interval, maka sebelum 

menentukan tes untuk menentukan signifikasi perbedaan, distribusi data 

harus diuji homogenitas dan normalitasnya. Uji homogenitas yang 

digunakan adalah uji homogenitas dengan variansi terbesar dibanding 

variansi terkecil. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Chi Kuadrat. 

 Adapun teknik yang digunakan adalah uji-t untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua buah mean sampel 

yang dikomparatifkan. Sebelum melakukan analisis data dengan uji-t 

terdapat dua syarat yang harus dilakukan yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan apakah sampel yang digunakan 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak.Adapun uji 
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normalitas yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat. Rumus untuk 

mencari Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut:
12

 

   ∑
        

  

 

   

 

   = Harga Chi-Kuadrat 

fo = frekuensi observasi 

fh= frekuensi harapan 

 Dengan membandingkan χ
2

hitung dengan nilai χ
2

tabel untuk α 

= 0,05 dan derajat kebebasan dk = k -1, dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

Jika χ
2
hitung χ

2
tabel artinya distribusi data tidak normal dan Jika 

χ
2

hitung  2
tabel artinya distribusi data normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan suatu uji statistik yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai 

varian yang sama atau tidak. Homogenitas pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara menguji data hasil observasi di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian homogenitas 

menggunakan rumus sebagai berikut:
13

 

Fhitung = 
                

                
 

                                                           
 

12
 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 107. 

 
13

 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa, 2010), h. 180 
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Jika perhitungan data awal menghasilkan Fhitung  Ftabel maka 

sampel mempunyai varians yang sama atau homogen. Adapun 

Ftabel diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu dbpembilang dan 

dbpenyebut. Adapun nilai db = n – 1 dan db = n – 1 dengan taraf 

signifikan 5%. 

c. Uji-t 

 Uji-t dapat dilakukan apabila data berdistribusi normal dan 

homogen. Jika data berdistribusi normal namun tidak homogen 

maka dilanjutkan dengan uji t’, sedangkan apabila data 

berdistribusi tidak normal maka dapat menggunakan uji non 

parametrik yaitu uji Mann Whitney. Berikut penjelasan dari setiap 

uji yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini: 

a. Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka pengujian 

hipotesis menggunakan uji-t, yaitu:
14

 

 

thitung= 
     

√ 
   

√    
    

   

√    
  

 

Keterangan  

Mx= Rata-rata kelas eksperimen 

My = Rata-rata kelas kontrol 

SDx = Standar Deviasi kelas eksperimen 

                                                           
 

14
 Ibid, h. 206 
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SDy= Standar Deviasi kelas kontrol 

nx = Jumlah sampel kelas eksperimen 

ny = Jumlah sampel kelas kontrol 

Adapun keputusan didasarkan pada hal berikut: 

1. Jika thitung ttabel maka Ha diterima, H0ditolak dan 

2. Jika thitung  ttabel maka Haditolak, H0 diterima 

 Jika data yang dianalisis merupakan data yang berdistribusi 

normal dan homogen, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan 

statistik uji-t. Uji-t merupakan uji perbedaan rata-rata untuk 

mengetahui apakah terdapat rata-rata kelas eksperimen dan kelas 

kontrol secara signifikan. 

b. Jika data berdistribusi normal tetapi tidak memiliki varians yang 

homogen maka pengujian hipotesis menggunakan uji t’, yaitu
15

 

   
     

√
  
 

  
 

  
 

  

 

Kriteria pengujian adalah: terima hipotesis H jika 

 
         
     

    
         
     

 

Dengan: 

     
    ;    

     

                    

                    

                                                           
 15

 Sugiyono, Op.Cit, h. 138 
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     didapat dari daftar distribusi siswa dengan peluang   dan dk 

= m. Untuk harga-harga t lainnya, H ditolak. 

Keterangan: 

X = Rata-rata kelas eksperimen 

X = Rata-rata kelas kontrol 

  
   Varians kelas eksperimen 

  
  = Varians kelas kontrol 

   Jumlah sampel kelas kontrol 

    Jumlah sampel kelas kontrol 

c. Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian hipotesis 

menggunakan uji Mann Whitney U , yaitu:
16

 

         + 
        

 
    dan         

        

 
    

Keterangan: 

    Jumlah sampel 1 

   = Jumlah sampel 2 

   Jumlah peringkat 1 

    Jumlah peringkat 2 

   Jumlah rangking pada    

   Jumlah rangking pada    

 

 
                                                           
 

16
 Ibid, h.153 


