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III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam pengembangan modul kesetimbangan kimia berbasis multipel

representasi ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and

Development /R&D) menurut Sugiyono (2011:298).  Adapun langkah-langkah

penggunaan metode penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2011: 298)

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Metode Research and Development (R&D)

Terdapat sepuluh langkah penelitian pengembangan menurut Sugiyono (2011 :

298), yaitu : potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi

desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi

produk dan produksi masal.

Validasi desain

Revisi desainUji coba
produk

Revisi produkUji coba
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Kesepuluh langkah pelaksanaan penelitian pengembangan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Potensi dan masalah. Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah.

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai

tambah. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapan dengan

realita yang terjadi. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan

penelitian untuk menghasilkan informasi. Berdasarkan data yang

diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif.

2. Mengumpulkan informasi. Berbagai informasi dikumpulkan yang

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yang akan dihasilkan

yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

3. Desain produk. Hasil akhir dari kegiatan ini berupa desain produk baru

yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik,

karena belum terbukti efektifitasnya dan akan diketahui setelah melalui

pengujian-pengujian.

4. Validasi desain. Valiadasi desain merupakan proses kegiatan untuk

menilai apakan rancangan produk, dalam hal ini modul kesetimbangan

kimia berbasis multipel representasi secara rasional akan lebih efektif dari

produk yang lama. Validasi produk dilakukan dengan cara meminta

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk sehingga

dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.

5. Perbaikan desain. Setelah melakukan validasi desain dapat diketahui

kelemahan dari produk yang sudah dikembangkan. Selanjutnya dilakukan

revisi/perbaikan desain sehingga dapat diuji coba ke subjek uji coba.
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6. Uji coba produk. Uji coba produk melalui eksperimen, yaitu

membandingkan efektivitas dan efisiensi keadaan sebelum dan sesudah

menggunakan produk baru.

7. Revisi produk. Pengujian pada subjek yang terbatas menunjukkan bahwa

kinerja tindakan baru tersebut lebih baik dari tindakan lama.

8. Uji coba pemakaian. Setelah pengujian produk berhasil dan mungkin ada

reevisi. Selanjutnya dilakukan uji coba ke pemakai/pengguna produk.

Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi

bagaimana kinerja produk.

9. Revisi produk. Revisi produk ini dilakukan apabila penggunaan memiliki

kekurangan dan kelemahan.

10. Pembuatan produk masal. Penyempurnaan dan produk akhir (final

product revision). Penyempurnaan didasarkan masukan dari uji

pelaksanaan di lapangan. Pembuatan produk masal dilakukan apabila

produk yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi

secara masal.

Sesuai dengan kesepuluh langkah pelaksanaan penelitian pengembangan

tersebut, dalam penelitian ini peneliti hanya melaksanakan langkah satu sampai

dengan langkah ke tujuh, yaitu langkah potensi dan masalah sampai dengan

pelaksanaan revisi produk setelah uji coba produk. Langkah ke delapan sampai

kesepuluh tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan membutuhkan biaya

yang mahal terhadap pengembangan produk dan penelitian dan hal ini memang

dilakukan sesuai dengan standar penelitian persyaratan tesis.
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3.2 Tempat dan Waktu Uji Coba

Penelitian pengembangan ini akan dilaksanakan di 3 SMA/MA Bandar Lampung,

diantaranya SMAN 13 Bandar Lampung, SMAN 15 Bandar Lampung dan SMAN

16 Bandar Lampung. Pelaksanaan uji coba penelitian pengembangan dilakukan

pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015.

3.3 Langkah-langkah Pengembangan dan Uji Coba Produk

Secara garis besar penelitian dan pengembangan terdiri dari  tiga tahap, yaitu:

1. Studi pendahuluan atau analisis kebutuhan meliputi studi pustaka, studi

kurikulum, dan studi lapangan.

2. Perencanaan dan pengembangan draft/produk  meliputi perencanaan

desain modul, pembuatan desain modul, validasi produk oleh ahli, revisi

produk hasil validasi dan uji coba produk secara terbatas.

3. Evaluasi produk meliputi uji uji coba lapangan dan revisi produk,

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini mengacu pada Research and

Developmet (R & D) cycle Borg and Gall (1983) dengan uraian penjelasan yang

sudah dimodifikasi dan diselaraskan dengan tujuan dan kondisi penelitian yang

sebenarnya.
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Langkah-langkah pengembangan modul dalam penelitian ini digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 3.2 Langkah Penelitian dan Pengembangan Modul

3.3.1 Penelitian Pendahuluan

Tahap pertama dari penelitian ini adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan

adalah tahap awal atau persiapan untuk penelitian dan pengembangan.  Tujuan
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dari studi pendahuluan adalah mengumpulkan data sebagai bahan perbandingan

atau bahan dasar untuk produk yang dikembangkan.  Studi pendahuluan terdiri

dari:

a. Studi Kepustakaan dan Kurikulum

Studi kepustakaan dan kurikulum ini dilakukan bertujuan untuk menemukan

konsep-konsep atau landasan-landasan teoritis yang memperkuat suatu produk

yang akan dikembangkan.  Dalam tahap ini, dilakukan analisis pada materi kimia

SMA tentang kesetimbangan kimia dengan mengkaji silabus kimia SMA tentang

materi kesetimbangan kimia yaitu, berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan

Kompetensi Dasar (KD).

Selanjutnya, menganalisis literatur atau bahan ajar kimia yang digunakan oleh

guru dan siswa untuk materi kesetimbangan kimia, analisis yang dilakukan

meliputi aspek kesesuaian isi dengan kurikulum, aspek penyajian materi, aspek

grafika, aspek keterbacaan, identifikasi kelebihan dan kekurangan bahan ajar

kimia tersebut.

b. Studi Lapangan

Studi  lapangan dilakukan di tiga SMA Negeri di Kabupaten Kota Bandar

Lampung.  Instrumen yang digunakan adalah angket pertanyaan (kuisoner).

Angket pertanyaan ditujukan dan diberikan kepada dua guru bidang pelajaran

kimia dan 10 orang siswa, sebagai perwakilan dari masing-masing sekolah

tersebut.  Pengisian angket ini dilakukan dengan tujuan  untuk mengetahui bahan

ajar seperti apa yang digunakan yang mendukung dalam proses pembelajaran.
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Lalu menganalisis bahan ajar kimia yang digunakan oleh guru dan siswa

khususnya pada materi kesetimbangan kimia, analisis yang dilakukan meliputi

identifikasi kelebihan dan kekurangan bahan ajar kimia tersebut.  Menganalisis

terkait  bahan ajar dengan media pembelajaran.

3.3.2 Tahap Pengembangan

a. Perencanaan dan penyusunan modul kimia

Setelah dilakukannya studi pendahuluan dan memperoleh hasil analisis kebutuhan

dari angket yang telah disebarkan, maka tahap selanjutnya yaitu perencanaan atau

perancangan dan pengembangan produk.  Hasil dari analisis kebutuhan yang telah

dilakukan pada studi pendahuluan diolah terlebih dahulu yang merupakan acuan

dalam perencanaan dan pengembangan modul kimia berbasis multipel

representasi pada materi kesetimbangan kimia. Untuk menghasilkan suatu modul

yang baik dalam arti sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka

pembuatan modul harus dilakukan secara sistematis, melalui prosedur yang benar

dan sesuai kaedah-kaedah yang baik.  Widodo dan Jasmadi (dalam Asyhar, 2011)

menyebutkan beberapa kaedah-kaedah umum atau langkah-langkah kegiatan

dalam proses penyusunan modul sebagai berikut:

1) Analisis Kebutuhan Modul

Seperti halnya media audio dan video pembelajaran, untuk pembuatan modul juga

dimulai dari analisis kebutuhan.  Dalam analisis kebutuhan dilakukan telaah

terhadap kompetensi yang diharapkan dicapai peserta didik.  Kompetensi

didasarkan pada silabus atau rencana pembelajaran.  Telaah kompetensi tersebut
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dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kebutuhan modul, baik dari

ruang lingkup materi maupun segi kontennya.

Dalam analisis kebutuhan, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

a) Menetapkan kompetensi yang telah dirumuskan pada rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) atau silabus.

b) Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup unit kompetensi atau bagian

dari kompetensi utama.

c) Mengidentifikasi dan menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

dipersyaratkan.

d) Menentukan judul modul yang akan disusun.

2) Penyusunan Naskah/Draft Modul

Tahap ini sesungguhnya merupakan kegiatan pemilihan, penyusunan dan peng-

organisasian materi pembelajaran, yaitu mencakup judul media, judul bab, sub

bab, materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap

yang perlu dikuasai oleh pembaca, dan draft pustaka.  Draft disusun secara sis-

tematis dalam satu kesatuan sehingga dihasilkan suatu prototipe modul yang siap

diujikan.

Sebelum proses uji coba lapangan dilakukan, terlebih dahulu draft modul

diserahkan kepada tim ahli untuk diminta saran dan komentarnya tentang konten

materi, pedagogig dan bahasa modul lain.  Ini dilakukan untuk memastikan

kesesuaian antara materi dengan tujuan, tata bahasa dan performance

penyajiannya.
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b. Validasi dan Revisi Produk

Setelah selesai dilakukan penyusunan modul kesetimbangan kimia berbasis

multipel representasi, kemudian modul tersebut divalidasi oleh seorang  ahli.

Validasi ini merupakan proses penilaian kesesuaian modul terhadap konten,

desain, dan media pembelajaran.  Setelah divalidasi ahli, kemudian rancangan atau

desain produk tersebut direvisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli,

kemudian mengkonsultasikan hasil revisi produk bahan ajar berbasis multipel

representasi pada materi kesetimbangan kimia, setelah itu produk hasil revisi

tersebut dapat diuji cobakan secara terbatas. Uji coba terbatas ini terdiri dari:

1. Uji Perorangan

Produk awal yang telah melalui tahap uji ahli selanjutnya diuji lagi kepada siswa

melalui uji perorangan. Populasi uji perorangan adalah satu rombongan belajar

(satu kelas) siswa SMA kelas XI di SMAN 13, SMAN 15, dan SMAN 16 Bandar

Lampung.  Sampel uji adalah 3 siswa untuk masing-masing kelas yang memiliki

kemampuan rendah, sedang, dan tinggi.  Pada tahap penelitian ini, responden

diberikan modul sebanyak siswa yang ada.  Siswa diberikan angket untuk

mengetahui kemenarikan modul terhadap siswa, kemudahan penggunaan, dan

peran modul dalam pembelajaran.  Hasil data dari angket merupakan bahan pada

langkah revisi.

2. Uji Kelompok Kecil

Produk awal yang telah diuji perorangan, diujikan lagi melalui uji kelompok kecil.

Populasi, teknik pengambilan sampel dan prosedur uji coba yang dilakukan pada
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uji kelompok kecil sama dengan uji perorangan.  Perbedaannya hanya pada

jumlah sampel penelitian. Sampel pada uji ini berjumlah 9 siswa untuk masing-

masing sekolah.

3. Uji Kelompok Kelas

Setelah diadakan uji kelompok kecil, kemudian diadakan uji kelompok kelas.  Uji

ini merupakan proses terakhir uji coba terbatas.  Jumlah sampel pada penelitian

ini diambil satu kelas masing-masing sekolah.

Hasil dari uji coba terbatas digunakan untuk merevisi produk.  Revisi dilakukan

pada setiap jenis uji coba terbatas.  Tujuan revisi produk adalah untuk

memperbaiki produk sehingga mencapai kelayakan untuk dilakukan uji

selanjutnya.  Revisi dilakukan berdasarkan masukan berupa tanggapan saran dan

kritik yang didapatkan dari evaluasi angket.

3.3.3 Validasi

Pada tahap evaluasi ini produk di uji coba lapangan kemudian dilakukan revisi

untuk menghasilkan produk modul kesetimbangan kimia berbasis multipel

representasi.

1) Uji Lapangan

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan daya tarik

produk.  Instrumen yang digunakan untuk mengetahui efektivitas produk

dilakukan dengan instrumen tes.  Untuk mengetahui efisiensi dilakukan dengan

membandingkan waktu yang diperlukan dengan waktu yang digunakan siswa
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dalam pembelajaran.  Sedangkan untuk menguji daya tarik produk digunakan

instrumen non tes berupa angket.

Pada tahap ini produk kembali diuji coba pada kelas yang berbeda dan belum

digunakan pada uji terbatas.  Populasi pada uji ini adalah seluruh siswa SMA

kelas XI SMAN 13 Bandar Lampung, SMAN 15 Bandar Lampung dan SMAN 16

Bandar Lampung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan

sampling purposif, dan sampel ujinya adalah siswa kelas XI IPA 2 dan XI IPA 4

SMAN 13 Bandar Lampung.

2) Revisi Uji Lapangan

Berdasarkan hasil uji lapangan maka dilakukan penyempurnaan produk

operasional yang mengacu pada kriteria pengembangan modul, yaitu kriteria

tampilan, kemenarikan dan kemudahan penggunaan modul.  Produk yang

dihasilkan adalah modul kimia materi kesetimbangan kimia berbasis multipel

representasi untuk siswa kelas XI SMA, modul yang menarik, efektif dan efisien

penggunaannya dalam pembelajaran.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara tidak

terstruktur, menyebarkan angket dan memberikan instrumen tes.  Angket

diberikan kepada: 1) siswa dan guru untuk memperoleh data analisis kebutuhan.

2) tim ahli dan uji terbatas untuk mengevaluasi modul awal yang dikembangkan

dan 3) angket yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai kemenarikan

modul, kemudahan penggunaan dan peran modul bagi siswa dalam pembelajaran.
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Tes diberikan kepada siswa berupa tes kompetensi materi kesetimbangan kimia.

Materi ini terdapat pada kelas XI semester ganjil.  Tes diberikan di awal (pretes)

dan di akhir (postes) proses pembelajaran untuk mengetahui peningkatan

penguasaan konsep siswa setelah menggunakan modul.

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional

3.5.1 Efektivitas Pembelajaran

Definisi konseptual dan operasional dari efektivitas pembelajaran sebagai berikut:

a. Definisi Konseptual

Efektivitas adalah keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya.

b. Definisi Operasional

Secara operasional, efektivitas pembelajaran adalah peningkatan penguasaan

konsep sebelum dan sesudah menggunakan modul.  Pembelajaran dikatakan

efektif jika rata-rata n-Gain penguasaan konsep siswa yang mengikuti

pembelajaran menggunakan modul lebih tinggi dari pada rata-rata n-Gain

penguasaan konsep siswa tanpa mengikuti pembelajaran dengan menggunakan

modul. Efektivitas diukur dengan instrumen tes berupa soal pretes dan postes.
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3.5.2 Efisiensi Pembelajaran

Definisi konseptual dan operasional dari efisiensi pembelajaran sebagai berikut:

a. Definisi Konseptual

Efisiensi pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran dengan cara yang baik

dan tepat (tidak membuang waktu, tenaga, biaya) menggunakan sumber daya

yang sekecil-kecilnya untuk hasil yang sama atau lebih baik.

b. Definisi Operasional

Efisiensi pembelajaran diukur berdasarkan jumlah waktu yang diperlukan siswa

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dibandingkan waktu yang digunakan

untuk mengerjakan.

3.5.3 Kemenarikan

Definisi konseptual dan operasional dari kemenarikan sebagai berikut:

a. Definisi Konseptual

Kemenarikan pembelajaran adalah kecenderungan siswa untuk terus belajar

melalui pengalaman yang menarik dan memiliki kualitas dalam pembelajaran

b. Definisi Operasional

Kemenarikan penggunaan modul merupakan suatu upaya untuk meningkatkan

motivasi siswa agar tetap belajar sehingga membentuk pembelajaran yang

terpusat pada siswa.  Secara operasional, kemenarikan ditentukan berdasarkan
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data yang diperoleh dari angket.  Hasilnya dihitung berdasarkan rasio jumlah skor

jawaban responden sebagai sampel uji coba dengan jumlah skor maksimal.

3.6 Kisi-kisi dan Instrumen Penelitian

Kisi-kisi atau kriteria uji yang dibuat adalah:

1) kriteria pembelajaran,

2) kriteria materi yang mencakup isi materi dan aktivitas belajar,

3) kriteria tampilan yang mencakup desain antarmuka, kualitas dan penggunaan

media serta interaktivitas media

(Lee & Owen, 2008:367).

Aspek yang diamati dikembangkan dalam bentuk instrumen dengan kisi-kisi

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Uji Perorangan, Kelompok kecil dan Kelas

No Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah
Butir

Jenis
Instrumen

1 Kemenarikan
modul

1. Komposisi warna.
2. Penggunaan gambar
3. Ukuran huruf.
4. Keterbacaan teks
5. Alur penyajian.

1
1
1
1
1

Angket

2 Kemudahan
penggunaan

1. Kemudahan bahasa.
2. Kemudahan penggunaan

modul
3. Ketersediaan petunjuk.

1
1

1
3 Peran modul

dalam
pembelajaran

1. Kejelasan uraian contoh.
2. Memungkinkan siswa

belajar mandiri.
3. Penumbuhan motivasi

belajar.

1

1

1
J u m l a h   t o t a l 11
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Desain Pembelajaran

No. Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah butir Jenis
Instrumen

1 Materi 1. Kejelasan tujuan
pembelajaran

2. Relevansi indikator
dengan kurikulum

3. Sistematika materi
4. Kejelasan uraian

materi
5. Relevansi dan

konsistensi alat
evaluasi

6. Pemberian umpan
balik terhadap hasil
evaluasi

7. Penggunaan bahasa
yang baik dan benar

8. Penumbuhan
motivasi belajar

9. Modul
memungkinkan
siswa belajar secara
mandiri

1

1

1
1

5

1

1

1

1

Angket

J u m l a h   t o t a l 13

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi

No. Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah butir Jenis
Instrumen

1 Materi 1. Desain materi
pembelajaran modul

2. Isi materi
pembelajaran

3. Peran modul dalam
proses pembelajaran

4. Bahasa
5. Kualitas fisik

2

4

2

1
5

Angket

J u m l a h   t o t a l 14
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Validasi ahli Media

No. Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah butir Jenis
Instrumen

1 Materi 1. Kemenarikan modul
2. Interaktivitas
3. Kemudahan

penggunaan modul
4. Peran Modul dalam

proses pembelajaran
5. Kualitas fisik

2
1
2

2

5

Angket

J u m l a h   t o t a l 12

Selanjutnya, pada uji coba lapangan meliputi uji efektivitas dan kemenarikan

modul, menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan uji coba.

Instrumen uji efektivitas adalah soal pretes dan postes berupa soal materi

kesetimbangan kimia, sedangkan uji kemenarikan menggunakan angket.

Tabel 3.5 Kisi-kisi Angket Uji Kemenarikan

No. Aspek yang
dievaluasi

Indikator Jumlah butir Jenis
Instrumen

1 Materi 1. Kejelasan tujuan
pembelajaran

2. Relevansi indikator
dengan kurikulum

3. Sistematika materi
4. Kejelasan uraian

materi

1

1

1
1

Angket
2 Tampilan

5.  Kesesuaian ukuran
huruf

6.  Perpaduan warna
7.  Kualitas gambar

1

2
3

3
Kemudahan
dan
kemenarikan

8.  Kemudahan dalam
penggunaan modul

9.  Kemenarikan dalam
belajar
menggunakan
modul

2

2

J u m l a h   t o t a l 14
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3.7 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.7.1 Validitas Instrumen

Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mampu mengevaluasi apa yang

seharusnya dievaluasi.  Validitas isi dari instrumen telah diusahakan

ketercapaiannya sejak saat penyusunan, yaitu dengan memperhatikan materi dan

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sedangkan untuk menilai validitas

butir soal (empiris) dilakukan melalui ujicoba.

Validitas isi dari tes dapat diketahui dari kesesuaian antara tujuan pembelajaran

dan ruang lingkup materi yang telah diberikan dengan butir-butir tes yang

menyusunnya. Tes tersebut dikatakan valid jika tes tersebut tepat mengukur apa
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Setelah dihitung validitas (r hitung), kemudian bandingkan dengan r tabel.  Jika r

hitung lebih besar dari r tabel maka soal dikatakan valid dengan kriteria validitas

sebagai berikut:

0,00 ≤ rxy ≤ 1,20 : Soal memiliki validitas sangat rendah

0,20 < rxy ≤ 0,40 : Soal memiliki validitas rendah

0,40 < rxy ≤ 0,60 : Soal memiliki validitas sedang

0,60 < rxy ≤ 0,80 : soal memiliki validitas tinggi

0,80 < rxy ≤ 1,00 : Soal memiliki validitas sangat tinggi

Arikunto (2003: 75)

Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran.

3.7.2 Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama secara garis besar akan menghasilkan data yang

sama.  Perhitungan untu mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada

pendapat Arikunto (2008:109) yang menyatakan bahwa untuk menghitung

reliabilitas dapat digunakan rumus sebagai berikut:

r11= ( )(1 − )

dimana:

r11 = reliabilitas

= jumlah varians skor tiap item

= varians total

(Arikunto, 2008:109)
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Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat

pengukuran dapat dipercaya dan diandalkan.  Reliabilitas instrumen diperlukan

untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran.

Menurut Sayuti dikutip oleh Sujianto (2009:97), suatu kuesioner dinyatakan

reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran yang

diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Nilai alpha cronbach’s 0,00-0,20 berarti tidak reliabel

b. Nilai alpha cronbach’s 0,21-0,40 berarti kurang reliabel

c. Nilai alpha cronbach’s 0,41-0,60 berarti cukup reliabel

d. Nilai alpha cronbach’s 0,61-0,80 berarti reliabel

e. Nilai alpha cronbach’s 0,81-1,00 berarti sangat reliabel

Pada angket kemenarikan, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,848.  Hal ini

berarti angket kemenarikan reliabel yang artinya dapat dipercaya atau diandalkan.

Kemudian pada instrumen soal pretes dan postes, untuk soal pilihan jamak

diperoleh nilai sebesar 0,67 dan soal essai diperoleh nilai sebesar 0,887. Hal ini

berarti instrumen soal pretes dan postes reliabel yang artinya dapat dipercaya atau

diandalkan. Selanjutnya pada angket uji terbatas diperoleh nilai reliabilitas

sebesar 0,849.  Hal ini berarti angket uji coba terbatas reliabel yang artinya dapat

dipercaya atau diandalkan

3.8 Rancangan Eksperimen Untuk Menguji Modul

Produk/modul yang telah dikembangan selanjutnya akan dilakukan uji coba

menggunakan desain eksperimen nonequivalent control group design (sugiyono,
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2011:79).  Desain penelitian menggunakan dua kelas yang menjadi sampel

penelitian. Desain ekperimen ditunjukkan dengan bagan berikut:

Gambar 3.3 Nonequivalent Control Group Design (Sugiyono, 2011 : 79)

Keterangan :

O1 : Pretes yang dilakukan sebelum mengikuti pembelajaran

X : Perlakuan/treatment dengan menggunakan modul.

O2 : Postes yang dilakukan sebelum mengikuti pembelajaran.

3.9 Teknis Analisis Data

3.9.1 Uji Efektivitas

Data yang diperoleh dari pretes dan postes. Data ini kemudian dianalisis untuk

mengetahui ada tidaknya perbedaan penguasaan konsep kimia kelas eksperimen

dengan kelas kontrol.

Nilai pretes dan postes dirumuskan sebagai berikut:

Nilai siswa= x 100%

Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung n-Gain yang

selanjutnya di analisis melalui uji kenormalan, homogenitas dua varians, dan

pengujian hipotesis (uji-t).

O1 X O2

O1 O2
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1) N-Gain

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan modul, maka dilakukan analisis nilai

gain ternormalisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hake bahwa dengan

mendapatkan nilai rata-rata gain yang ternormalisasi maka secara kasar akan

dapat mengukur efektivitas suatu pembelajaran dalam pemahaman konseptual.

Rumus n-Gain menurut Hake sebagai berikut:

n-Gain (<g>)=
(% % )( % )

dimana: <Sf> = postes

<Si> = pretes

Kriteria interpertasi indeks gain yang dikemukakan oleh Hake (1999:1), yaitu:

(<g>) > 0,7 (indeks gain tinggi)

0,7 > (<g>)> 0,3 (indeks gain sedang)

(<g>) < 0,3 (indeks gain rendah)

2) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok sampel berasal dari

populasi berdistribusi normal atau tidak.

Hipotesis untuk uji normalitas :

H0 = data penelitian berdistribusi normal

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal

Untuk uji normalitas data, digunakan rumus sebagai berikut :

χ = ∑ ( )
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Keterangan : χ2 = uji Chi- kuadrat

Fi = frekuensi observasi

Fh = frekuensi harapan

Kriteria : Terima H0 jika χ2
hitung  χ2

tabel

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran.

3) Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian

berawal dari kondisi yang sama atau homogen, yang selanjutnya untuk

menentukan statistik t yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis.  Uji

homogenitas dilakukan dengan menyelidiki apakah sampel mempunyai varians

yang sama atau tidak.  Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah

sebagai berikut:

H0 : 2 2
1 2  = data penelitian mempunyai variansi yang homogen

H1 : 2 2
1 2  = data penelitian mempunyai variansi yang tidak homogen

Untuk menguji kesamaan dua varians dalam Sudjana (2005), digunakan rumus

sebagai berikut:F =
Menggunakan α = 5 % atau 0.05 dengan dk pembilang sama dengan banyaknya

data terbesar dikurangi satu dan dk penyebut sama dengan banyaknya data yang

terkecil dikurangi satu.  Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima.  Yang berarti kedua

kelompok tersebut mempunyai varians yang sama atau dikatakan homogen.
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4) Uji Perbedaan Dua Rata-Rata

Untuk data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi normal, maka uji

hipotesis yang digunakan adalah uji parametik (Sudjana, 2005).  Pengujian

hipotesis ini menggunakan uji perbedaan dua rata-rata.

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H0 : Rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa dengan modul

kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi lebih rendah atau

sama dengan rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa tanpa

menggunakan modul kesetimbangan kimia berbasis multipel

representasi.

H0 : µ1 ≤ µ2

H1 : Rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa dengan modul

kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi lebih tinggi dari pada

rata-rata nilai n-Gain penguasaan konsep siswa tanpa menggunakan

modul kesetimbangan kimia berbasis multipel representasi.

H1 : µ1>  µ2

Keterangan:

µ1 : Rata-rata penguasaan konsep siswa dengan modul kesetimbangan.

µ2 : Rata-rata penguasaan konsep siswa tanpa menggunakan modul

kesetimbangan

Selanjutnya yaitu menyatakan banyaknya masing–masing sampel dengan n1

adalah jumlah siswa kelas eksperimen dan n2 adalah jumlah siswa kelas kontrol.

Karena pada penelitian ini data sampel berdistribusi normal dan memiliki varians
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yang homogen, maka rumus yang digunakan adalah rumus statistik t sebagai

berikut:

t = , dengan S2 =
( ) ( )

Keterangan:

t = Koefisien tx = nilai rata-rata n-Gain kelas eksperimenx = nilai rata-rata n-Gain kelas kontrol

S2 = simpangan baku gabungans = varians n-Gain kelas eksperimen

= varians n-Gain kelas kontroln = Jumlah siswa kelas eksperimenn = Jumlah siswa kelas kontrol

Dengan kriteria uji :

Terima H1 jika  t > t(1-α) dan tolak sebaliknya.

3.9.2 Uji Efisiensi

Pengukuran efisiensi yaitu membandingkan rasio waktu yang disediakan (waktu

yang diperlukan berdasarkan volume kegiatan pembelajaran) dengan waktu yang

digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun persamaan untuk

menghitung efisiensi dirumuskan oleh Carrol (Miarso, 2011:255) sebagai berikut:

Efisiensi =

Jika rasio waktu yang dipergunakan lebih dari 1, maka produk dikatakan

efisiensinya tinggi, begitu juga sebaliknya.
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3.9.3 Uji Kemenarikan

Kualitas kemenarikan produk dihitung melalui persentase yang diperoleh dari

persamaan:

Persentase = x 100 %

Rentang persentase sebagai berikut:

Persentase Klasifikasi kemenarikan

90-100 Sangat Menarik

70-89 Menarik

50-69 Cukup Menarik

0-49 Kurang Menarik

Diadaptasi dari Elice (2012:69)


