
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (Research and 

Development). Model dalam penelitian pengembangan ini menggunakan desain 

pengembangan ADDIE yang terdiri atas lima tahapan yaitu analisis (analysis), 

perancangan (design), pengembangan (development), implementasi 

(implementation), dan evaluasi (evaluation)  (Sugiyono, 2012). 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini berdasarkan pada desain penelitian dan 

pengembangan ADDIE (analysis, design, development, implementation, 

evaluation). Dibawah ini skema desain pengembangan pendekatan ADDIE. 

1. Analisis (Analysis) 

Pada tahap ini yaitu mengklarifikasi atau menentukan kemampuan-

kemampuan atau kompetensi yang dihadapi atau yang perlu dipelajari siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar. Langkah analisis ini terdiri dari dua tahap yaitu: 

a. Analisis kinerja yang dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi 

masalah kinerja yang dihadapi membutuhkan sebuah solusi berupa 

penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. 

Analisis kerja dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah 

dasar yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

b. Analisis kebutuhan, pada tahapan ini merupakan langkah yang diperlukan 

untuk menentukan kemampuan-kamampuan atau kompetensi yang perlu 



 

 

dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja dan dan hasil belajar 

siswa.  

2. Rancangan (Design).  

Tahap perancangan ini peneliti melakukan kegiatan merancang lembar kerja 

siswa (LKS) terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal yaitu dengan menetapkan 

Judul lembar kerja siswa (LKS) didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, tujuan pembelajaran dan materi yang terdapat pada kurikulum. 

Merancang format penulisan LKS. Kegiatan dalam merancang format 

penulisan LKS antara lain merancang LKS dengan menentukan unsur-unsur 

yang harus ada dalam lembar kerja siswa (LKS). Pada tahap ini, peneliti juga 

merancang instrumen penelitian yaitu lembar validasi, angket kepraktisan 

lembar kerja siswa (LKS). 

3. Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan yaitu pembuatan lembar kerja siswa (LKS) 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal dan kemudian dikembangkan. LKS yang 

telah dikembangkan kemudian melalui tahap revisi dan uji validasi oleh ahli 

materi pembelajaran dan ahli kearifan lokal guna mendapatkan saran dan 

perbaikan sehingga layak untuk diujicobakan.  

4. Implementasi (implementation) 

Tahap implementasi dilakukan setelah lembar kerja siswa (LKS) yang 

dikembangkan dinyatakan valid oleh kedua validator kemudian 

mengujicobakan produk yang dihasilkan yaitu lembar kerja siswa (LKS) 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. 



 

 

5. Evaluasi (evaluation)  

Tahap evaluasi meliputi dua langkah yakni mengukur dan menilai. 

Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Menilai adalah 

mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. 

Tahapan evaluasi bertujuan untuk memberikan kualitas/ nilai terhadap lembar 

kerja siswa (LKS) setelah di ujicobakan ke siswa setelah data diperoleh 

kemudian digunakan dalam melakukan revisi tahap evaluasi dilakukan disetiap 

tahapan yang terdapat pada model ADDIE yaitu analisis, perencanaan, 

pengembangan, implementasi, dan evaluasi.  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini telah dilakukan di MTs Asy syafi’iyah Jl. Pasar Baruga Kota 

Kendari Sulawesi Teggara. Pemilihan sekolah MTs Asy syafi’iyah sebagai lokasi 

penelitian atas pertimbangan lokasi yang telah dilakukan observasi oleh peneliti.  

3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2021/2022. 

3.4  Teknik Pengumpulan data 

3.4.1 Observasi  

Observasi ini telah dilaksanakan di MTs Asy-syafi’iyah dengan tujuan 

untuk mengetahui sarana dan prasarana yang terdapat disekolah, bagaimana 

kondisi siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan penggunaan 

lembar kerja siswa (LKS).  



 

 

3.4.2 Angket (Kuisioner) 

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode angket 

digunakan untuk analisis kebutuhan siswa dalam mengukur indikator lembar kerja 

siswa terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. Instrumen produk meliputi dua tahap 

yaitu angket uji validasi ahli dan angket uji respon siswa dan guru dapat dilihat 

pada lampiran halaman 86. 

3.4.3 Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan (Arikunto, 2012) Artinya, fungsi tes adalah 

sebagai alat ukur. Dalam tes hasil belajar, aspek yang hendak diukur adalah 

tingkat kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran yang telah 

disampaikan. Pada penelitian pengembangan ini, jenis tes yang digunakan adalah 

tes subjektif. Tes subjektif merupakan tes yang berbentuk soal uraian (essay) yang 

diberikan kepada siswa di akhir proses pembelajaran untuk mengukur hasil belajar 

mereka setelah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Tes hasil 

belajar dapat dilihat pada lampiran halaman 105. 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Lembar Validasi LKS 

Lembar validasi bertujuan untuk melihat apakah LKS yang telah 

dikembangkan valid atau tidak. Pada penelitian ini digunakan dua instrumen 

validasi, yaitu angket validasi uji validitas materi pembelajaran dan teknologi 

pendidikan. Angket validasi yang ditujukan kepada ahli materi dan ahli kearifan 



 

 

lokal berupa angket penilaian yang menggunakan format skala perhitungan rating 

scale terhadap LKS yang dikembangkan. Rating scale atau skala bertingkat adalah 

suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Dengan rating scale data mentah 

yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 

Format skala perhitungan rating scale, dengan rentangan nilai 1 sampai 4. Untuk 

jawaban “Sangat Sesuai” diberi skor 4, “Sesuai” diberi skor 3, “Kurang Sesuai” 

diberi skor 2 dan “Tidak sesuai” diberi skor 1. 

Tabel 3.1 Lembar Validitas Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Jenis 

Validasi 

Aspek  Teknik 

Pengumpul

an Data 

Instrumen  

Validasi 

materi  

Syarat konstruksi dan 

materi pembelajaran 

Angket  Angket validasi 

ahli materi  

Nilai-nilai kearifan lokal Angket  Angket validasi 

ahli kearifan lokal 

Lembar validitas LKS ini ditujukan kepada ahli materi dan ahli kearifan 

lokal berupa angket penilaian pada aspek syarat kontruksi dan  materi 

pembelajaran serta kearigan lokal yang kemudian di diskusikan oleh validator 

untuk mengetahui kevalidan LKS yang telah dibuat. Adapun kisi-kisi angket 

lembar validitas LKS oleh ahli materi dan ahli agama dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Lembar Validitas Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Oleh Ahli Materi 

No  Aspek  Variabel 

Validitas 

Indikator  Nomor 

Soal 

1 Syarat 

kontruksi 

Penilaian 

bahasa   

Lugas  1, 2, 3 

Komunikatif 4, 5 

Dialogis dan interaktif 6, 7 

Kesesuaian dengan 

kaidah bahasa 

8, 9 

Penggunaan istilah, 10, 11 



 

 

No  Aspek  Variabel 

Validitas 

Indikator  Nomor 

Soal 

simbol, atau ikon 

2 Materi 

pembelaj

aran 

Kelayakan 

isi 

Kesesuaian materi 

dengan KI dan KD 

1, 2, 3, 

Keakuratan materi 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 

Kemuktahiran materi 11, 12 

Mendorong pengetahuan 13, 14 

Kelayakan 

penyajian 

Teknik penyajian 15, 16 

Pendukung penyajian 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23, 

Penyajian pembelajaran 24 

Kelengkapan penyajian 25, 26 ,27 

 

Kisi-kisi angket lembar validitas LKS oleh ahli materi terdiri dari 38  item 

soal.  Pada aspek syarat kontruksi dengan variabel penilaian bahasa terdiri dari 11 

item soal. Sedangkan pada aspek materi pembelajaran dengan variabel kelayakan 

isi terdiri dari 14 item soal dan variabel kelayakan penyajian terdiri dari 13 item 

soal. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Lembar Validitas Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Oleh Ahli Kearifan Lokal 

Aspek Indikator Nomor soal 

Nilai-nilai kearifan 

lokal 

Kualitas isi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Bahasa  7, 8, 9, 10 

Visualisasi 11 

 

Kisi-kisi lembar validasi LKS oleh ahli kearifan lokal pada aspek nilai-nilai 

kearifan lokal terdiri dari 11 item soal. Pada indikator kualitas isi terdiri dari 6 

item soal. Bahasa terdiri dari 4 item soal. Visualisasi terdiri dari 1 item soal. 

3.5.2 Lembar Kepraktisan 

Lembar kepraktisan bertujuan untuk melihat apakah LKS yang telah 

dikembangkan praktis atau tidak. Pada penelitian ini digunakan angket respon 



 

 

guru dan siswa. Angket respon siswa bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepraktisan LKS matematika terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. Angket 

penilaian ini juga menggunakan format skala perhitungan rating scale.  

Adapun Kisi-kisi angket lembar kepraktisan oleh guru dapat dilihat pada 

tabel 3.4. Kisi-kisi angket lembar kepraktisan LKS oleh guru terdiri dari beberapa 

aspek yaitu pada aspek tampilan LKS, kemudahan penggunaan LKS dan materi 

yang terdiri dari 24 item soal. Pada aspek tampilan LKS terdiri dari 6 item soal, 

kemudahan penggunaan LKS terdiri dari 13 item soal dan pada aspek materi 

terdiri dari 7 soal. 

 Kisi-kisi angket lembar kepraktisan oleh siswa dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Kisi-kisi angket lembar kepraktisan LKS oleh siswa terdiri dari beberapa aspek 

yaitu pada aspek tampilan LKS, kemudahan penggunaan LKS dan materi yang 

terdiri dari 16 soal. Pada aspek tampilan LKS terdiri dari 7 item soal, kemudahan 

penggunaan LKS terdiri dari 6 item soal dan pada aspek materi terdiri dari 3 soal.  

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Lembar Kepraktisan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Oleh Guru 

No  Aspek  Indikator  Nomor 

Soal 

1 Tampilan 

LKS 

Tampilan LKS terintegrasi nilai-

nilai kearifan lokal menarik bagi 

guru dalam menggunakannya  

1, 2, 3, 4, 

5, 6,  

2 Kemudahan 

penggunaan 

LKS 

LKS terintegrasi nilai-nilai kearifan 

lokal pada materi bilangan bulat 

bersifat lebih praktis  

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15, 16, 

17 

3 Materi  LKS terintegrasi nilai-nilai kearifan 

lokal pada materi bilangan bulat 

membuat siswa menghubungkan 

materi dengan nilai kearifan lokal 

dalam konteks nyata 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 

24 

 



 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Angket Lembar Kepraktisan Lembar Kerja Siswa  

(LKS) Oleh Siswa 

No  Aspek  Indikator  Nomor 

Soal 

1 Tampilan 

LKS 

Tampilan LKS terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal menarik minat siswa 

dalam menggunakannya  

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 

2 Kemudahan 

penggunaan 

LKS 

LKS terintegrasi nilai-nilai kearifan 

lokal pada materi    bersifat lebih 

praktis 

8, 9, 10 

3 Materi  LKS terintegrasi nilai-nilai kearifan 

lokal pada materi bilangan bulat 

membuat siswa menghubungkan 

materi dengan nilai kearifan lokal 

dalam konteks nyata 

11,12,13 

 

3.5.3 Uji keefektifan 

Data uji keefektifan diperoleh dari instrumen penelitian berupa butir-butir 

tes yang dikerjakan siswa setelah melakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan LKS yang telah dikembangkan. Data uji keefektifan digunakan 

untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan dapat memberikan hasil sesuai 

yang diharapkan.Adapun kisi-kisi soal tes dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Soal Tes 

N

o 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator Bentuk 

Soal 

1.  Memahami 

sifat – sifat 

operasi 

hitung 

bilangan 

bulat 

Melakukan 

operasi 

hitung 

bilangan 

bulat  

Masalah 

yang 

berkaitan 

dengan 

bilangan 

bulat 

dalam 

kehidupa

n sehari 

hari  

Menyelesaikan 

operasi hitung 

bilangan bulat 

dinyatakan dalam 

garis bilangan. 

Menyelesaikan 

operasi hitung 

bilangan bulat dalam 

kehidupan sehari-hari 

dan dinyatakan dalam 

garis bilangan. 

Menyelesaikan soal 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 



 

 

konstektual yang 

dengan operasi hitung 

perkalian. 

Menyelesaikan soal 

konstektual yang 

dengan operasi 

hitung pembagian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 

yaitu analisis kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. Pembelajaran menggunakan 

media belajar dilaksanakan sesuai dengan kompetensi materi yang telah disusun. 

3.6.1 Analisis Data Kevalidan 

Data yang digunakan untuk menilai kevalidan LKS adalah data angket dari 

validator. Kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data kevalidan adalah 

sebagai berikut: 

1) Membuat dan menganalisa data tersebut 

2) Persentase untuk validasi masing-masing kriteria/item. Adapun rumus yang 

digunakan untuk data angket per item sebagai berikut. 

   
 

  
      

Keterangan:  

   : Persentase yang dicari 

   : Skor jawaban responden dalam satu item 

     : Skor jawaban maksimal dalam satu item pertanyaan 

 

Rumus yang digunakan untuk data angket keseluruhan item sebagai berikut. 

   
∑ 

∑  
      



 

 

Keterangan: 

  : Persentase yang dicari 

∑  : Jumlah skor jawaban responden secara keseluruhan 

∑   : Jumlah skor maksimal secara keseluruhan 

 

Berdasarkan data persentase yang diperoleh selanjutnya diubah menjadi 

data kualitatif deskriptif dengan menggunakan kriteria validitas pada tabel berikut 

(Yusril.R dan Husaini. A , 2017). 

Tabel 3.7  Kriteria Kevalidan LKS 

Persentase (%) Kriteria Validitas 

         Sangat valid, tidak perlu direvisi 

        Valid, tidak perlu direvisi 

        Cukup valid, perlu sedikit revisi 

        Kurang valid, perlu banyak revisi 

       Tidak valid, perlu revisi total 

Sumber: Tegeh & Ketut, (2014) 

 

3.6.2 Analisis Data Kepraktisan 

Kepraktisan LKS diukur berdasarkan hasil penilaian dari praktisi berupa 

angket respon guru dan siswa terhadap LKS untuk menyatakan dapat tidaknya 

produk diterapkan di lapangan berdasarkan persepsi dan pengalamannya. Adapun 

Kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis data kepaktisan untuk respon guru 

dan siswa adalah sebagai berikut.
 

1) Melakukan rekapitulasi hasil pengisian angket respon siswa terhadap  LKS 

2) Menentukan persentase LKS dengan rumus sebagai berikut (Sugandi,2019). 

   
∑  

∑  
       

 



 

 

Keterangan: 

  = Presentasi kepraktisan LKS 

∑  = jumlah seluruh jawaban 

∑   = Jumlah Jawaban maksimal 

 

Kriteria kepraktisan yang digunakan dalam pengembangan media 

pembelajaran ini disajikan pada tabel berikut (Sugiono, 2018) : 

Tabel 3.8 Kriteria Kepraktisan LKS 

No 
Tingkat 

Pencapaian 
Kualifikasi Keterangan 

1          Sangat Kuat Sangat Praktis 

2         Kuat Praktis 

3         Cukup Cukup Praktis 

4         Lemah Kurang Praktis 

5        Sangat Lemah Tidak Praktis 

Sumber: Arriza, (2020) 

3) Membandingkan hasil presentase respon siswa dengan kriteria kepratisan 

LKS yang dapat dilihat pada tabel. 

3.6.3 Analisis Data Keefektivan 

Analisis keefektifan LKS yang dikembangkan dilakukan dengan 

mengumpulkan data hasil belajar siswa setelah menggunakan LKS matematika 

terintegrasi nilai nilai kearifan lokal. Untuk tes hasil belajar siswa dapat dengan 

perhitungan menggunakan rumus berikut (Asrika dkk, 2018): 

  
 

  
     

Keterangan: 

S  = Skor hasil belajar masing-masing siswa  

T  = Total skor yang diperoleh 

TS = Total skor maksimal 



 

 

Nilai minimum ketuntasan belajar pada pelajaran bilangan bulat di MTs 

Asy-syafi’iyah adalah 68. Siswa dikatakan berhasil atau tuntas jika hasil belajar 

siswa lebih besar atau sama. 

Kemudian dihitung presentase ketuntasan tes belajar siswa dilakukan 

menggunakan rumus berikut ini: 

  
 

 
      

Keterangan: 

  = Presentase ketuntasan tes siswa 

  = Jumlah siswa yang tuntas.  

  = Jumlah siswa yang mengikuti tes 

Untuk menentukan keefektifan LKS maka dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 3.9 Kreteria Keefektifan LKS 

No. Presentase (%) Keterangan 

1      Sangat Efektif 

2         Efektif 

3         Cukup Efektif 

4         Kurang Efektif 

5      Sangat Kurang Efektif 

Sumber: Arriza, (2020) 

 

 

 

 


