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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap tahun akademik 2008/2009.                   

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

Universitas PGRI Palembang yang mengambil mata kuliah struktur aljabar  pada semester 

VI (enam).  

 
B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode riset pengembangan atau development 

research (Akker, 1999). Penelitian ini akan mengembangkan bahan ajar berbasis website 

pada mata kuliah struktur aljabar.  Seels (1994) mengemukakan bahwa pengembangan 

adalah proses penterjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik.  

 
C. Model Pengembangan 

Model pengembangan bahan ajar struktur aljabar berbasis website oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah menggunakan model Instruksional Development Institute (IDI). 

IDI menerapkan prinsi-prinsip pendekatan sistem. Ada tiga tahapan besar pendekatan 

sistem, yaitu penemuan (define) atau analisis kebutuhan, pengembangan (develop),                

dan evaluasi (evaluate). Ketiga tahapan tersebut dihubungkan dengan umpan balik 

(feedback) untuk mengadakan revisi (Syukur, 2008). Selanjutnya tiap tahapan tersebut 

terbagi lagi kedalam tiga fungsi/langkah, sehingga terdapat 9 langkah yang harus dilakukan 

seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 1. Model Pengembangan IDI 

(Syukur, 2008) 

 

 Tahap pertama yaitu define yang berisikan langkah-langkah identifikasi masalah, 

analisis latar dan pengelolaan organisasi. Tahap kedua adalah tahap pengembangan yang 

berisikan langkah-langkah identifikasi tujuan, menentukan metode yang digunakan dan 

penyusunan prototipe. Sedangkan langkah tahap ketiga yaitu tahap evaluasi/penilaian yang 

berisikan langkah-langkah uji coba dan analisis hasil uji coba.  

Peneliti memilih model IDI karena peneliti memandang bahwa model dengan 

pendekatan sistem ini sesuai dengan masalah yang melatar belakangi penelitian ini. Dengan 

adanya analisis kebutuhan, melihat karakteristik mahasiswa, dan dengan kondisi/ sistem-

sistem yang ada maka  peneliti berharap dengan model ini dapat dikembangan bahan ajar 

struktur aljabar berbasis website yang valid, praktis dan efektif dalam meningkatkan hasil, 

aktivitas, serta motivasi belajar struktur aljabar mahasiswa. 
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D. Prosedur Penelitian  

Sejalan dengan model pengembangan IDI, peneliti membuat rancangan prosedur 

pengembangan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu:  

1. Analisis muka-belakang (Front-end analysis). 

2. Tahap Prototipe (Prototype) 

3. Tahap Penilaian (Assessment) 

 
Secara umum, rancangan penelitian dapat dilihat dari bagan berikut: 

 

 

 

Gambar 2. Rancangan Penelitian  

(Fauzan, 2002) 

 
Rancangan penelitian dapat diuraikan pada tahap prosedur berikut ini: 

1. Tahap Analisis Muka-Belakang (Front-End Analysis) 

 Tahap analisis muka-belakang dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi di 

lapangan. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Melakukan wawancara dengan teman sejawat  

Wawancara dengan teman sejawat ini bertujuan untuk mengetahui 

masalah/hambatan/fenomena apa saja yang dihadapi di lapangan sehubungan dengan 

perkuliahan struktur aljabar. Masalah/hambatan ini dapat berasal dari mahasiswa 

maupun dari dosen yang mengajar struktur aljabar. 
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b) Menganalisis silabus mata kuliah struktur aljabar 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan. Selain itu, juga melihat kegiatan perkuliahan yang telah 

direncanakan, apakah bersifat teacher centered atau student centered. 

c) Menganalisis dan mereviuw buku referensi struktur aljabar 

Sebelum merancang bahan ajar struktur aljabar berbasis website, buku referensi struktur 

aljabar sudah ditelaah terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melihat isi buku, cara 

penyajian, soal-soal latihan dan tugas-tugas, apakah sudah sesuai dengan silabus mata 

kuliah yang berlaku. 

d) Mempelajari karakteristik mahasiswa 

Karakteristik mahasiswa perlu menjadi dasar dalam pengembangan bahan ajar struktur 

aljabar berbasis website. Hal ini untuk memudahkan menyusun tingkat bahasa dalam 

bahan ajar dan kesukaran soal. 

  
2. Tahap Prototype 

 Hasil dari analisis muka-belakang digunakan untuk merancang prototype bahan ajar 

struktur aljabar berbasis website. Pembuatan prototype ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: 

a) Tahap Validasi 

Validasi yang digunakan adalah validitas isi. Validasi isi untuk melihat apakah               

bahan ajar struktur aljabar berbasis website yang telah dirancang sesuai dengan silabus 

mata kuliah. 

Bahan ajar struktur aljabar berbasis website yang sudah dirancang dikonsultasikan dan 

didiskusikan dengan pakar. Kegiatan validasi dilakukan dalam bentuk mengisi lembar 
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validasi dan diskusi sampai diperoleh bahan ajar struktur aljabar berbasis website yang 

valid dan layak untuk digunakan.  

b) Tahap Praktikalitas 

Pada tahap ini dilakukan ujicoba terbatas di satu kelas. Ujicoba dilakukan                     

untuk melihat praktikalitas atau keterpakaian bahan ajar stuktur aljabar berbasis website 

yang sudah dirancang.  

 
3. Tahap Penilaian (Assesment) 

 Pada tahap penilaian, kegiatan dipusatkan untuk mengevaluasi apakah prototype 

(versi ujicoba) dapat digunakan sesuai dengan harapan dan efektif untuk meningkatkan 

kualitas dan hasil belajar mahasiswa. Aspek efektifitas yang diamati dalam proses 

perkuliahan yang menggunakan bahan ajar struktur aljabar berbasis website di kelas 

ujicoba adalah  aktivitas mahasiswa. 

 
Langkah-langkah penelitian tersebut dapat disajikan dalam diagram                       

berikut ini: 
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Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data berupa angket, observasi dan tes hasil belajar terhadap respon 

mahasiswa pada media pembelajaran berupa bahan ajar struktur aljabar berbasis website.  

 
1. Angket 

Menurut Sudijono (2005) bahwa pada umumnya tujuan penggunaan angket dalam 

proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang 

peserta didik (dalam hal ini mahasiswa) sebagai salah satu bahan dalam menganalisis 

tingkah laku dan proses belajar mereka. Angket sering digunakan untuk menilai hasil 

belajar ranah afektif. Angket  tersebut dapat berupa bentuk kuesioner bentuk pilihan ganda 

dan dapat pula berbentuk skala sikap.  

Angket pada penelitian ini digunakan untuk mengukur sikap mahasiswa dan tingkat 

motivasi mahasiswa terhadap pembelajaran struktur aljabar berbasis website. Dalam 

penelitian ini, angket tertutup digunakan untuk mengukur motivasi dan sikap mahasiswa 

yang diberikan pada akhir pembelajaran. Angket tertutup adalah angket yang disusun 

dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga responden hanya tinggal memberi 

tanda pada jawaban yang dipilih.  

 
2. Observasi 

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan (Djaali dan 

Muljono, 2004). Pada penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat motivasi 
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mahasiswa selama pembelajaran menggunakan bahan ajar struktur aljabar berbasis website. 

Observasi terhadap subjek penelitian dilakukan selama proses pembelajaran. 

 
3. Test Hasil Belajar  

Secara umum, tes diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur 

pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten atau materi tertentu. 

Bruce (dalam Djaali dan Muljono, 2004), mengatakan tes dapat digunakan untuk mengukur 

banyaknya pengetahuan yang diperoleh individu dari suatu bahan pelajaran yang terbatas 

pada tingkat tertentu. Dalam penelitian ini, tes hasil belajar digunakan untuk mengukur 

hasil belajar mahasiswa terhadap mata kuliah Struktur Aljabar setelah pembelajaran 

menggunakan bahan ajar struktur aljabar berbasis website. 

 
F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Angket 

Pada penelitian ini, untuk mengukur sikap mahasiswa dan tingkat motivasi 

mahasiswa terhadap pembelajaran struktur aljabar berbasis website digunakan angket 

tertutup yang dianalisis menggunakan skala Linkert. Dalam skala Linkert, pernyataan-

pernyataan yang diajukan, baik pernyataan positif maupun negatif dinilai oleh responden 

dengan sangat setuju, setuju, ragu-ragu (netral), tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Penetapan skor untuk pernyataan positif dan pernyataan negatif adalah kebalikannya seperti 

tampak pada tabel berikut :  
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Tabel 2 
Format Pernyataan Sikap dan Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Pernyataan 
Sikap 

Sangat 
Setuju  Setuju  Netral  Tidak Setuju  

Sangat 
Tidak Setuju  

Pernyataan 
Positif 5  4  3  2  1  

Pernyataan 
Negatif 1  2  3  4  5  

 
 

Dengan demikian, skor maksimal skala sikap bagi suatu unit analisis adalah jumlah 

item dalam skala sikap dikalikan 5 diberi simbol 5k, sedangkan skor minimalnya adalah 

jumlah item dalam skala sikap dikalikan 1 diberi simbol k. Jadi, rentang skor teoritik skala 

sikap adalah k – 5k (Djaali dan Muljono, 2004).  

Dalam penelitian ini, angket sikap mahasiswa terhadap pembelajaran struktur aljabar 

berbasis website diberikan pada akhir proses pembelajaran struktur aljabar dengan 16 

pernyataan untuk sikap mahasiswa. Penilaian skala sikap mahasiswa terhadap pembelajaran 

struktur aljabar berbasis website tersebut dengan kriteria sebagai berikut :  

Skor minimum  : 1 x 16 (aspek yang dinilai) = 16  

Skor maksimum  : 5 x 16 (aspek yang dinilai) = 80 

Kategori kriteria  : 5  

Rentangan Nilai  : 
�����

�
� 12,8 

Penentuan Kriteria :  

Skor 68 – 80  dapat ditetapkan sangat tertarik  
Skor 55 – 67  dapat ditetapkan tertarik  
Skor 42 – 54  dapat ditetapkan cukup tertarik  
Skor 29 – 41  dapat ditetapkan kurang tertarik  
Skor 16 – 28  dapat ditetapkan tidak tertarik  

 

Angket tingkat motivasi mahasiswa terhadap pembelajaran struktur aljabar berbasis 

website diberikan pada akhir proses pembelajaran struktur aljabar dengan 20 pertanyaan untuk 
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tingkat motivasi mahasiswa. Penilaian skala tingkat motivasi mahasiswa terhadap pembelajaran 

struktur aljabar berbasis website tersebut dengan kriteria sebagai berikut :  

Skor minimum  : 1 x 20 (aspek yang dinilai) = 20  

Skor maksimum  : 5 x 20 (aspek yang dinilai) = 100 

Kategori kriteria  : 5  

Rentangan Nilai  : 
������

�
� 16 

Penentuan Kriteria :  

Skor 85 – 100  dapat ditetapkan sangat termotivasi  
Skor 67 – 84  dapat ditetapkan termotivasi  
Skor 53 – 68  dapat ditetapkan cukup termotivasi  
Skor 37 – 52  dapat ditetapkan kurang termotivasi  
Skor 20 – 36  dapat ditetapkan tidak termotivasi 

 
2. Analisis Data  Observasi 

Data observasi dianalisis dengan cara memberikan skor pada setiap deskriptor yang 

terlihat pada siswa. Adapun format lembar observasi adalah sebagai berikut :  

Tabel 3 
Format Lembar Observasi 

 

Aspek yang diamati Banyak mahasiswa yang melakukan 
aktivitas 

Kehadiran mahasiswa  
Mengekspresikan perasaan 
gembira  

 

Mempelajari materi dengan 
tenang  

 

Mempelajari materi secara 
sistematis  

 

Mencatat atau meng-copy 
materi 

 

Mahasiswa mengerjakan latihan 
di website 

 

Mahasiswa berkosentrasi  
Mahasiswa bermenung  
Bertanya bila memerlukan  
Membantu teman yang 
membutuhkan 
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Skor yang diberikan, yaitu : 1 untuk deskriptor yang terlihat, dan 0 untuk 

sebaliknya. Data hasil observasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini juga akan dianalisis 

secara deskriftif kualitatif. Data hasil angket yang diperoleh akan di hitung per-indikator, 

dengan cara menghitung berapa banyak mahasiswa (dalam persen) dari masing-masing 

indikator dan kemudian deskriftifkanya secara kualitatif. Skor hasil observasi terhadap 

mahasiswa akan dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: 
 

Tabel 4 
Kategori Tingkat Motivasi Mahasiswa 

Skor (%) Tingkat Motivasi Mahasiswa 

81 - 100 Sangat termotivasi 

61 - 80 Termotivasi 

41 - 60 Cukup termotivasi 

21 - 40 Kurang termotivasi 

< 20 Tidak termotivasi 

 (Modifikasi Nasoetion, 2007) 

 
3. Analisis Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar diperoleh dari hasil tugas pekerjaan rumah, jawaban latihan soal,  dan 

tes, diolah untuk menghasilkan nilai akhir yang kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kategori hasil belajar mahasiswa. Nilai akhir tersebut diperoleh dengan jalan 

menjumlahkan nilai tugas pekerjaan rumah (T), nilai latihan (L), dan nilai tes/ujian (U), 

yang masing-masing diberi bobot 20, 30, dan 50, lalu dibagi 100. jika dituangkan dalam 

bentuk rumus, yaitu sebagai berikut :  
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�� �
20� � 30� � 50�

100
 

Keterangan: 
NA  = Nilai Akhir 
T = Nilai Tugas Pekerjaan Rumah 
L = Nilai Latihan 
U = Nilai Tes/Ujian 

(Modifikasi dari Sudijono, 2005) 
 
 

Data hasil belajar yang diperoleh dari hasil penelitian ini juga akan dianalisis secara 

deskriptif  kualitatif. Skor hasil tes mahasiswa akan dikelompokkan dalam kategori sebagai 

berikut: 

Tabel 5 
Kategori Hasil Belajar 

Skor (%) Kategori 

80 – 100 Sangat baik 

66 – 79 Baik 

56 – 65 
 

Cukup 

40 – 55 
 

Kurang 

0 – 39 Gagal 

(Modifikasi Nasoetion, 2007) 

 
 
 
 
 
 

 


