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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Metode Penelitian dan Pengembangan 

Pada rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas jenis 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian 

pengembangan yang menghasilkan produk berupa modul. Metode 

penelitian pengembangan yaitu metode penelitian yang menghasilkan 

suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2018). 

Produk yang diuji kelayakaan adalah Modul 3D matematika 

menggunakan teori Bruner materi perkalian dan pembagian pecahan 

kelas IV SD. Model penelitian dan pengembangan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yaitu: analisis 

(analysis), desain (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation) (Tegeh, 

2014). Model pengembangan yang digunakan dalam Penelitian ini 

menggunakan model ADDIE karena dikembangkan secara sistematis 

(terstruktur) yang artinya terprogram dengan urut sebagai upaya dari 

pemecahan masalah belajar peserta didik yang berhubungan dengan 

sumber belajar yang dibutuhkan karakteristik peserta didik. Dalam 

Tegeh, dkk 2014 model ADDIE ini memiliki lima langkah atau tahapan 

yang mudah dipahami dan diimplementasihkan untuk mengembangkan 

produk pengembangan seperti buku ajar, modul pembelajaran, video, 

pembelajaran, multimedia, dan lain sebaginya. Model ADDIE memberi 
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peluang untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas 

pengembangan pada setiap tahap, hal ini berdampak positif terhadap 

kualitas produk pengembangan. 

Model pembelajaran ADDIE ini mempunyai 5 komponen yang 

saling berkaitan dan memliki struktur yang sistematis yang berarti pada 

tahapan yang pertama sampai tahapan terakir atau kelima dalam 

pengaplikasihannya harus secara sistematik dan tidak bisa diurutkan 

secara acak. Pada kelima tahapan ini sangat sederhana jika 

dibandingkan dengan model desain lainnya karena sifatnya yang 

sederhana dan terstruktur dengan sistematis maka model ini mudah 

dipahami dan juga mudah untuk diaplikasihkan (Tegeh, 2014: 

41).Adapun  langkah penelitian ADDIE dalam penelitian ini bila 

disajikan dalam bentuk bagan adalah sebagai beriukut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analyze 

Design 
Evaluate 

Develop 

Implement 

Gambar 3.1 Tahapan model ADDIE (Sumber Tegeh, 2014) 
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan dari model pengembangan media yang dikembangkan 

yaitu modul 3D Matematika, prosedur media modul 3D Matematika 

terdiri dari lima tahapan yaitu: 

1. Tahap Analisis (analysis) 

Analisi meruakan tahap awal dalam model ADDIE. Tahap ini 

diperlukan untuk mngetahui apa yang akan dipelajari oleh peserta didik 

yaitu melakukan needs assessment (analisis kebutuhan), 

mengidentifiksi masalah. Pada tahap ini, tahap analisis (analysis) yang 

dilakukan di SDN Girimoyo 02 yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran meliputi kegiatan :  

a) Analisis kompetensi dasar mata pelajaran matematika kelas IV 

sekolah dasar dalam penelitian ini menggunakan KD 3.2 

Menjelaskan berbagai bentuk pecahan (Biasa, campuran, decimal, 

dan persen) dan hubungan diantanya. 4.2 Mengidentifikasi 

berbagai bentuk pecahan (biasa, campuran, decimal, dan persen) 

dan hubungan diantaranya.IV SD.  

b) Melakukan analisis kebutuhan pembelajaran yang diperlukan 

guru saat melakukan pembelajaran melalui hasil observasi dan 

wawancara yang peneliti lakukan.  

c) Menganalisis materi yang dikembangkan berdasarkan kompetensi 

Dasar yaitu perkalian dan pembagian pecahan biasa matematika 

kelas IV. Pada analisis materi dan minat peserta didik kepada buku 

modul matematika 3D dilakukan dengan pelaksanaan wawancara 
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kepada guru kelas. Sedangkan analisis materi yang dikembangkan 

diperoleh dari hasil diskusi dengan dosen ahli materi.  

2. Tahap Perencanaan (Design) 

Tahapan ini merupakan tahapan tindak lanjut dari tahap analisis. 

Pada tahap ini peneliti melakukan perencanaan sebagai berikut:  

a) Merancang dan menyusun modul 3D Matematia yang 

dikembangkan merancang konsep sesuai yang digunakan dalam modul 

3D dengan pemilihan materi yang sesuai dengan kompetnsi, strategi 

pembelajaran yang diterapkan dan bentuk serta evaluasi yang 

digunakan. Pada tahap perencangan pada modul 3D Matematika 

dilakukan dengan pembuatan rancangan atau draf modul kemudian 

dilanjutkan pembuatan prototype, berikut konsep yang digunakan oleh 

peneliti : 

Desain Modul 3D matematika 

1. Sampul 

2. Daftar Isi 

3. Petunjuk penggunaan buku  

4. Kompetensi Dasar, Indikator dan Tujuan 

5. Peta Konsep 

6. Bab 1 perkalian pecahan 

a) Mengenal perkalian pecahan menggunakan konsep Bruner 

b. Perkalian blangan biasa dengan pecahan 

c. Perkalian pecahan dengan pecahan 
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b) Kegiatan 

c) Rangkuman  

d) Evaluasi  

7. Bab 2 pembagian pecahan 

a) Mengenal pembagian pecahan menggunakan konsep Bruner 

a. Pembagian bilangan biasa dengan pecahan 

b. Pembagian pecahan dengan bilangan biasa 

c. Pembagian pecahan dengan pecahan 

b) Kegiatan 

c) Rangkuman 

d) Evaluasi  

8. Kunci jawaban lembar kerja peserta didik 

9. Penilain 

10. Daftar Pustaka 

b) Menyiapkan tampilan yang digunakan untuk penelitian 

pengembangan modul 3D matematika berikut untuk membuat 

modul 3D matematika. 

1. Ukuran lebar 21.0 X 29,7 cm. 

2. Kertas A3 Art Paper, Glory dan BC (Brief Card)) . 

3. Menggunakan Microsoft word, Photoshop dan Adobe ilustrator  

4. Jenis huruf : Futura 

5. Ukuran huruf  :  Ukuran font judul bab 30 point 

 :  Judul font sub bab 20 point 
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  : Untuk teks uraian materi 12,14, 16 point 

6. Modus huruf Bold: Judul bab, judul materi, Sub bab. 

Modus huruf normal: Uraian materi 

3. Pengembang ( Development) 

Pada tahap ketiga ini pengembangan yaitu kegiatan 

menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik kongkrit 

atau nyata. Dalam tahap perencangan dan analisis sudah ditentukan 

kompetensi dasar atau meteri, serta kebutuhan guru dan peserta 

didik dalam pembelajaran. Maka hal tersebut dikembangkan 

berdasarkan tahap – tahap ini: 

a. Merancang modul 3D matematika sesuai dengan tahapan – 

tahapan yang diinginkan. Setelah itu melakukan koreksi ulang 

modul 3D matematika. 

b. Selanjutnya akan dilakukan validasi modul 3D matematika yang 

dikembangkan seperti ahli media dan ahli materi.  

c. Setelah dilakukan validasi modul 3D matematika dari ahli media 

dan ahli materi. Jika dalam validasi menemukan kesalahan atau 

kelemahan pada modul 3D matematika maka akan dilakukan 

perbaikan modul 3D matematika. 

d. Setelah melalui tahapan perbaikan modul 3D matematika dan 

validasi, peneliti membuat angket yang berkaitan dengan respon 

peserta didik dan guru terhadap media. 

4. Implementasi  
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Kegiatan ini adalah kegiatan penerapan produk yang telah 

dikembangkan dalam pembelajaran untuk mengetahui layak 

terhadap kualitas pembelajaran yang menarik dan keterterapan 

modul 3D matematiak. Didalam pembelajaran maka diberikan 

angket kepada guru kelas IV sebagai pengguna dari sisi pendidik dan 

angket respon siswa sebagai pengguna dari sisi peserta didik. 

Angket diberikan pada saat setelah pengimplementasian atau setelah 

pembelajaran menggunakan modul.  Penerapan modul 3D 

matematika pembelajaran dilakukan di SDN girimoyo 02 Malang. 

Selama penerapan penelitian ini membuat catatan kecil yang 

berkaitan dengan modul 3D matematika jika ditemui kelemahan 

maka dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. 

Setelah penerapan media modul untuk mengetahui respon peserta 

didik dibagikan angket respon peserta didik mengenai modul 3D 

matematika perkalian dan pembagian pecahan yang telah 

digunakan. 

5.  Evaluasi (Evaluation) 

Tahap ini merupakan tahapan yang terakir lanjutan dari tahap 

pelaksanaan. Bila pada tahap pelaksanakan ditemukan kelemahan 

modul 3D matematika maka dalam tahap ini dilakukan perbaikan 

yaitu melakukan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan penelitian untuk 

mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran yang diterapkan 

berupa kritik dan saran dari ahli media dan materi guna 

menyempurnakan media yang telah di uji cobakan. Evaluasi 
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dilakukan melalui angket validasi ahli materi dan ahli media 

pembelajaran. Dari angket tersebut dapat dievaluasi untuk 

memperbaiki produk pengembangan yang dihasilkan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Girimoyo 02 Kabupaten Malang. 

Subyek yang digunakan kelas IV sebanyak 29 peserta didik. Waktu 

penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pengembangan yang disusun dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik 

dalam mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan 

pertukaran informasi melalui tanya jawab ketika peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan agar menemukan permasalahan 

untuk diteliti (Sugiono:2018). Proses wawancara ini dilakukan 

dengan guru kelas IV SDN Girimoyo 02 Malang. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data yang ada dalam kelas serta 

kebutuhan apa saja yang diperluhkan dalam kelas. Peneliti 

melakuakan wawancara digunakan pada saat melakukan studi 

pendahuluan untuk mengetahui kebutuhan siswa dalam 

pembelajaran yang merupakan proses analisis kebutuhan. 

Sehingga sangat diperlukan penelitian dan pengembangan 
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modul 3D matematika wawancara ini dilakukan dengan satu 

kali. 

2. Observasi  

Observasi dilakukan di SDN Girimoyo 02 Malang. 

Dilakukan proses observasi bertujuan untuk mengetahui sarana 

dan prasarana yang ada disekolah, kondisi siswa pada saat 

mengikuti proses pembelajaran pada materi perkalian dan 

pembagian pecahan. Proses observasi ini dilakukan saat 

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan kebutuhan 

siswa dalam proses belajar mengajar dan pada saat 

Implementasi. Sehingga diperlukan penelitian dan 

pengembangan modul 3D matematika. Observasi yang 

dilakukan pada peneliti ini yaitu observasi partisipasi pasif atau 

passive participation, observasi ini dilakukan dengan peneliti 

datang ke tempat penelitian akan tetapi peneliti tidak ikut dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh orang yang diamati atau tidak 

terlibat dalam kegiatan tersebut. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan pada saat penerapan modul 3D 

matematika dalam proses pembelajaran di kelas IV SDN 

Girimoyo 02 Malang. Dokumentasi dilakukan berupa 

pengambilan gambar pada saat uji coba penerapan modul 3D 

matematika dengan menggunakan alat yaitu kamera. 

4. Angket  
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Angket digunakan untuk mengetahui kapraktisan dan 

kevalidan modul 3D Matematika yang dikembangkan. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket validasi dan 

angket untuk respon. 

a. Angket validasi  

Angket ini digunakan untuk memperoleh penilaian kevalidan 

dari tim ahli mengenai media yang dikembangkan. Angket ini 

ditujukan pada 1 ahli materi dan 1 ahli media, dan ahl 

pembelajaran subjek uji coba ahli ini memiliki kriteria secara 

akademis yaitu dosen ahli materi yang merupakan dosen mata 

kuliah pembelajaran dan dosen ahli media merupakan dosen 

media dan sumber belajar. validasi media dilaksanakan pada saat 

uji coba produk oleh tim ahli selanjutnya digunakan acuan untuk 

melakukan perbaikan agar menghasilkan bahan ajar yang lebih 

baik. 

Tabel 3.1 Kriteria Validator  

No Bidang keahlian Kriteria 
Subjek Uji 

Coba Ahli 

1.  Dosen Ahli Media 

Pembelajaran 

1. Memiliki ketrampilan bidang 

media pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 

pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 3 tahun 

Subjek 1 

2.                  Dosen ahli materi 1. Memliki kemampuan dan 

pengetahuan di bidang 

pembelajaran 
2. Tingkat akademik minimal S-2 

pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 3 tahun 

Subjek II 

 

Sumber: Modifikasi penelitian 

b. Angket respon siswa  
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Angket ini digunakan untuk mengetahui kepraktisan produk 

modul yang sedang dikembangkan. Angket ini berisi penilaian, 

komentar, serta saran terhadap produk media pembelajaran yang 

sedang dikembangkan. 

E. Instrument Penelitian 

Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan modul 3D matematika ini berupa wawancara, observasi, 

angket dan dokumentasi sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara  

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

kebutuhan modul 3D matematika yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

guru bertujuan untuk mengetahui analisis kebutuhan modul 3D 

matematika pada proses pembelajaran yang berlangsung di kelas IV 

serta sarana dan prasarana penggunaan media yang digunakan.  

 

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara 

No Aspek Indikator Nomer 

1. Pembelajaran  1. Siswa antusias dalam pembelajaran 

matematika 

2. Perilaku siswa dalam pembelajaran di 

kelas 
3. Dalam mengajar sudah pernah 

menggunakan teori bruner 

4. Kelengkapan sarana dan prasarana 

dikelas  

5. Metode dalam pembelajaran 

matematika 

 

 

 

 

 
 

1,2,3,4,5 
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No Aspek Indikator Nomer 

2. Bahan ajar berupa 

modul apa yang 

pernah digunakan 

dalam pembelajaran 

matematika 

1. Bahan ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Bahan ajar yang digunakan 

3. Peran Bahan ajar 

7,8 

3.  Pandangan 

tentang modul  

1. Pendapat tentang modul  

yang peneliti kembangkan 
2. Peran Modul 

9,10 

6 

Sumber : Modifikasi penelitian 

3. Pedoman Observasi  

Observasi yang dilakukan guna untuk mengetahui tentang kelengkapan 

sarana dan prasarana, penggunaan bahan ajar serta sikap siswa terhadap 

proses pembelajaran yang dilakukan didalam kelas. Penggunaan lembar 

observasi digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam mengembangkan 

modul 3D matematika yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. 

Tabel 3.3 Pedoman Observasi 
No  Aspek  Indikator  Nomer 

1 Pembelajaran 1. Modul membantu pemahaman 

materi 

2. Modul membantu pencapaian 

tujuan pembelajaran 

1,2 

2 Metod   Motede pembelajaran 1. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran 

3 

3. Penggunaan modul 

Pembelajaran 

1. Kemudaan penggunaan modul 

2. Siswa menjadi aktif dalam 

pembelajaran ketika menggunakan 

media 

3. Modul praktis digunakan 

4. Modul digunakan semuah siswa 

4,5,6,7 

4.  Respon siswa 

terhadap modul 

1. Perasaan siswa senang ketika 

menggunakan media 
2. Siswa antusias ketika 

menggunakan media 

8,9 

5.  Modul 1. Cakupan materi modul 3D 

perkalian dan pembagian pecahan 

10 

Sumber : Modifikasi penelitian 

 

3. Lembar angket 
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Angket adalah kumpulan pertanyaan – pertanyaan yang tertulis yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. 

a. Angket validasi 

Pengumpulan data angket validasi yang diisi oleh para ahli media, 

ahli materi dan ahli pembelajaran Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini sifatnya tertutup. Penggunaan angket validasi diisi 

oleh tenaga ahli media, ahli materi dan ahli pembelajaran. 

Penggunaan angket ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

produk yang telah dibuat peneliti berupa modul 3D matematika 

materi perkalian dan pembagian pecahan. Tolak ukur yang 

digunakan pada angket validasi ahli media, angket validasi ahli 

bahan ajar dan ahli pembelajaran adalah skor yang menggunakan 

rating scale. Skala pengukuran tipe rating scale ini terdiri dari 

jawaban berupa sangat baik, baik, cukup, kurang. 

Tabel 3.4 Skala Angket Penelitian  

Jenis Pernyataan Skor Interval Sekala 

Sangat valid 

Valid 

Kurang valid 

Tidak Valid 

4 

3 

2 

1 

(Sumber :Sugiyono 2015)   

Tabel 3.5 Kisi- Kisi Lembar Validasi Ahli Materi Modul 3D 

Matematika 

No  Aspek  Indikator  Nomer 

1 Penyajian 

materi 

Modul 3D 

matematika 

1. Kejelasan materi modul 3D 

matematika 

2. Kemudahan dalam memahami 

materi 

3. Ketepatan contoh soal dalam 

memperjelas materi 

1,7 

 

2 

 

 

14 
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No  Aspek  Indikator  Nomer 

2 Kesesuaian 

isi materi 

1. Kesesuain modul dengan 

kurikulum 

2.   Kesesuan KD dengan  

indikator   

3. Kesesuain Tujuan dengan  

materi pembelajaran 

4. Kesesuan materi   menggunakan 

Tujuan 

5. Kesesuan materi   menggunakan 

teori Bruner 
6. Kesesuaian materi dengan konsep 

perkalian dan pembagian  

7. Kesesuaian gambar dengan 

materi 

1.  

6 

 

9 

 

10 

 

8 

 

12 

 
13 

 

15 

      3 Interaksi 1. Terdapat ilustrasi dan contoh soal 

2. Pemberian latihan soal untuk 

pemahaman konsep 

3. Pemberian Latihan soal relevan 

dengan pemahaman peserta didik 

11 

3 

 

4,5 

      4 Bahasa  1. Ketepatan penggunaan kalimat 

kebakuan Iistilah 

2. Kesesuaian kalimat bahasa yang 

digunakan dengan EYD. 
3. Bahasa yang digunakan adalah 

bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

4. Bahasa yang digunakan tidak 

memiliki makna ganda atau 

banyak tafsiran. 

5. Bahasa yang digunakn sesuai 

dengan usia peserta didik. 

16 

 

17 

 
18 

 

 

19 

 

 

20 

Sumber : Modifikasi penelitian 

Tabel 3.6  Kisi- Kisi Lembar Validasi Ahli Media Modul 3D Matematika 

No  Aspek  Indikator  Nomer 

1 Daya Tarik 1. Kemenarikan warna sampul  

2. kemenarikan warna kertas dan 

gambar 

3. Kemenarikan produk 

 

1 

2 

 

16 

2 Desain 1. Kemenarikan tampilan Desain 

2. Kekuatan jenis bahan 

3. Penggunaan Font 

4. Penggunaan modul 

5. Penyajian modul 

7,8 

3,4,17 

10 

6 

15 

3 Konsistensi 1. Konsistensi peletakan halaman   9 
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No  Aspek  Indikator  Nomer 

    4 Materi 1. Kesesuaian media dengan materi  

2. Kesesuai gambar ilustrasi dengan 

materi 

       14 

       11 

5 Sajian 1. Terdapat daftar isi 

2. Terdapat daftar Pustaka 

3. Terdapat peta konsep 
4. Cara penyajian modul 3D 

matematika 

12 

13 

5 
18 

Sumber : Modifikasi penelitian 

b. Angket pengguna  

Sedangkan angket pengguna diisi oleh siswa dan guru, digunakan 

pada saat uji coba modul 3D matematika. Angket ini bertujuan untuk 

mengetahaui tanggapan mengenai media yang dikembangkan. 

Berikut ini kisi – kisi angket validasi para ahli dan kisi- kisi respon 

siswa. 

Tabel 3.7 Kisi – kisi Angket Siswa 

No Aspek  Indikator  Nomer Pertanyaan 
1.  Pengoperasihan 

Atau penggunaan 

modul 

1. Modul mudah digunakan 

peserta didik 

2. Kejelasan petunjuk 

penggunaan  

1,8 

 

 

2 

2.  Reaksi pemakean 1. Kemudahan dalam 

memahami materi 

2. Kemudahan memahami 

materi menggunakan 

modul 3D 

3. Kemudahan 

menggunakan modul  

4. Materi menggunakan 

kehidupan sehari-hari 

5. Contoh soal 

menggunakan kehidupan 

sehari-hari 

6. Kemudahan dalam 

memahami contoh soal 

7. Kemenarikan dalam 

memahami materi 

8. Kemenarikan 

penggunaan modul 

9,1,19,20 

 

12 

 

 

 

10 

 

3 

 

9 
 

 

 

 

16, 

 

13,14,15 

 

          17,18 
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3.  Tampilan modul 1. Kejelasan gambar dengan 

modul  

2. Kemenarikan gambar 

3. Kesesuain gambar 

dengan materi 

4. Kemudahan penggunaan 

modul 

5 

 

6 

 

7 

 

4 

 

Sumber : Modifikasi penelitian 

Tabel 3.8 Kisi – Kisi Angket Respon Guru 

No  Aspek  Indikator  Nomer 

1.  Penyajan 

penggunaan 

modul 

1. Modul mudah digunakan peserta 

didik 

2. Kekuatan jenis bahan 

3. Kejelasa Petunjuk penggunaan  

4. Kemenarikan judul modul 

5. Kesesuaian pegunaan modul 

dengan peserta didik 

6. Kesesuaian modul dengan latihan 

soal 

      1 

 

14 

 2 

      3 

     15 

 

17,18,19 

 

2.  Penyajian 

materi Modul 

3D 

matematika 

1. Kejelasan materi modul 3D 

matematika 

2. Modul melputi konsep perkalian 

dan pembagaian pecahan 

      8 

 

      12 

      3 Interaksi 1. Modul melibatkan peserta didik 

secara langsung 

2. Modul dapat membantu 

pemahaman materi 

3. Modul dapat menemukan 
jawaban 

4. Modul dapat digunakan guru  

5. Modul dapat dgunakan  peserta 

didik 

6. Modul dapar membantu guru 

7. Keaktifan peserta didik dengan 

modul  

       6 

 

4,7 

 

       5 
 

9, 

10,11 

 

13 

16,20 

Sumber : Modifikasi penelitian 
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F. Teknik Analisis Data 

Pada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Analisis Data Deskripti Kualitatif 

Pengumpulan data kualitatif ini didapatkan hasilnya dari proses 

melakukan wawancara kepada guru, observasi pembelajaran di 

sekolah, dan komentar, saran dari validator dan siswa. Analisis data 

bertujuan untuk mengelompokan informasi dari data kualitatif yang 

berupa kritik serta saran perbaikan dan revisi produk modul 3D 

matematika. Data – data ini diperoleh sebelum peneliti melakukan 

analisis kebutuhan tahap kedua di sekolah dasar serta pada 

implementasi. Berikut ini langkah – langkah teknik analisis data 

kualitatif: 

a.  Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari penggunaan media pembelajaran modul 3D 

matematika dan aktivitas yang dilakukan peserta didik beserta faktor 

pendukung, penghambat, kesulitan pada saat proses pembelajaran 

berlangusung. 

b. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal–hal yang pokog 

menfokuskan pada hal-hal yang dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak penting atau tidak perlu. Data – data yang 

telah terkumpul menggunakan instrument pedoman wawancara, 

saran dan kritik dari angket direduksi. 
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c. Penyajian Data  

Data disajihkan dalam bentuk uraian singkat ataupun disajihkan 

dalam bentuk penjelasan diskriptif penyajian data mendiskripsikan 

tentang penggunaan modul 3D dan aktivitas yang dilakukan peserta 

didik beserta faktor pendukung, penghambat, kesulitan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya data disajikan dalam 

bentuk narasi. 

d. Kesimpulan  

Tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh 

kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

dikaji oleh peneliti. 

2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis pengelolahan data ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 

modul serta respon peserta didik modul 3D Matematika yang sedang 

dikembangkan. Data ini diperoleh dari data angket pada tahap penelitian 

validasi desain dan uji coba pemakaian produk. Ada dua jenis angket dalam 

deskriptif kuantitatif yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Berikut ini akan dibahas secara rinci tentang dua jenis yang digunakan 

yaitu : 

a) Analisis Data Angket Validasi Ahli 

Pada proses pengembangan modul 3D Matematika melalui validasi 

dalam menguji kelayakan serta kesesuain materi berdasarkan 

kompetensi Inti (KI) serta Kompetensi Dasar (KD). 
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Hasil angket validasi ahli menggunakan skala likert, variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Penilaian kriteria skala 

likert setiap pertanyataan positif diberi bobot 4, 3, 2, 1. Angket yang 

diisi oleh validator dianalisis dan dipresentasihkan. 

Tabel 3.9 Kategori Penilaian Skala Likert 

NC Skor  Keterangan 

1.  4 Sangat baik/ Sangat Sesuai/ Sangat Paham/ Sangat 

Menarik/ Sangat Mengerti/ Sangat Layak/ Sangat 

Bermanfaat/ Sangat Memotivasi. 

2.   3 Cukup baik/ Cukup Sesuai/ Cukup Paham/ Cukup 

Menarik/ Cukup Mengerti/ Cukup Layak/ Cukup 

Bermanfaat/ Cukup Memotivasi. 

3.    2 Kurang baik/ Kurang Sesuai/ Kurang Paham/ Kurang 

Menarik/ Kurang Mengerti/ Kurang Layak/ Kurang  

Bermanfaat/ Kurang Memotivasi. 

4.   1 Sangat Kurang baik/ Sangat Kurang Sesuai/ Sangat 

Kurang Paham/ Sangat Kurang Menarik/ Sangat Kurang 

Mengerti/ Sangat Kurang Layak/ Sangat Kurang  

Bermanfaat/ Sangat  Kurang Memotivasi. 

Sumber : Sugiyono, 2018 Modifikasi penelitian 

Uji angket validasi ahli dapat dilakukan dengan membandingkan 

dengan membandingkan jumlah skor yang diberikan oleh validator  

(∑ 𝑅) dengan jumlah skor ideal yang telah ditetapkan dalam angket 

validasi modul 3D matematika (N). Adapun rumusannya sebagai 

berikut : 

P : 
∑ 𝑅

𝑁
 X 100% 

Sumber : Sugiyono, 2018 

Keterangan : 

P               = Presentase skor yang dicari ( hasil dibulatkan hingga   

mencapai  bilangan bulat). 

∑ 𝑅                     

  N           = Jumlah skor maksimal/ ideal   

     =  Jumlah Skor Kriteria yang dipilih 
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Tabel 3.10 Kualifikasi tingkat pencapaian 

No  Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1.  75,00 -100,00% Sangat baik  Sangat Layak, tidak ada revisi 

2.  50,00-75,00%  Baik  Layak, perlu revisi kecil 

3.  25,00-50,00% Cukup Baik Tidak  layak, perlu direvisi besar 

4.  00,00 -25,00 %  Kurang Baik Sangat tidak layak, tidak boleh 

digunakan 

Sumber: Sumber: Modifikasi kualifikasi tingkat pencapaian 

(Akbar,2013) 

b) Analisis data angket respon siswa dan respon guru 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa dianalisis menggunakan 

data deskritif kuantitatif untuk mengetahui respon siswa serta kelayakan 

modul 3D matematika yang telah dikembangkan oleh peneliti. Jawaban dari 

angket respon siswa diukur menggunakan skala Ghutman terdiri dari kedua 

kategori yaitu nilai dan skor. Jawaban iya mendapatkan skor 1 dan jawaban 

iya mendapatkan skor 0. Angket yang diisi siswa dianalisis dan 

dipresentasihkan menurut (Sugiono, 2018) presentasi siswa dihitung 

menggunakan rumus : 

Adapun rumusannya sebagai berikut : 

P : 
∑ 𝑅

𝑁
 X 100% 

  Sumber : Sugiyono, 2018 
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Keterangan : 

P  =  Presentase skor yang dicari (hasil dibulatkan hingga 

mencapai  bilangan bulat) 

 ∑ 𝑅  = Jumlah Skor Kriteria yang dipilih 

  N       = Jumlah skor maksimal/ ideal  

Tabel 3.11 Kualifikasi tingkat pencapaian 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1. 75,00 -100,00% Sangat baik Sangat Layak, tidak ada revisi 

2. 50,00-75,00%  Baik Layak, perlu revisi kecil 

3. 25,00-50,00% Cukup Baik Tidak  layak, perlu direvisi besar 

4. 00,00 -25,00 %  Kurang Baik Sangat tidak layak, tidak boleh 

digunakan 

Sumber: Modifikasi kualifikasi tingkat pencapaian (Akbar,2013) 




