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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode R & D 

(research and development). Pujiadi (2010) menyebutkan bahwa 

penelitian R & D merupakan sebuah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan, atau metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut.  Produk-produk pendidikan yang 

dihasilkan dapat berupa hardware (seperti buku, modul, alat bantu 

pembelajaran di kelas dan laboratorium), dan software (seperti program 

untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan/laboratorium, 

model-model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, 

manajemen). 

Borg & Gall (2003) menyatakan bahwa model pengembangan R & 

D memiliki perosedur meliputi: (1) studi pendahuluan, (2) perencanaan, 

(3) pengembangan model hipotetik, (4) penelaahan model hipotetik, (5) 

revisi, (6) uji coba terbatas, (7) revisi hasil uji coba, (8) uji coba lebih luas, 

(9) revisi model akhir. 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 407) penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian yang 

bersifat analisis kebutuhan digunakan agar dapat menghasilkan produk 

tertentu. Pengujian efektivitas produk digunakan untuk menguji kefektifan 

produk supaya dapat berfungsi di masyarakat.  

Berikut merupakan gambar alur langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013, hlm. 409).
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Gambar 3.1 

Langkah-langkah Metode Research and Development (R&D)  

 

Langkah-langkah pengembangan menurut Borg ang Gall dan 

Sugiyono tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah pengembangan 

menurut Plomp. Berikut merupakan gambar alur langkah-langkah desain 

penelitian dan pengembangan Plomp (dalam Indriani, 2015). 
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Gambar 3.2 

Langkah-langkah Metode Research and Development (R&D ) menurut  Plomp 

Penelitian yang dilakukan merujuk pada metode R&D menurut Plomp 

dan borg and Gall dengan modifikasi pada tahap konstruksi dan uji coba terbatas 

yaitu dengan menyertakan perbaikan di dalamnya. Plomp (dalam Rochmad, 2012, 

hlm. 66-67) menjelaskan langkah-langkah metode R & D sebagai berikut: 

1. Fase investigasi awal (prelimenary investigation) 

Penelitian dilaksanakan karena adanya suatu masalah yang ingin 

diketahui solusinya. Sebelum dilakukan penelitian diperlukan penyelidikan 

penyebab masalah tersebut.Istilah “preliminary investigation” disebut juga 

analisis kebutuhan (needs analysis) atau analisis masalah (problem analysis). 

Plomp dan van de Wolde (dalam Rochmad, 2012, hlm. 66) menyatakan, 

investigasi unsur-unsur penting adalah mengumpulkan dan menganalisis 

informasi, definisi masalah dan rencana lanjutan dari proyek. Pada fase ini, 

kegiatan analisis masalah dilakukan oleh peneliti adalah dengan studi pustaka 

mengenai instrumen MPA apakah sudah ada atau tidak. 

2. Fase desain (design) 

Kegiatan yang dilakukan pada fase ini adalah mendesain pemecahan 

masalah yang dikemukakan pada fase prelimenary investigation. Pada fase ini 

terjadi proses membandingkan dan mengevaluasi dari berbagai alternatif, dan 

menghasilkan pilihan desain yang terbaik. Rancangan desain instrumen MPA 

yang dikembangkan dari beberapa soal PISA, TIMMS, dan beberapa sumber 

lain yang disesuaikan dengan kompetensi dan materi yang dipelajari di 

sekolah. Plomp (dalam Rochmad, 2012, hlm. 67) menyatakan, desain 

merupakan rencana tertulis atau rencana kerja dengan format titik 

keberangkatan dari tahap ini adalah pemecahan direalisasikan atau dibuat. 

3. Fase realisasi/konstruksi (realization/construction) 

Desain yang telah dihasilkan pada fase yang kedua direalisasikan 

dalam rangka memperoleh pemecahan pada fase realisasi/konstruksi. Setelah 

melakukan konstruksi, dilakukan pula revisi guna memperbaiki desain yang 

telah dibuat. 

4. Fase Uji Coba Terbatas 
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Suatu pemecahan yang dikembangkan harus diuji dan dievaluasi 

dalam praktik.  Plomp dan van den Wolde (dalam Rochmad, 2012, hlm. 67) 

menyatakan, tanpa evaluasi tidak dapat ditentukan apakah suatu masalah 

telah dipecahkan dengan memuaskan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat 

ditentukan bagian-bagian yang masih perlu untuk diperbaiki, yang kemudian 

di revisi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

5. Fase implementasi  

Setelah dilakukan evaluasi dan diperoleh hasil yang valid, praktis, dan 

efektif maka kemudian dapat diimplementasikan. Plomp (dalam Rochmad, 

2012, hlm. 67) menyatakan, pemecahan (solusi) harus dikenalkan, dengan 

kata lain harus diimplementasikan. Implementasi dapat dilakukan dengan  

melaksanakan penelitian lanjutan penggunaan hasil pengembangan pada 

wilayah yang lebih luas. 

Implementasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan 

implementasi uji coba soal MPA kepada siswa di tiga sekolah yang dipilih 

berdasarkan klaster sekolah. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dari tiga SMP 

yang mewakili masing-masing klaster. Sekolah tersebut adalah SMPN 5 

Bandung mewakili klaster 1, SMPN 15 Bandung mewakili klaster 2 dan 

SMPN 26 Bandung mewakili klaster 3. Dari masing-masing sekolah akan 

diambil satu kelas untuk dijadikan sampel uji coba soal MPA. Kelas 

tersebut dipilih secara acak. 

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah studi pustaka dan pengembangan. Pada tahap studi pustaka 

dilakukan membaca dan menganalisis beberapa literatur yang mendukung 

penelitian ini. Studi pustaka ini juga bertujuan untuk memperoleh beberapa 

informasi mengenai orisinalitas penelitian, kajian beberapa penelitian yang 

sesuai, dan beberapa soal-soal mengenai mathematical proficiency yang 

sebelumnya telah dibuat. 
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Pada tahap pengembangan dilakukan penyusunan model instrumen 

MPA. Instrumen MPA akan dikembangkan dari beberapa soal yang telah 

ada dan disesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah sesuai dengan 

jenjangnya. Kemudian, instrumen MPA tersebut akan divalidasi oleh 

beberapa ahli dalam bidang pendidikan matematika dan ahli matematika 

serta guru mata pelajaran matematika. Setelah MPA tervalidasi oleh para 

ahli maka MPA akan diujicobakan kepada siswa SMP di kota Bandung. 

Data yang dikumpulkan selama penelitian adalah transkip 

informasi mengenai validitas isi, validitas muka, dan kepraktisan MPA 

dari para ahli dan hasil uji coba instrumen. Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2014) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.  

Data reduction berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan 

data display. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan dan 

tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. 

Untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Kemudian penarikan kesimpulan berdasarkan data yang 

telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penentuan 

teknik ini mempertimbangkan kesesuaiannya dengan desain penelitian 

yang telah dirancang sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan 

secara sistematis. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software IBM 

SPSS Statistics 20, AnatesV4, dan Microsoft Excel 2007. Pengolahan data 

dilakukan untuk mendapat hasil validitas isi, validitas muka, reliabilitas, 

indeks kesukaran, dan kepraktisan. 

Pengolahan data mengenai validitas isi, validitas muka, dan 

kepraktisan dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics 
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20. Selain itu, penentuan validitas butir soal dilakukan dengan cara 

menghitung koefisien validitas (rxy) dengan menggunakan software 

AnatesV4 untuk soal tes dan menggunakan Microsoft Excel 2007 untuk 

angket. Berikut ini adalah interpretasi nilai koefisien korelasi terhadap tingkat 

validitas menurut Guilford, J. P dalam Suherman, 2003, hal 113). 

0,90 ≤   rxy < 1,00   Validitas Sangat Tinggi 

0,70 ≤     rxy < 0,90  Validitas Tinggi 

0,40 ≤   rxy < 0,70   Validitas Sedang 

0,20 ≤    rxy < 0,40  Validitas Rendah 

0,00 ≤   rxy < 0,20   Validitas Sangat Rendah 

 rxy < 0,00   Tidak Valid 

Penentuan reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung koefisien 

reliabilitas (   ) dengan menggunakan software AnatesV4. Berikut ini 

adalah interpretasi nilai koefisien reliabilitas terhadap derajat reliabilitas 

menurut Guilford, J. P dalam Suherman, 2003, hal 139). 

            reliabilitas sangat rendah 

               derajat reliabilitas rendah 

               derajat reliabilitas sedang 

               derajat reliabilitas tinggi 

               derajat reliabilitas sangat tinggi 

Penentuan indeks kesukaran (IK) menggunakan rumus sebagai 

berikut:    
 ̅

   
, dengan  ̅ adalah skor rata-rata setiap butir soal dan SMI 

adalah skor maksimum ideal. Berikut ini adalah interpretasi nilai indeks 

kesukaran (Suherman, 2003, hal. 170). 

IK  =  0,00        soal terlalu sukar  

0,00  < IK  ≤  0,30       soal sukar 

0,30  <  IK  ≤  0,70       soal sedang  

0,70  < IK  <   1,00       soal mudah 

  IK =   1,00       soal terlalu mudah. 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan sebagai 

berikut. 

1. Tahap Persiapan 
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Pada tahap persiapan ini dilakukan langkah- langkah sebagai berikut: 

a. Penyusunan proposal 

b. Konsultasi dengan pembimbing mengenai proposal 

c. Seminar proposal 

d. Perijinan pelaksanaan uji instrumen dan uji soal MPA dengan sekolah 

yang bersangkutan 

e. Menyusun instrumen penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan expert judgement untuk menilai validitas isi, validitas 

muka, kepraktisan. 

b. Uji coba terbatas. 

c. Revisi instrumen. 

d. Pelaksanaan uji coba soal MPA kepada tiga SMP yang mewakili setiap 

klaster. 

3. Tahap Analisis dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan  data 

b. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. 

c. Menyimpulkan hasil penelitian. 

d. Menyusun laporan hasil penelitian. 

 


