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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian Research and Development (R&D) merupakan penelitian 

pengembangan yang menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 

produk. Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk yang digunakan (Sugiyono, 2010). Sedangkan menurut 

Sukmadinata menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan 

pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada (Sukmadinata, 2006). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian pengembangan merupakan penelitian yang menghasilkan atau 

menyempurnakan produk yang telah ada dengan menguji keefektifan produk 

tersebut. 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengembangkan bahan ajar modul soal 

cerita dalam model visualization, auditory, kinesthetic. Pengembangan modul ini 

dilakukan dengan model pengembangan 4-D. Didalam Buku Trianto dijelaskan 

bahwa ada empat tahapan yang sering disebut dengan 4-D, yaitu pendefinisian 

(define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan penyebaran 

(disseminate). Penelitian ini dilakukan hanya sampai pada tahap pengembangan 

(develop) (Trianto, 2014).  
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3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan 

penelitian adalah SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang yang terletak di Jl. 

Margobasuki 48 Jetis Mulyoagung Dau Malang. Lokasi penelitian dipilih 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara identifikasi masalah. Adapun hasil 

identifikasi masalah adalah sekolah menerapkan kurikulum 2006 (KTSP) dan 

belum pernah menerapkan modul soal cerita dalam model visualization, auditory, 

kinesthetic. Data dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa modul yang 

digunakan masih bersifat terbimbing dimana isi modul hanya rangkuman materi 

dan soal yang berupa kalimat namun tidak sesuai dengan kemampuan setiap siswa. 

Dengan demikian sekolah tersebut dipilih dan dijadikan tempat untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan modul soal cerita dalam model 

visualization, auditory, kinesthetic. 

Rancangan pengembangan modul soal cerita akan dilaksanakan pada tanggal 

28 Februari 2017 sampai dengan 23 Maret 2017. Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 5 April 2017 yaitu pada Semester 

Genap Tahun Pelajaran 2017. Kegiatan penelitian akan dilaksanakan selama empat 

kali pertemuan atau empat kali tatap muka. Pertemuan pertama digunakan untuk 

menerapkan model visualization, auditory, kinesthetic. Pada pertemuan kedua dan 

ketiga digunakan untuk uji coba modul soal cerita dalam model visualization, 

auditory, kinesthetic untuk mengetahui tingkat keefektifan. Sedangkan pertemuan 

keempat digunakan untuk tes hasil belajar. 
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3.3. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendapat 

dari buku Trianto berdasarkan teori Thiagarajan yaitu 4-D. Tahap-tahap 

pengembangan diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahap I: Pendefinisian (Define) 

Pada tahapan pendefinisian ini terdapat lima syarat yang dilakukan, yaitu: 

1) Analisis awal-akhir dilakukan dengan tujuan untuk memunculkan masalah 

dasar dalam pembelajaran, sehingga diperlukan suatu bahan ajar berupa modul. 

Mengembangkan modul soal cerita dalam model visualization, auditory, 

kinesthetic ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu 

kepada guru matematika dan siswa kelas VIII untuk mengidentifikasi masalah 

yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas. 

2) Analisis siswa bertujuan untuk mengetahui karakteristik siswa yang merupakan 

sebagai pengguna modul yang akan dikembangkan. Dalam pengembangan 

modul soal cerita dalam model visualization, auditory, kinesthetic ini, peneliti 

melakukan wawancara kepada guru matematika untuk mengetahui kemampuan 

akademik dan tingkat kognitif siswa. 

3) Analisis tugas bertujuan untuk menentukan isi materi ajar yang harus dikuasai 

siswa secara garis besar. Dalam hal ini peneliti melakukan pengkajian tehadap 

kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2006 (KTSP). 

4) Analisis konsep bertujuan untuk mengidentifikasi, merinci, menyusun secara 

sistematis materi-materi utama yang akan diajarkan dengan mengkaitkan antara 

satu materi dengan kehidupan sehari-hari yang sesuai. Dalam hal ini peneliti 
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mengidentifikasi konsep-konsep yang akan diajarkan dan menyusun konsep 

tersebut sesuai dengan kompetensi dasar materi garis singgung lingkaran. 

5) Perumusan tujuan pembelajaran merupakan langkah akhir pada tahap 

pendefinisian dan dilakukan dengan menjabarkan kompetensi dasar menjadi 

indikator-indikator pembelajaran secara lebih spesifik sehingga dapat 

ditentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

b. Tahap II: Perancangan (Design) 

Pada tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan prototipe produk 

pengembangan. Rancangan awal yang merupakan bentuk dasar dari produk yang 

dikembangkan disebut dengan prototipe. Tahap ini terdiri dari empat langkah, 

yaitu: 

1) Penyusunan tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan pembelajaran yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Pada penelitian ini, tes yang 

disusun dinamakan Tes Hasil Belajar. 

2) Pemilihan media yang digunakan dalam proses pembelajaran disesuaikan 

dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Pada penelitian ini media yang 

dipilih adalah modul soal cerita dalam model visualization, auditory, 

kinesthetic. 

3) Pemilihan format dilakukan dengan mengikuti komponen dan prosedur 

penyusunan modul menurut beberapa para ahli yang nantinya akan digunakan 

sebagai acuan dalam menyusun modul soal cerita dalam model visualization, 

auditory, kinesthetic. Format yang dipilih juga mengacu pada prosedur 

pembelajaran dengan menggunakan model visualization, auditory, kinesthetic. 
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4) Perancangan awal disesuaikan dengan media dan format yang telah dipilih yaitu 

modul soal cerita dalam model visualization, auditory, kinesthetic. 

c. Tahap III: Pengembangan (Develop) 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengembangkan produk modul yang telah 

dirancang dan disusun. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan modul yang telah 

direvisi berdasarkan masukan para ahli (validator) dan data yang diperoleh dari uji 

coba produk. Pada penelitian ini, setelah modul soal cerita selesai dibuat maka akan 

dikonsultasikan dan kemudian divalidasi oleh validator. Validator ini terdiri dari 

satu dosen matematika Universitas Muhammadiyah Malang dan satu guru 

matematika SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang. 

Modul soal cerita akan dinilai oleh validator untuk mengetahui kevalidan dari 

modul soal cerita yang dikembangkan. Dalam penilaian kevalidan nantinya, 

validator akan memberikan komentar atau saran sebagai perbaikan atau revisi 

modul soal cerita yang dikembangkan. Apabila validator menyatakan modul soal 

cerita valid atau sangat valid namun perlu ada revisi, maka modul soal cerita ini 

akan direvisi. Setelah selesai direvisi, selanjutkan akan dilakukan uji coba terbatas 

dengan siswa sekolah yang sesungguhnya untuk mengetahui keefektifan dari modul 

soal cerita yang dikembangkan. Setelah modul yang dikembangkan dinyatakan 

valid dan efektif maka modul soal cerita tersebut merupakan naskah akhir dari 

serangkaian proses pengembangan. Berikut merupakan kerangka pengembangan 

penelitian model 4-D: 
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3.4. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek merupakan sesuatu yang akan diteliti oleh peneliti. Arikunto (2006) 

menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

Gambar 3.1 Kerangka Pengembangan Penelitian 

Adobsi dari S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvya I. Semmel 
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peneliti. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 

06 Dau Malang yang berjumlah 28 siswa, yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 

siswa perempuan. Pemilihan subjek tersebut berdasarkan saran atau rekomendasi 

dari guru matematika di sekolah. Siswa dalam kelas tersebut berkemampuan 

heterogen, sehingga peneliti memilih siswa dalam kelas tersebut sebagai subjek 

penelitian. 

Objek penelitian merupakan kemampuan seseorang yang akan dipelajari oleh 

peneliti. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun sasaran yang 

dijadikan objek penelitian adalah tingkat kevalidan, dan keefektifan dari modul soal 

cerita dalam model visualization, auditory, kinesthetic yang dikembangkan.  

Tingkat kevalidan modul dianalisis berdasarkan hasil validasi modul soal 

cerita dalam model visualization, auditory, kinesthetic dari para validator. 

Sedangkan tingkat keefektifan modul soal cerita dianalisis berdasarkan kemampuan 

belajar secara mandiri, motivasi dan minat, serta evaluasi tes hasil belajar siswa 

setelah menggunakan modul soal cerita yang diterapkan. 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrument merupakan alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data. 

Sugiyono menjelaskan bahwa instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang diteliti. Langkah-langkah untuk menyusun instrumen penelitian yaitu 

menentukan variabel penelitian, menetapkan indikator-indikator variabel, 

menyusun pernyataan dari variabel (Sugiyono, 2010). Instrument yang digunakan 
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dalam penelitian pengembangan modul soal cerita dalam model visualization, 

auditory, kinesthetic, yaitu sebagai berikut: 

3.5.1. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan guru matematika yang merupakan sebagai 

validator dan siswa kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 06 Dau. Wawancara 

dilakukan pada tahap pendefinisian (define). Tahap ini, wawancara digunakan 

untuk mengetahui masalah-masalah yang dialami oleh guru serta siswa dalam 

pembelajaran, mencari tahu metode pembelajaran sebelumnya dan bahan ajar yang 

digunakan, karakteristik siswa, menentukan materi yang akan dikembangkan dan 

diimplementasikan. Pedoman wawancara dapat dilihat pada Lampiran 1 halaman 

75. 

3.5.2. Lembar Validasi 

Lembar validasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai pendapat dan 

tingkat kevalidan dari para ahli (validator) terhadap modul soal cerita dalam model 

visualization, auditory, kinesthetic yang telah disusun. Instrumen ini akan menjadi 

pedoman dalam merevisi modul yang diterapkan. 

 Lembar Validasi Modul 

Lembar validasi modul digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

pendapat para ahli (validator) terhadap modul soal cerita dalam model 

visualization, auditory, kinesthetic. Lembar validasi akan diisi oleh satu dosen 

matematika Universitas Muhammadiyah Malang yang berperan sebagai ahli modul. 

Berikut ini adalah kisi-kisi dari lembar validasi modul yang akan digunakan dalam 

penelitian. 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Validasi Modul 

No. Aspek  Indikator Butir Pernyataan 

1.  Kelayakan Isi a. Kesesuaian materi dengan KD 

b. Keakuratan materi 

c. Kemutakhiran materi 

d. Mendorong keingintahuan 

1 

2,3 

4 

5 

2.  Kelayakan 

Penyajian 

a. Teknik penyajian 

b. Pendukung penyajian 

c. Referensi 

1 

2 

3 

3.  Tampilan 

Modul  

a. Visual  1 

4.  Penilaian 

Bahasa 

a. Komunikatif 1,2 

5.  Kelayakan 

Grafikan 

Ukuran Modul 

a. Ukuran Modul A4 (        mm) 1 

6.  Kelayakan 

Grafikan 

Komponen 

Modul 

a. Self instruction 

b. Self contained 

c. Stand alone 

d. Adaptif 

e. User friendly 

1s/d 8 

9 

10 

11 

12 

7.  Kelayakan 

Grafikan 

Desain Sampul 

Modul 

a. Keserasian tata letak dan pewarnaan 

b. Kemenarikan jenis huruf  

c. Kesesuaian ukuran huruf 

d. Kesesuaian ilustrasi dengan materi 

1,2 

3 

4 

5,6 

8.  Kelayakan 

Grafikan 

Desain Isi 

Modul 

a. Tata letak ilustrasi dengan materi 

b. Contoh ilustrasi dihubungkan dengan 

soal cerita 

c. Unsur tata letak lengkap 

d. Ilustrasi isi 

e. Soal cerita berkaitan dengan realitas 

f. Soal cerita tidak dapat diselesaikan 

dengan prosedur rutin 

g. Penggunaan bahasa sehari-hari 

1 

2 

 

3 

4 

5,6 

7 

 

8 

9.  Kelayakan 

Grafikan 

Penampilan 

a. Visual 

b. Audio 

1,2 

3,4,5 

(Purwono, 2008) 

3.5.3. Angket Motivasi Minat Belajar Siswa 

Angket diberikan kepada siswa sebagai pengguna Modul Soal Cerita dalam 

Model Visualization, Auditory, Kinestetic. Angket ini berfungsi untuk mengetahui 

tingkat keefektifan dari rancangan Modul yang telah valid. Tujuan digunakannya 

angket dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui motivasi minat belajar siswa 

mengenai kemudahan dan keefektifan belajar matematika dengan menggunakan 

modul soal cerita dalam model visualization, auditory, kinesthetic. Berikut ini 
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adalah kisi-kisi dari angket motivasi minat belajar siswa yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Motivasi Minat Belajar Siswa 

No. Aspek Psikomotor Indikator Butir Pernyataan 

1. Motivasi dan Minat

Belajar

a. Perhatian

b. Rasa ingin tahu

c. Kemauan

3,4,11 

6,9,10,12 

1,2,5,7,8,13 

(Keller, 1987) 

Kedua instrumen yang telah diuraikan di atas berisi pernyataan-pernyataan 

dengan lima pilihan jawaban berdasarkan skala penskoran yang dapat diihat pada 

Tabel 3.3 dan 3.4 ini: 

Tabel 3.3 Skala Penskoran Untuk Lembar Validasi 

No. Aspek Skor 

1. Sangat Baik 4 

2. Baik 3 

3. Cukup 2 

4. Kurang 1 

5. Sangat Kurang 0 

(Arifin, 2013) 

Tabel 3.4 Skala Penskoran Untuk Angket Motivasi dan Minat Belajar Siswa 

No. Aspek Skor 

1. Sangat Setuju 5 

2. Setuju 4 

3. Ragu – Ragu 3 

4. Tidak Setuju 2 

5. Sangat Tidak Setuju 1 

(Sugiyono, 2010) 

3.5.4. Tes Hasil Belajar 

Instrumen tes bertujuan untuk mengetahui daya serap siswa dalam 

pembelajaran. Dalam penelitian ini, tes hasil berlajar digunakan untuk 

menunjukkan perolehan hasil belajar siswa setelah menggunakan Modul dalam 

model visualization, auditory, kinesthetic. Hasil belajar siswa tersebut digunakan 

untuk mengetahui tingkat keefektifan Modul yang diterapkan. Berikut ini adalah 

kisi-kisi soal Tes Hasil Belajar yang akan digunakan dalam penelitian. 
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Soal Tes Hasil Belajar 

No. Indikator Pencapaian Butir Soal 

1.  Siswa dapat membedakan garis singgung persekutuan 

dalam dan persekutuan luar dua lingkaran 
1 

2.  Siswa dapat menentukan panjang garis singgung 

persekutuan dalam dan persekutuan luar dua lingkaran 
2, 3 

3.  Siswa dapat menghitung panjang sabuk lilitan minimal 

yang menghubungkan dua lingkaran 
4 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, dan 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan 

jawaban terhadap permasalahan yang ada (Suryana, 2010). Berikut uraian dari 

teknik analisis data dalam penelitian ini. 

3.6.1. Analisis Data Kevalidan Modul  

Analisis data kevalidan modul yang dikembangkan dalam penelitian ini 

mengikuti beberapa langkah sebagai berikut (Hobri, 2010): 

1. Melakukan rekapitulasi terhadap semua penilaian dari validator kedalam tabel 

yang meliputi: a) aspek (Ai), b) indikator (Ii), dan c) hasil penilaian validator 

(Vij). 

2. Mencari rata-rata hasil validasi dari semua validator untuk setiap indikator 

dengan rumus: 

   
∑    
 
   

 
 

Keterangan: 

   : rata-rata nilai indikator ke-  

    : skor hasil penilaian validator ke-  terhadap indikator ke-  

  : banyaknya validator 
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3. Mencari rata-rata nilai untuk setiap aspek dari rata-rata nilai semua indikator 

dengan rumus: 

   
∑    
 
   

 
 

Keterangan: 

   : rata-rata nilai untuk aspek ke-  

    : rata-rata nilai untuk aspek ke-  indikator ke-  

  : banyaknya indikator dalam aspek ke-  

4. Mencari rata-rata total (  ) dari rata-rata nilai untuk semua aspek dengan 

rumus: 

   
∑    
 
   

 
 

Keterangan: 

   : nilai rata-rata total untuk semua aspek 

    : rata-rata nilai untuk aspek ke-  

  : banyaknya aspek 

Hasil yang diperoleh kemudian ditulis pada kolom dalam tabel yang sesuai. 

5. Menentukan kategori kevalidan 

Menentukan kategori kevalidan dengan mencocokkan rata-rata total dengan 

kriteria yang ditetapkan berikut ini: 

Tabel 3.6 Interval Penentuan Tingkat Kevalidan 

Besarnya    Kategori 

     Sangat Valid 

       Valid 

       Cukup Valid 

       Kurang Valid 

       Tidak Valid 

(Hobri, 2010) 
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6. Jika hasil validasi menunjukkan belum valid, maka diperlukan revisi terhadap 

Modul yang dikembangkan. 

3.6.2. Analisis Data Keefektifan Modul Soal Cerita 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005). Menurut Hobri menjelaskan 

bahwa nilai keefektifan dari bahan ajar yang dikembangkan dapat dianalisis dari 

hasil evaluasi di akhir pembelajaran (Hobri, 2010). Keefektifan Modul soal cerita 

dalam model Visualization, Auditory, Kinestetic pada pembelajaran dinilai 

berdasarkan kriteria, yaitu: 

1) Kemampuan belajar secara mandiri dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: 

a. Menghitung rata-rata skor para observer pada perhitungan tiap indikator 

    
∑   
 
   

 
 

Keterangan: 

    : rata-rata skor pada indikator ke-  terhadap pertemuan ke-  

   : skor hasil observasi 

   : banyaknya observer 

b. Menghitung rat-rata aspek dan keseluruhan 

   
∑    
 
   

 
 

Keterangan: 

   : rata-rata skor keseluruhan aspek terhadap tiap pertemuan ke-  

    : rata-rata skor pada indikator ke-  terhadap pertemuan ke-  

   : banyaknya indikator 
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c. Menghitung persentase tiap pertemuan dengan rumus: 

   
∑     
 
   

 
      

Keterangan: 

   : persentase keselurutan tiap pertemuan 

    : skor tiap indikator ke-i terhadap pertemuan ke-j 

   : banyaknya pertemuan 

d. Menghitung persentase keseluruhan untuk tingkat efektifitas pada 

kemampuan belajar secara mandiri dilakukan dengan rumus: 

   
∑   
 
   

 
      

Keterangan: 

   : persentase kemampuan belajar secara mandiri 

   : persentase keseluruhan tiap pertemuan 

  : banyaknya pertemuan 

2) Angket motivasi minat belajar dihitung menggunakan rumus rata-rata 

digunakan pada saat menghitung jawaban tiap indikator dan keseluruhan dari 

tiap kategori menggunakan rumus rata-rata, sebagi berikut: 

a. Perhitungan awal pada jawaban tiap indikator dan keseluruhan kategori 

 ̅  
∑   
 
   

 
 

Keterangan: 

 ̅ : rata-rata nilai 

   : skor hasil pengisian angket 

  : banyaknya responden 
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b. Menghitung skor rata-rata gabungan dari kriteria tiap kondisi dan persentase 

responden keseluruhan tiap kategori 

  
∑  ̅ 
 
   

 
 

Keterangan: 

  : banyaknya siswa yang memilih 

 ̅  : rata-rata nilai tiap indikator 

  : jumlah siswa 

Kemudian menentukan kategori dengan ketentuan skor rata-rata, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 Interval Penentuan Tingkat Motivasi dan Minat Belajar 

Besarnya Kategori 

            Sangat Baik 

            Baik 

            Cukup Baik 

            Kurang Baik 

            Tidak Baik 

(Keller, 1987) 

c. Perhitungan untuk menunjukkan tingkat efektif motivasi dan minat belajar 

siswa, yaitu: 

   
                        

                            
      

3) Banyaknya siswa yang lulus KKM sekolah dihitung dengan rumus persentase, 

yaitu: 

   
 

 
      

Keterangan: 

  : Persentase banyaknya siswa yang lulus KKM sekolah 

  : Jumlah siswa yang mampu mencapai KKM 

  : Jumlah seluruh siswa 
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Setelah didapatkan nilai    maka selanjutnya mencocokan nilai    ke 

tabel kriteria keefektifan seperti dibawah ini : 

Tabel 3.8 Interval Penentuan Tingkat Keefektifan 

Besarnya    Kategori 

       Sangat Efektif 

           Efektif 

           Kurang Efektif 

       Tidak Efektif 

(Hobri, 2010) 

 


