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BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

3.1. Model Penelitian & Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan adalah model penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut. Pada 

penelitian ini, peneliti akan mengembangkan bahan ajar berupa LKS. Agar penelitian 

dan pengembangan dapat dihasilkan secara sistematis peneliti menggunakan model 

pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE muncul pada tahun 1990-an 

yang dipelopori oleh Reiser dan Mollenda. Model ini memiliki 5 tahapan dalam 

pengembangan yaitu (1) analyze (analisis), (2) design (perancangan), (3) development 

(pengembangan), (4) implementation (implementasi), (5) evaluation (evaluasi) 

(Tegeh, 2014:42).  

Model ini memiliki 5 langkah pengembangan yang dianggap sesuai untuk 

mengembangkan bahan ajar berupa LKS karena memiliki urutan kegiatan yang 

sistematis dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengembangan produk 

buku ajar, modul, video dan multimedia serta produk sejenis lainnya (Tegeh, 

2014:41). Selain itu, model ADDIE memberikan peluang bagi peneliti untuk 

melakukan evaluasi pada setiap tahapannya sehingga dapat meminimalisir kesalahan 

dan kekurangan produk yang dihasilkan. Jadi, ketika memasuki tahap akhir yaitu 

evaluation (evaluasi) maka sudah merupakan keseluruhan produk yang berupa 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 
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3.2. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model ADDIE dimana tahap-tahap 

pengambangannya antara lain: (1) analyze (analisis), (2) design (perancangan), (3) 

development (pengembangan), (4) implementation (implementasi), (5) evaluation 

(evaluasi).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian & Pengembangan Model ADDIE 

Sumber: (Tegeh, 2014:42) 

 

Adapun tahap-tahap tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

3.2.1 Tahap I – Analyze (analisis) 

Pada tahap analisis bertujuan untuk mendifinisikan syarat dari kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. Tahap ini terdiri atas beberapa langkah analisis yaitu: 

1. Analisis kompetensi capaian peserta didik 

LKS yang akan dikembangkan oleh peneliti memuat basis open-ended 

yang mana pada implementasinya semua yang disajikan dalam LKS memuat 

basis tersebut. Open-ended yang juga merupakan soal terbuka akan memiliki 

Analyze 

Implement Evaluate Design 

Develop 
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tujuan agar siswa dapat bereksperimen untuk mengeksplorasi kemampuan 

dengan konsep yang telah dimiliki sebelumnya. Siswa akan dituntut bertanya 

jika terdapat masalah yang ditemui dan berani untuk menyatakan 

pendapatnya. Sehingga pengetahuan yang dimiliki anak tidak hanya terpaku 

pada guru dan buku penunjang. 

2. Analisisi peserta didik 

Analisis peserta didik merupakan langkah yang diambil untuk 

mengetahui apakah LKS yang akan dikembangkan dapat sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Analisis siswa dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan dan observasi untuk mengetahui apakah 

karakteristik siswa sesuai dengan basis open-ended yang digunakan dalam 

LKS. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa basis open ended yang 

digunakan termasuk dalam menggunakan strategi belajar yang berbeda 

dengan LKS yang ada sebelumnya, maka dari itu pengamatan terhadap 

standar kemampuan siswa juga perlu menjadi pertimbangan besar agar sesuai 

dengan strategi belajar yang akan dijumpai ketika LKS di implimentasikan. 

3. Analisis bahan ajar  

Analisis bahan ajar adalah langkah analisis selanjutnya yang dilakukan 

peneliti. Pada tahap ini peneliti menganalisis kompetensi apa yang sesuai 

dengan tingkatan pembelajaran peserta didik. Peneliti menyesuaikan 

kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 3 dengan silabus yang 

digunakan oleh sekolah sebelumnya. Peneliti juga menggunakan LKS yang 
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digunakan siswa dalam pembelajaran sebagai acuan LKS yang akan 

dikembangkan. 

Setelah tahap analisis tersebut dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi 

formatif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil angket dan dokumentasi untuk 

melihat apakah materi yang disajikan secara open-ended sesuai dengan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran matematika tersebut. 

3.2.2 Tahap II – Design (perancangan) 

Pada tahap perancangan ini memiliki tujuan untuk merancang bahan ajar yang 

sesuai dengan kurikulum dan materi serta analisis kebutuhan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Tahap perancangan ini terdiri atas tiga langkah yaitu: 

1. Langkah I – Pemilihan materi 

Pemilihan materi ini disesuaikan dengan kompetensi mata pelajaran, 

analisis kebutuhan serta basis pengembangan open-ended yang telah 

dilakukan sebelumnya. Materi yang dipilih adalah materi matematika pada 

kelas 3 semester ganjil yang diantaranya adalah materi Bilangan yang 

disesuaikan dengan Kompetensi Dasar Matematika yang ada pada silabus 

yang digunakan sekolah pada tahun ajaran berjalan. 

2. Langkah II – Strategi pembelajaran 

Dalam perancangan strategi pembelajaran yang dilakukan, peneliti 

menyesuaikan dengan basis open-ended yang menjadi tujuan utama 

pengembangan. Strategi tersebut terlihat pada kegiatan pembelajaran yang 

diantaranya yaitu (1) menentukan masalah yang dituangkan dalam penyajian 

rangkuman materi, (2) mengembangkan rencana pembelajaran melalui 
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bimbingan dan pengarahan berdasarkan masalah yang dilakukan dengan cara 

menampilkan kegiatan kelompok siswa yang berkaitan dengan rangkuman 

materi yang telah disajikan sebelumnya, (3) implementasi pembelajaran 

dengan pengembangan dari kegiatan kelompok yang disajikan di depan kelas, 

dan; (4) membuat kesimpulan dan refleksi sebagai tahap evaluasi. Strategi 

tersebut juga didukung dengan waktu pelaksanaan pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran 

serta penilaian. 

3. Langkah III – Desain layout dan cover LKS 

Pada tahap perancangan ini peneliti melakukan desain terhadap layout 

halaman LKS serta cover sebagai identitas LKS. Layout halaman LKS 

didesain dengan menggunakan Microsoft Word 2007 yang dilengkapi dengan 

gambar dari sumber internet. Sedangkan perancangan cover menggunakan 

aplikasi Corel Draw x7. 

Setelah kedua tahap analisis tersebut dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi 

formatif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru kelas 

untuk melihat apakah materi yang disajikan dan strategi pembelajaran sesuai dengan 

penilaian yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. 

3.2.3 Tahap III – Development (pengembangan) 

Pada tahap ini LKS akan disusun dengan basis open-ended yang tampak pada 

keseluruhan LKS dan sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Setelah 

LKS berhasil dibuat maka selanjutnya akan dikonsultasikan dan melalui tahap 

validasi. Validator yang akan menguji kevalidan produk LKS yang telah 
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dikembangkan adalah dua dosen PGSD dari Universitas Muhammadiyah Malang dan 

satu guru kelas III SDN GIRIMOYO 02 yang dianggap mengerti tentang 

karakteristik siswa didiknya. Guru kelas juga merupakan lulusan S1 pendidikan yang 

telah terbekali dengan ilmu terapan yang memadai sebagai validator pembelajaran. 

Dalam proses validasi, peneliti akan merevisi hasil LKS yang telah dikembangkan 

berdasarkan angket penilaian, saran dan komentar dari para validator.  

3.2.4 Tahap IV – Implimentation (implementasi) 

Setelah revisi selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan uji 

coba kepada para siswa. Uji coba ini digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap LKS berbasis open-ended yang telah dikembangkan. Uji coba sederhana ini 

akan memberikan gambaran riil respon siswa ketika menggunakan LKS yang telah 

dikembangkan. Respon siswa yang tersaji dalam lembar angket serta dokumentasi 

proses uji coba yang dilakukan selama implementasi ini nantinya dapat dijadikan 

evaluasi tambahan setelah LKS diuji cobakan. 

3.2.5 Tahap V – Evaluation (evaluasi) 

Dalam pengembangan model ADDIE selalu dilakukan evaluasi pada setiap 

akhir tahapan. Hasil evaluasi dari setiap tahap serta seluruh instrumen pengumpulan 

data terkait tersebut kemudian menjadi evaluasi formatif. Evaluasi formatif tersebut 

kemudian digunakan sebagai evaluasi sumatif keseluruhan tentang hasil 

pengembangan produk LKS open-ended serta respon yang diberikan oleh siswa 

ketika produk LKS selesai dikembangkan. 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian untuk memperoleh data tentang pengembangan LKS berbasis open-

ended ini dilakukan di SDN GIRIMOYO 02 yang terletak di Jln. Diponegoro No. 37, 

Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso, Malang, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan 

penelitian pada kisaran bulan Mei – Juli 2018. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tidak hanya melihat objek namun 

juga diperlukan himpunan data secara sistematis agar data yang diperoleh dapat 

diolah dan diambil kesimpulannya (Arikunto, 2006:189). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan variabel yang diteliti antara lain: 

1. Observasi 

Metode observasi adalah salah satu usaha sadar yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan 

prosedur yang terstandar. Observasi yang dilakukan peneliti nantinya 

diterapkan untuk mengetahui kebutuhan pengembangan dan memperoleh data 

tentang kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik sehubungan dengan 

kurikulum yang sesuai dengan sekolah tempat penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini sangat 

tepat digunkan untuk mengetahui data-data secara mendalam dengan jumlah 

responden yang terbatas. Wawancara digunakan peneliti untuk mengetahui 

kesesuaian materi, strategi pembelajaran yang digunakan serta evaluasi yang 
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akan digunakan dalam LKS. Wawancara akan dilakukan kepada guru kelas 3 

di tempat penelitian yang bersangkutan. 

3. Angket 

Angket (questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang yang bersedia menjadi responden yang sesuai dengan 

permintaan pengguna. Angket digunakan untuk memperoleh data seputar 

kevalidan LKS dari ahli materi dan media, guru kelas sebagai ahli 

pembelajaran dan respon siswa terhadap LKS yang telah dikembangkan. 

Berdasarkan bentuknya, peneliti menggunakan angket check list  yang diukur 

dalam kemunculan variabel Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

angket validasi ahli materi, angket validasi ahli media, angket ahli 

pembelajaran dan angket respon siswa. 

Dalam teknik pengumpulan data juga digunakan subjek uji coba untuk memperoleh 

data evaluasi dari produk pengembangan Lembar Kegiatan Siswa Berbasisi Open-

ended tersebut. Subjek uji coba LKS berbasis open-ended tersebut antara lain: 

1) Uji coba ahli 

Dalam penelitian, validator sumber data validasi LKS Matematika Berbasis 

Open-ended terdiri atas dua dosen ahli materi, guru kelas III. Masing-masing 

validator memiliki keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Validator ahli 

materi memiliki kriteria telah menempuh pendidikan strata  2, memiliki 

pengalaman mengajar, peneliti dan merupakan dosen yang mengampu mata 

kuliah yang singkron dengan aspek yang akan di validasikan yaitu materi ajar 

matematika. Validator dari ahli bahan ajar memiliki kriteria telah menempuh 
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pendidikan strata  2, memiliki pengalaman mengajar, peneliti dan merupakan 

dosen yang mengampu mata kuliah yang singkron dengan aspek yang akan di 

validasikan yaitu strategi pembelajaran. Guru kelas dipilih sebagai validator 

karena dianggap telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pembelajaran 

serta memahami karakteristik dari siswanya. Guru kelas juga lulusan S1 

pendidikan yang memiliki pengalaman mengajar selama lebih dari 3 tahun, 

memiliki kemampuan mengenali iklim kelas seperti memiliki hubungan baik 

dengan siswa, mampu menerapkan strategi manajemen penanganan siswa seperti 

menerima jawaban berbeda dari siswa, mampu memberi reinforcement (umpan 

balik dan penguatan) dan mampu menerapkan praktek peningkatan diri seperti 

penerapan metode baru dan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah. Peserta 

didik kelas III SD akan menjadi objek uji coba. Penjelasan validasi uji coba 

bahan ajar matematika dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Peneliti Subjek Validasi Uji Coba LKS Berbasis Open-ended 

No Validasi Kriteria Bidang Ahli 

1 Dosen materi 

pembelajaran 
Lulusan S2 Pendidikan Ahli Materi Pembelajaran 

2 Dosen bahan ajar Lulusan S2 Pendidikan Ahli Bahan Ajar 

3 Guru Kelas III SD Lulusan S1 Pendidikan 

Ahli pembelajaran 

matematika SD (guru kelas 

III) 

4 Siswa Siswa SD Responden 

(Sumber: olahan peneliti, 2018) 

2) Uji Coba Siswa 

Uji coba siswa dilakukan di SDN GIRIMOYO 02. Tahapan ini digunakan untuk 

mengetahui respon siswa pada LKS Matematika Berbasis Open-ended. 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung ditempat 

penelitian yang meliputi buku-buku yang relefan, peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan, foto-foto dan data yang relevan dengan penilitian lainnya (Riduwan, 

2005). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa foto-foto 

saat observasi maupun uji coba untuk menambahkan data tentang repon siswa 

terhadap LKS Matematika open-ended yang diuji cobakan. 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan 

diteliti (Riduwan, 2005:37). Instrumen penelitian dirancang untuk memperoleh data 

yang diperlukan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Sebelum dilakukan pengembangan LKS Matematika Berbasis Open-

ended ini peneliti terlebih dahulu melakukan observasi. Observasi dilakukan 

pada proses pembelajaran matematika kelas III SD dan juga bahan ajar yang 

digunakan. Hasil observasi dijadikan data penunjang dalam pengembangan 

LKS yang akan dilakukan. 

2. Panduan Observasi 

Panduan observasi ini digunakan oleh responden yang menjadi objek 

observasi agar memudahkan dalam pelaksanaan observasi maupun 

memudahkan peneliti saat data akan di olah. 
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3. Lembar Wawancara 

Sebelum dilakukan pengembangan LKS Matematika Berbasis Open-

ended ini peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui analisis kebutuhan bahan ajar dan karakteristik 

siswa di kelas. Hasil dari wawancara akan menjadi dijadikan penunjang dalam 

pengembangan LKS yang akan dilakukan. 

4. Pedoman wawancara 

Pedoman observasi ini digunakan oleh responden yang menjadi 

narasumber agar memudahkan dalam pelaksanaan wawancara maupun 

memudahkan peneliti saat data akan di olah. 

5. Panduan pengisian angket 

Panduan pengisian angket ini digunakan oleh responden agar 

memudahkan dalam pengisian angket maupun memudahkan peneliti saat data 

akan di olah. 

6. Lembar Angket 

Angket (questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang yang bersedia menjadi responden yang sesuai dengan 

permintaan pengguna (Riduwan, 2015). Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas beberapa aspek, antara lain: 

1) Aspek Validasi 

 Instrumen validasi ini diberikan untuk memberikan penilaian terhadap 

LKS yang dikembangkan. Validasi akan dilakukan oleh validator untuk 

menilai LKS Matematika berbasis open-ended dari sisi materi, cara penyajian, 



41 
 

bahasa yang digunakan serta kesesuaian dengan metode yang digunakan. 

Validasi ini juga menjadi acuan apakah LKS yang dikembangkan valid dan 

layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun kisi-kisi lembar 

validasi pengembangan LKS yang terdiri atas variabel yang diteliti, indikator 

yang menjadi tolak ukur serta nomor butir soal (Sugiono, 2009:27). Kisi-kisi 

lembar validasi LKS diadaptasi dari BSNP (Purwono, 2008:46) dengan 

modifikasi oleh peneliti seperti pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Validasi LKS Ahli Materi 
Aspek Indikator Butir 

Materi 

1) Kesesuaian dengan materi 

2) Mendorong rasa ingin tahu 

3) Sesuai dengan materi open-ended 

2 

2 

3 

Kesesuaian Bahasa 

4) Lugas 

5) Komunikatif 

6) Penggunaan istilah dan simbol 

1 

2 

2 

Kelayakan Penyajian Soal 
7) Teknik Penyajian 

8) Pendukung penyajian 

3 

3 

        (Sumber: Modifikasi dari Purwono (2008:46)) 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Validasi LKS Ahli Bahan Ajar 
Aspek Indikator Butir 

Ukuran 
1) Ukuran fisik LKS berbasis open-

ended 

2 

Desain Sampul 

2) Tata letak sampul LKS berbasis 

open-ended 

3) Huruf yang digunakan menarik dan 

mudah dibaca 

4) Ilustrasi sampul LKS berbasis open-

ended 

2 

 

2 

 

2 

Desain Isi 
5) Konsistensi tata letak 

6) Tipografi isi buku sederhana 

5 

5 

        (Sumber: Modifikasi dari Purwono (2008:43)) 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Validasi LKS Ahli Pembelajaran 
Aspek Indikator Butir 

Kriteria penampilan 

LKS 

1) Kesesuaian warna sampul LKS 

2) Tata letak tulisan pada sampul 

3) Memiliki judul 

4) Memiliki kolom identitas siswa 

1  

1 

1 

 1 
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5) Kesesuaian gambar pada sampul 

6) Kemenarikan sampul 

1 

1 

Penyajian materi 

pada LKS 

7) Materi sesuai dengan KD 

Matematika kelas 3 

8) Kesesuaian tata urutan materi 

9) Acuan sumber buku 

10) Kegiatan mendorong interaksi 

1 

 

1 

1 

1 

Ketertarikan 

pembelajaran 

11) Komposisi penggunaan LKS 

12) Kemenarikan LKS 

13) Kombinasi warna pada LKS sesuai 

14) LKS mudah dipahami 

1 

1 

1 

1 

1 

Keterlibatan siswa 

dalam 

menggunakan 

media 

15) Alternatif pembelajaran 

16) Antusias siswa 

17) LKS mudah dipahami 

18) Kesesuaian waktu 

1 

1 

1 

1 

Umpan balik 19) Ketertarikan siswa 3 

              (Sumber: Diadopsi dari Akbar  (2013:134)) 

Jawaban ketiga angket sebelumnya akan diukur menggunakan Skala 

Liket. Skala Liket adalah skala yang digunakan untuk mengukur pendapat, 

sikap dan persepsi seseorang seputar suatu fenomena (Sugiyono, 2009). 

Ketika menggunakan Skala Likers maka variabel yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kategori skor dalam Skala Likets antara lain 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kategori Penilaian Pada Skala Liket 
No Keterangan 

5 Sangat Sesuai 

4 Sesuai 

3 Cukup Sesuai 

2 Kurang Sesuai 

1 Sangat Kurang Sesuai 

           (Sumber: Arikunto (1992:92)) 

2. Aspek Respon Siswa 

LKS berbasis open-ended yang dikembangkan dikatakan praktis 

berdasarkan respon siswa. Hasil dari respon siswa tersebut menjadi tolak 

ukur yang menyatakan bahwa LKS berbasis open-ended yang dikembangkan 

layak untuk digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran di 
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sekolah yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 3 aspek 

yang di adaptasi dari BSNP (Purwono, 2008:46) dan telah dimodifikasi oleh 

peneliti sebagai acuan akan respon siswa dari aspek tampilan, aspek materi 

serta tujuan pembelajaran. Angket ini akan diberikan setelah siswa selesai 

melakukan uji coba menggunakan produk LKS berbasis open-ended hasil 

pengembangan. Menurut Zuhro (2015:35), adapun kisi-kisi dari angket 

respon siswa tersebut antara lain: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 
Aspek Indikator Butir 

Tampilan 1. Kejelasan teks 

2. Kejelasan gambar 

3. Kesesuaian gambar dengan 

materi 

1 

2 

3 

 

Materi 4. Penyajian Materi 

5. Kemudahan memahami materi 

6. Kejelasan kalimat 

7. Kejelasan simbol 

8. Kesesuaian contoh dengan 

materi 

1-4 

5 

 

6-7 

8 

9 

Tujuan Pembelajaran 9. Kemudahan belajar 

10. Ketertarikan menggunakan 

bahan ajar 

11. Peningkatan motivasi belajar 

1-2 

3-4 

 

5 

       (Sumber: Modifikasi dari Zuhro (2009:35)) 

Angket respon siswa diatas dijawab dengan menggunakan sekala 

Guttman yang terdiri atas dua kategori yaitu dalam bentuk pilihan “Ya atau 

Tidak” dengan menggunakan checklist (√). Skala ini dipilih karena akan 

memberikan kejelasan dan konsistensi namun tetap kuat atas variabel yang 

diajukan. Skala Guttman juga akan memudahkan siswa kelas 3 yang 

termasuk kelas rendah untuk menjawab karena hanya menggunakan dua 

skor. Kategori skala Guttman antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Kategori Penilaian Angket Respon Siswa (skala Guttman) 
No Skor Keterangan 

1 Skor 1 Ya 

2 Skor 2 Tidak 

             (Sumber: Arikunto (1992:92)) 

3.6. Teknik Analisis Data 

Ketika data yang diinginkan telah terkumpul, maka selanjutnya perlu digarap 

oleh peneliti agar segera diketahui apakah tujuan penelitian tersebut tercapai 

(Arikunto, 1992:203). Analisis data memiliki peran yang sangat penting dalam 

penelitian. Peneliti harus dengan tepat dalam menentukan model analisis bagi data 

yang telah diperoleh sebelumnya sehingga hasil analisis dapat merumuskan hasil 

penelitian kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun analisis data LKS 

Matematika berbasis open ended dapata dilihat sebagai berikut. 

3.6.1   Teknik Data Kualitatif 

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis 

deskriptif dari hasil observasi, wawancara dan saran yang terdapat pada angket 

berupa tanggapan, kritik dan saran perihal respon siswa terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan informasi yang telah 

didapatkan oleh peneliti dalam penelitian. Analisis data kualitatif ini akan digunakan 

untuk  mendeskripsikan respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. 

3.6.2   Teknik Data Kuantitatif 

Teknik analisis data kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 

produk yang akan dikembangkan yang meliputi kevalidan suatu produk dan respon 

siswa terhadap penggunaan produk. Data yang diperoleh di dapat dari angket validasi 

para ahli dan angket respon siswa dalam praktik penggunaan bahan ajar. 
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1. Analisis Data Kevalidan LKS Matematika Berbasisi Open Ended 

Salah satu analisis data yang perlu dilakukan adalah untuk menguji kevalidan 

produk pengembangan. Setelah peneliti memperoleh data untuk uji kevalidan, maka 

selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan jumlah skor kevalidan yang 

diperoleh dengan menggunakan persentase. Persentase kevalidan dapat diketahui 

dengan menghitung jumlah skor yang kemudian dibagi dengan Skor Maksimal Ideal. 

Perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

 

(Tegeh, 2014:82) 

Keterangan : 

∑ 𝐱 = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

Hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas menentukan 

kevalidan LKS Matematika berbasis open-ended. Adapun interval penentu kevalidan 

terdapat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.8 Interval Tingkat Kevalidan 

No.  Persentase %  Kualifikasi Keputusan 

1 81-100% Baik Sekali Sangat layak, tidak pelu 

revisi 

2 61-80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41-60% Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

4 21-40% Kurang Tidak layak, perlu revisis 

5 <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu 

revisi 
(Sumber: Arikunto (2010:35)) 

 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
∑ x

𝑆𝑀𝐼
 x 100% 
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2. Analisis Data Respon Siswa LKS Berbasis Open Ended 

  Data untuk analisis respon siswa LKS berbasis open-ended diperoleh 

dari respon siswa terhadap produk bahan ajar yang telah dikembangkan oleh 

peneliti. Jawaban dari angket respon siswa diukur dengan menggunakan skala 

Guttman. Presentase respon siswa dapat dilihat dari data yang diperoleh dengan 

perhitungan rumus sebagai berikut: 

 

 

        (Tegeh, 2014:82) 

Keterangan : 

∑ 𝐱 = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 

Ketika persentase telah diperoleh maka kemudian diukur kecocokannya dengan 

menggunakan kevalidan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.9 Interval Tingkat Kevalidan Respon Siswa 

No.  Persentase %  Kualifikasi Keputusan 

1 81-100% Baik Sekali Sangat layak, tidak pelu revisi 

2 61-80% Baik Layak, tidak perlu revisi 

3 41-60% Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

4 21-40% Kurang Tidak layak, perlu revisis 

5 <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu 

revisi 
(Sumber: Arikunto (2010:35)) 

 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 =
∑ x

𝑆𝑀𝐼
 x 100% 


