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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode penelitian berisi rencana, prosedur, pengumpulan data, 

instrumen serta analisis data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

dan pengembangan (Researh and Development). Menurut Sugiyono (2014), 

metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah ADDIE. Model 

pengembangan ADDIE dipilih karena tahapannya runtut dan sudah mencakup 

semua tahapan yang diperlukan. 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan uji coba modul serta pengumpulan data 

pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 di SMP Muhammadiyah 2 Batu, 

jalan Bukit Berbunga Nomor 175 Kota Wisata Batu. 

B. Prosedur  Penelitian 

Berdasarkan model pengembangan yang digunakan, prosedur atau tahap-

tahap dari penelitian ini yaitu: 

1. Analysis 

Kegiatan pada tahap ini adalah menemukan permasalahan melalui 

observasi langsung di sekolah, studi literatur dan mengumpulkan informasi terkait 

kurikulum, kegiatan pembelajaran matematika serta bahan ajar yang digunakan 

disekolah. 

2. Design.  

Kegiatan pada tahap ini adalah pembuatan rancangan modul 

“JATRABEL” untuk melatih komunikasi matematis tertulis siswa. Pembuatan 

rancangan modul di mulai dari tampilan cover hingga bagian isi modul. Cover 

modul ini meliputi cover depan dan cover belakang. Sedangkan bagian isi terdiri 

dari beberapa bagian lagi, yaitu deskripsi dan tujuan modul, petunjuk penggunaan 

modul, kegiatan belajar (ringkasan materi, aktivitas siswa, contoh soal, dan 

latihan), serta kunci jawaban. Bagian aktivitas siswa dan contoh soal pada modul 

ini akan digunakan untuk melatih komunikasi matematis tertulis siswa, yang 
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dimana nantinya pada bagian-bagian tersebut terdapat beberapa penyajian materi 

yang sengaja dibuat masih kosong dan harus diisi oleh siswa.  

Pada tahap ini, menyiapkan gambar-gambar pendukung, menentukan 

materi yang akan dicantumkan kedalam modul, menentukan kertas yang akan 

digunakan serta penyusunan instrumen penelitian lainnya juga dilakukan. 

3. Development.  

Tahap ini adalah tahap pembuatan modul “JATRABEL” untuk melatih 

komunikasi matematis tertulis siswa. Pembuatan modul ini dilakukan berdasarkan 

rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Setelah modul selesai dibuat, maka akan 

dilakukan validasi modul oleh para ahli untuk mengetahui kevalidan dan 

kelayakan modul tersebut. Jika hasil validasi menunjukkan bahwa produk harus 

direvisi, maka akan dilakukan proses revisi atau perbaikan sesuai masukkan dari 

para ahli. Setelah dinyatakan valid dan layak digunakan, penelitian dilanjutkan ke 

tahap implementation. 

4. Implementation.  

Setelah modul “JATRABEL” untuk melatih komunikasi matematis tertulis 

siswa dinyatakan valid dan layak digunakan, selanjutnya modul akan diujicobakan 

di sekolah. Tujuannya untuk mengetahui respon siswa terhadap modul yang telah 

dikembangkan dan mengetahui keefektifan modul tersebut. Uji coba dilakukan 

kepada 10 siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Batu yang berkemampuan 

akademik tinggi, sedang dan rendah. 

5. Evaluation. 

Kegiatan tahap ini adalah melakukan evaluasi terhadap penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan dapat berupa kendala atau 

kesulitan apa yang dialami pada tahap sebelumnya atau perihal lainnya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menjelaskan tentang bagaimana data penelitian 

diperoleh. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 
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1. Observasi 

Observasi dilakukan saat pelaksanaan Magang III pada September 2018 di 

SMP Muhammadiyah 2 Batu. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan apa 

yang sedang dihadapi siswa terkait pembelajaran matematika, bagaimana 

pembelajaran dikelas, serta bahan ajar apa yang digunakan selama pembelajaran 

serta mendapatkan informasi-informasi lainnya. 

2. Validasi Modul dan Materi 

Modul “JATRABEL” untuk melatih komunikasi matematis tertulis siswa 

yang telah dibuat akan divalidasi oleh para ahli untuk mengetahui kevalidan dan 

kelayakannya. 

3. Uji Coba Modul dan Pemberian Angket di Sekolah 

Modul “JATRABEL” untuk melatih komunikasi matematis tertulis siswa 

akan di ujicobakan di sekolah. Kemudian akan dilakukan juga pembagian serta 

pengisian angket yang digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap modul 

yang telah dikembangkan. 

4. Wawancara 

Wawancara ini digunakan untuk memperkuat dan mengklarifikasi data 

yang telah didapatkan dari hasil angket respon siswa.  

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Rosyadi, Susanti, & Dintarini (2016), instrumen adalah  suatu alat 

yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahannya. Instrumen pada 

penelitian ini adalah lembar validasi, lembar angket respon siswa dan pedoman 

wawancara.  

1. Lembar Validasi Modul dan Materi 

Lembar validasi modul dan materi digunakan untuk mengukur kevalidan 

dan kelayakan dari modul yang telah dikembangkan. Lembar ini terdiri dari 

pernyataan-peryataan yang dikategorikan ke dalam 3 aspek sebagai mana dapat 

dilihat pada Tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1. Kisi-kisi Lembar Validasi Modul dan Materi 

Aspek No. Item 

Tampilan, tulisan dan bahasa 1 8 

Isi dan penyajian materi 9 19 

Kemanfaatan modul 20 22 
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2. Lembar Angket Respon Siswa 

Lembar angket respon siswa digunakan untuk mengetahui keefektifan 

modul yang telah dikembangkan. Lembar ini terdiri dari pernyataan-peryataan 

yang dikategorikan ke dalam 3 aspek sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2 

dibawah ini: 

Tabel 2. Kisi-kisi Lembar Angket Respon Siswa 

Aspek No. Item 

Tampilan     

Penyajian materi, latihan dan interaksi      

Ketertarikan mempelajari modul “JATRABEL”       

 

3. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

terkait modul yang sudah dipelajari dan jawaban yang diberikan pada angket 

respon. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan bersifat bebas tergantung hasil 

pengisian angket respon siswa dan keadaan. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Data yang dianalisis secara kualitatif adalah data dari hasil observasi, komentar 

dan saran dari validator dan siswa, hasil wawancara serta langkah pengembangan 

modul. Sedangkan data yang dianalisis secara kuantitatif di peroleh dari lembar 

validasi modul dan materi serta angket respon siswa. Pemberian skor jawaban 

lembar validasi maupun angket menggunakan metode skala likert. Maryuliana, 

Subroto, & Haviana (2016), skala likert adalah suatu skala yang umum digunakan 

dalam kuesioner, dan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. Skor penilaian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Lembar Validasi Modul dan Materi oleh Para Ahli 

Skor 1 : Tidak Setuju                     Skor 3 : Setuju 

Skor 2 : Kurang Setuju                   Skor 4 : Sangat Setuju 

Pedoman penilaian untuk menganalisis hasil dari lembar validasi modul dan 

materi adalah sebagai berikut: 

1) Merekap data yang diperoleh dari lembar validasi. 

2) Merumuskan persentase pada setiap item dilembar validasi 
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3) Menghitung nilai akhir (NA) 

                                                         

4) Menginterpretasikan dari hasil yang diperoleh 

Tabel 3: Interpretasi Validitas Modul dan Materi 

NA Kategori Keterangan 

            Sangat Valid Sangat layak, tanpa revisi 

           Valid Layak, perlu revisi 

           Cukup Valid Cukup layak, perlu revisi 

           Kurang Valid Kurang kayak 

          Sangat Kurang Valid Tidak layak 

        Diadaptasi dari Riduwan (2004). 

2. Angket Respon Siswa 

Skor 1 : Tidak Setuju                   Skor 3 : Setuju 

Skor 2 : Kurang Setuju                 Skor 4 : Sangat Setuju 

Pedoman penilaian untuk menganalisis hasil angket respon siswa terhadap 

modul yang telah dikembagkan sebagai berikut : 

1) Merekap data yang diperoleh dari angket respon setiap siswa. 

2) Merumuskan persentase pada setiap item dari angket respon setiap siswa 

                       
                 

                     
       

3) Menghitung nilai akhir (NA) 

                                                             

4) Menginterpretasikan dari hasil yang diperoleh 

Tabel 4: Interpretasi Respon Siswa 

NA Kategori Keterangan 

            Respon siswa sangat baik Modul sangat efektif 

           Respon siswa baik Modul efektif 

           Respon siswa cukup baik Modul cukup efektif 

           Respon siswa kurang baik Modul kurang efektif 

          Respon siswa sangat kurang baik Modul tidak efektif 

         Diadaptasi dari Riduwan (2004).  

 

 


