
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian R&D (Research 

and Development). Research and Development (R&D) adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 

metode tersebut. Dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D), merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran (Hanafi, 2017).  

Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dijadikan dasar 

untuk mengembangkan produk penelitian. Model pengembangan dapat berupa 

model konseptual, model teoritik, dan model prosedural. Penelitian yang 

dilakukan ini menggunakan model prosedural yang terdiri dari dua tahap, yaitu 

tahap pengembangan media audio visual dan tahap penilaian media.  

3.2 Model Pengembangan 

Dalam penelitian ini model pengembangan yang dilakukan dengan 

mengadaptasi model Hannafin dan Peck, karena model Hannafin dan Peck adalah 

model yang sederhana, namun elegan (Tegeh, 2014). Model Hannafin dan Peck 

terdiri dari tiga fase, yaitu fase analisis kebutuhan,  fase desain, dan fase 

pengembangan atau implementasi. Secara lebih jelas, model Hannafin dan Peck 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Adaptasi model Hannafin dan Peck 

Fase pertama dari Hannafin dan Peck adalah analisis kebutuhan. Fase ini 

dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dalam mengembangkan 

suatu media pembelajaran, termasuk di dalamnya tujuan media pembelajaran yang 

dibuat, pengetahuan, kemahiran sasaran, dan peralatan yang diperlukan.  

Fase kedua dari model Hannafin dan Peck adalah fase desain. Di dalam 

fase desain ini informasi dari fase analisis kebutuhan dipindahkan ke dalam 

bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase 

desain bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kaidah yang 

terbaik untuk mencapai tujuan pembuatan media pembelajaran tersebut. Salah 

satu bentuk yang dihasilkan dari fase ini adalah dokumen storyboard yang 

mengikuti urutan aktivitas berdasarkan keperluan peserta didik dan media 

pembelajaran.  

Fase ketiga dari model Hannafin dan Peck adalah fase pengembangan dan 

implementasi. Aktivitas yang dihasilkan dari fase ini adalah berupa diagram alur, 

pengujian, serta penilaian sumatif dan penialain formatif. Dokumen storyboard 
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dijadikan sebagai landasan untuk pembuatan diagram alur yang dapat membantu 

proses pembuatan media pembelajaran. Untuk menilai kelancaran media yang 

dihasilkan maka dilakukan penilaian pada fase ini. Hasil dari proses penilaian dan 

pengujian tersebut digunakan dalam proses penyesuaian untuk mencapai kualitas 

media. Penilaian yang dapat digunakan pada model Hannafin dan Peck adalah 

penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang 

dilakukan sepanjang proses pengembangan media, sedangkan penilaian sumatif 

adalah penilaian yang dilakukan setelah media selesai dikembangkan (Wiyani, 

2012). 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Analisis Kebutuhan 

Tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi berbagai 

kebutuhan dalam mengembangkan suatu produk media pembelajaran, termasuk di 

dalamnya tujuan media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan, kemahiran 

sasaran, dan peralatan yang diperlukan (Ernawati, 2017). Pada tahap ini peneliti 

melakukan wawancara kepada guru matematika SMP Negeri 1 Konawe Selatan. 

3.3.2 Desain 

Fase kedua adalah fase desain. Di dalam fase desain ini informasi dari fase 

analisis kebutuhan dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi 

tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase desain bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan mendokumentasikan kaidah yang terbaik untuk mencapai 

tujuan pembuatan media pembelajaran tersebut. Salah satu bentuk yang dihasilkan 

dari fase ini adalah dokumen storyboard yang mengikuti urutan aktivitas 

berdasarkan keperluan peserta didik dan media pembelajaran (Ernawati, 2017). 
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Pada tahap ini, peneliti membuat storyboard media pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi microsoft office powerpoint. 

3.3.3 Pengembangan/Implementasi 

Fase ketiga adalah fase pengembangan dan implementasi. Aktivitas yang 

dihasilkan dari fase ini adalah berupa diagram alur, pengujian, serta penilaian 

sumatif dan penialain formatif. Dokumen storyboard dijadikan sebagai landasan 

untuk pembuatan diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan media 

pembelajaran. Untuk menilai kelancaran media yang dihasilkan maka dilakukan 

penilaian pada fase ini. Hasil dari proses penilaian dan pengujian tersebut 

digunakan dalam proses penyesuaian untuk mencapai kualitas media. Penilaian 

yang digunakan adalah penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian 

formatif adalah penilaian yang dilakukan sepanjang proses pengembangan media, 

sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan setelah media 

selesai dikembangkan (Ernawati, 2017). Namun dalam penelitian ini, peneliti 

tidak melakukan penilaian sumatif, karena peneliti tidak menerapkan dalam 

proses pembelajaran secara langsung. Selain itu, karena jenis evaluasi ini 

berhubungan dengan tahapan penelitian pengembangan untuk memperbaiki 

produk pengembangan yang dihasilkan (Suryana dkk, 2014). 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Kendari dan di SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan sejak bulan Juli hingga Agustus tahun 2020. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

angket. Angket ini diberikan kepada ahli media, ahli materi, yang terdiri dari 

dosen matematika dan guru matematika. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpul data adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Adapun 

instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran (Ernawati, 2017). 

Adapun instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan merupakan wawancara terstrukstur 

dan bersifat terbuka. Pedoman wawancara digunakan pada tahap analisis 

kebutuhan. Pedoman digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

permasalahan dan penggunaan media pembelajaran di sekolah. 

3.6.2 Instrumen Untuk Ahli Media 

Kisi-kisi instrumen untuk ahli media dapat ditinjau dari beberapa aspek, 

berikut aspek beserta indikator dan nomor soal dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.  
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Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen untuk ahli media 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No 

Butir 

1 
Auxiliary 

information 

Petunjuk 2 1,2 

Bantuan 2 3,4 

2 Interface 

Kualitas teks 2 5,6 

Animasi 2 9,10 

Audio 2 11,12 

Video 2 13,14 

Gambar 2 15,16 

3 Navigation 
Bantuan navigasi 2 17,18 

Konsistensi 2 19,20 

4 Pedagogy Kontrol pengguna 2 21,22 

5 Robustness 

Untuk pengguna umum 2 23,24 

Untuk pengguna yang 

tidak umum 
2 25,26 

Pada komputer yang 

berbeda 
2 27,28 

 

3.6.3 Instrumen Untuk Ahli Materi 

Kisi-kisi instrumen untuk ahli materi dapat ditinjau dari beberapa aspek, 

berikut aspek beserta indikator dan nomor soal dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini.  

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen untuk ahli materi 

No Aspek Indikator 
Jumlah 

Butir 

No 

Butir 

1 Subject matter 

Kesesuaian tujuan 2 1,2 

Struktur isi 2 3,4 

Keakuratan isi 2 5,6 

Bahasa 2 7,8 

2 
Auxiliary 

information 

Pengenalan 2 9,10 

Kesimpulan 2 11,12 

3 Pedagogy 

Metodologi 2 13,14 

Kapasitas kognitif 2 15,16 

Strategi pembelajaran 2 17,18 

Pertanyaan 2 19,20 

Jawaban pertanyaan 2 21,22 

Kualitas umpan balik 2 23,24 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui layak atau tidaknya media pembelajaran interaktif yang 

dikembangkan, maka diperlukan validasi ahli. Setelah mempelajari produk media 

pembelajaran interaktif yang dibuat peneliti, para ahli akan memberikan komentar 

dan saran mengenai media pembelajaran interaktif yang dikembangkan. Komentar 

dan saran dari ahli dijadikan acuan untuk memperbaiki produk. Setelah produk 

diperbaiki sesuai dengan saran ahli, produk tersebut diberikan penilaian. Data 

penilaian yang diperoleh dari validator dianalisis secara deskriptif kualitatif dan 

dijadikan sebagai acuan untuk merevisi produk, sehingga menghasilkan produk 

yang layak. Desain produk yang dikembangkan dinilai oleh validator dengan 

menggunakan lembar validasi. Hasil penilaian terhadap seluruh aspek di ukur 

dengan Skala Likert.  Skala likert merupakan sejumlah pernyataan positif atau 

negatif mengenai suatu obyek sikap. Prinsip pokok skala likert adalah 

menentukan lokasi kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap 

obyek sikap mulai dari sangat negatif sampai sangat positif. Jawaban butir 

intrumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga pilihan, empat pilihan, dan lima 

pilihan (Wagiran, 2013).   

Dalam penelitian ini jawaban butir instrumen diklasifikasikan menjadi 

lima pilihan. Setiap indikator yang diukur diberikan skor skala 1-5, yaitu 5 (sangat 

baik/sangat sesuai/sangat layak/sangat jelas), 4 (baik/sesuai/layak/jelas), 3 (kurang 

baik/kurang sesuai/kurang layak/kurang jelas), 2 (tidak baik/tidak sesuai/tidak 

layak/tidak jelas), dan 1 (sangat tidak baik/sangat tidak sesuai/sangat tidak 

layak/sangat tidak jelas).   
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Kemudian untuk rumus presentase hasil dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut. 

𝑹𝒖𝒎𝒖𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 =
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

 

Kategori kelayakan berdasarkan kriteria sebagai berikut (Arikunto, 2009). 

Tabel 3.3 Kriteria Kelayakan Media 

No Skor Dalam Persen (%) Kategori Kelayakan 

1 <21 % Sangat Tidak Layak 

2 21-40 % Tidak Layak 

3 41-60 % Cukup Layak 

4 61-80 % Layak 

5 81-100 % Sangat Layak 

 

Layak atau tidak layaknya produk media pembelajaran interaktif dapat 

diketahui dengan melihat hasil dari validasi ahli. 


