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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penilitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Cendana 

Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2018 

pada semester genap Tahun Ajaran 2017/2018. 

B.  Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah modul berbasis multipel representasi 

untuk siswa di SMA Cendana Pekanbaru 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan validasi 

terhadap produk modul yang dihasilkan, yang meliputi ahli media 

pendidikan, ahli materi pembelajaran, dan ahli uji praktikalitas. 

a. Ahli media pendidikan 

Ahli media pendidikan minimal memiliki pendidikan sarjana S2 

(strata dua) yang berasal dari dosen dan memiliki pengalaman serta 

keahlian dalam perancangan maupun pengembangan desain media 

pembelajaran. 
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b. Ahli materi pembelajaran kimia 

Ahli materi pembelajaran kimia minimal memiliki pendidikan 

sarjana S2 (strata dua) bidang kimia yang berasal dari dosen serta 

memiliki pengalaman luas dan tinggi dalam mengajar pelajaran kimia. 

c. Ahli uji praktikalitas modul 

Ahli uji praktikalitas modul kimia minimal memiliki pendidikan 

sarjana S1 (strata satu) yang memiliki pengalaman luas dan tinggi dalam 

mengajar pelajaran kimia yang berasal dari sekolah serta siswa XI. 

C. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Model pengembangan dalam penelitian 

ini adalah model pengembangan 4-D. Model ini dikembangkan oleh S. 

Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Tahap-tahap tersebut 

dituangkan dalam model 4D yang meliputi: Pendefinisian (Define), 

Perancangan (Design), Pengembangan (Develop) dan Penyebaran 

(Desseminate). Pada penelitian ini, tidak semua langkah-langkah tersebut 

dilakukan, namun hanya dilakukan sampai langkah uji coba produk (uji coba 

terbatas) pada skala kecil.  

a. Tahap Pendefisian (define) 

Tujuan dari tahap ini ialah menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarsat pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat 

pem belajaran diawali dengan analisis tujuan dan batasan materi yang 

akan dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi lima langkah 
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pokok, yaitu: (a) analisis ujung depan;  (b) analisis siswa; (c) analisis 

tugas; (d) analisis konsep; (e) perumusan tujuan pembelajaran. 

b. Tahap Perancangan (design) 

Tujuannya menyiapkan prototype perangkat pembelajaran. Tahap 

ini terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) penyusunan tes acauan patokan, 

merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahap define dan 

tahap design. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan 

pembelajaran khusus. Tes ini merupakan suatu alat mengukur terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa setelah kegiatan belajar mengajar; 

(2) Pemilihan media yang sesuai tujuan untuk menyampaikan materi 

pelajaran; (3) Pemilihan format dapat dilakukan dengan mengkaji format 

perangkat yang ada; (4) Perancangan awal. Modul dirancang dengan 

memuat pendekatan saintifik yaitu 5M (Mengamati, Menanya, 

Mengumpulkan Informasi, Mengasosiasi, dan Mengkomunikasi). 

c. Tahap Pengembangan (develop) 

Tujuan tahap ini untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang 

sudah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. Tahap ini meliputi: 

(a) validasi modul oleh para pakar dikuti dengan revisi;  (b) simulasi 

yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana pelajaran, dan (c) uji coba 

terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Hasil tahap (b) dan (c) 

digunakan sebagai dasar revisi.  
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Gambar III.1. Model pengembangan perangkat pembelajaran 4-D.
34

 

 

D. Teknik Pengumpulan data 

Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  angket.  

Angket merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  

cara  memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
35  Angket  yang  digunakan  dalam  

penelitian  ini  adalah angket uji validitas dan uji praktikalitas. Angket 

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada penelitian 

                                                             
34

 Trianto Ibnu Badar al- Tabany, Loc Cit. 
35

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 199. 
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pengembangan, yaitu dengan mengukur kelayakan dari media berdasarkan 

sisi materi maupun teknisnya. 

Angket disusun tiga jenis sesuai dengan peran dan posisi 

responden dalam penelitian ini yaitu angket untuk ahli materi, angket 

untuk ahli media, angket untuk guru dan siswa. Angket ini bertujuan 

untuk mengetahui kekurangan-kekurangan terhadap produk 

pembelajaran. 

Angket digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pada 

penelitian pengembangan, yaitu dengan mengukur kelayakan dari media 

berdasarkan sisi materi maupun teknisnya.
36

 

Data yang diperoleh dalam penelitian pengembangan ini adalah 

data deskriptif  berupa : 

1. Data tentang pengembangan produk sesuai prosedur pengembangan 

yang ditempuh. Data yang diperoleh berupa tinjauan dan masukan 

dari dosen pembimbing, ahli media, ahli materi dan reviewer. 

2. Data tentang kualitas modul berbasis multipel representasi penilaian 

1 orang guru kimia SMA/MA. 

Data tentang kualitas media dalam penelitian pengembangan ini 

adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk 

mengetahui kualitas media penilaian kimia dengan kategori Sangat Baik 

(SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang (K), Sangat Kurang (SK). Data 

                                                             
36
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kuantitatif yang digunakan berupa data diskrit (nominal) yang 

diperoleh dengan cara menghitung rata-rata skor tiap kriteria. 

Selanjutnya skor dari reviewer ini dibandingkan dengan skor ideal untuk 

mengetahui kualitas media pembelajaran yang dihasilkan. 

1. Instrumen Validasi oleh Ahli Media Pembelajaran 

Pembuatan modul terlebih dahulu divalidasi oleh ahli media 

pembelajaran. Instrumen ini divalidasi oleh 1 orang ahli media. 

Penilaian instrumen disusun menurut skala perhitungan Likert. Likert 

adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
37

 Adapun tabel 

skala angketnya yaitu: 

Tabel III.1. Skala Angket Validasi oleh Ahli Desain Media 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat baik 5 

Baik  4 

Cukup baik 3 

Kurang baik 2 

Tidak baik 1 

      

 

2. Instrumen Validasi oleh Ahli Materi Pembelajaran 

Pembuatan modul sebelum diuji cobakan kepada guru kimia 

harus divalidasi oleh ahli materi. Instrumen divalidasi oleh 1 orang 

ahli materi. Penilaian instrumen disusun menurut skala Likert. Likert 

atau suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
38
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