
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (research and 

development), yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan 

produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan berupa software pembelajaran 

matematika pada materi segi empat untuk siswa SMPN 3 Kendari kelas VII 

yang disajikan dengan menggunakan bantuan komputer/laptop dan HP. Media 

yang dikembangkan akan dinilai oleh ahli media, ahli materi, dan siswa sebagai 

pengguna media pembelajaran. Sehingga diharapkan media pembelajaran ini 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika.  

3.2 Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian ini yaitu media pembelajaran matematika berbasis 

multimedia interaktif yang dikemas dalam bentuk power point. Subyek 

penelitian ini adalah siswa dan guru matematika kelas VII SMPN 3 Kendari. 

3.3 Prosedur Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development or Production, 

Implementation or Delivery, and Evaluation). Tahapan-tahapan 

pengembangannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan terhadap media pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi 

pemikiran tentang produk yang akan dikembangkan, mengidentifikasi produk 
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yang sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik dan tujuan belajar, dan 

mengidentifikasi isi/materi pembelajaran (Mulyatiningsih, 2014, h. 201). 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap ini merupakan tahap untuk perancangan media pembelajaran berbasis 

multimedia interaktif yang akan dikembangkan, penentuan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang dikembangkan, serta bagaimana elemen media yang 

akan dirancang dan disusun. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu: 

b. Menyusun garis besar isi media pembelajaran meliputi tujuan dan indikator 

pembelajaran, serta materi pembelajaran. 

c. Menjabarkan alur pembelajaran tentang materi Segi empat. 

3. Tahap Pengembangan (Development or Production) 

Pada tahap sebelumnya yaitu tahap perancangan (design) telah disusun 

kerangka konseptual perancangan media pembelajaran bebasis multimedia 

interaktif. Dalam tahap pengembangan ini kerangka yang masih konseptual 

tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan 

(Mulyatiningsih, 2014, h. 200). Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu 

pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a. Membuat media pembelajaran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

b. Melakukan validasi terhadap media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif yang telah dibuat dan divalidasi langsung oleh ahli media dan ahli 

materi untuk menilai dan 
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c.  memberikan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan terhadap 

media pembelajaran yang dikembangkan. Dimana kriteria ahli media itu 

sendiri dilihat dari berdasarkan riwayat penelitiannya, dan jumlah ahli media 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 ahli media yaitu diantaranya 

Bapak Tandri Patih, S.Pd.,M.Si yang penelitiannya berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Matematika Berbasis Multimedia Interaktif di 

SMP/MTs”, Ibu Halistin, dan Bapak Muh. Syawa Sangila, S.Pd.,M.Pd yang 

penelitiannya berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 

Berbasis Audio Visual di Sekolah Menengah Atas”.  

d. Jika terdapat saran/masukan dari ahli media maupun ahli materi maka 

langkah selanjutnya akan dilakukan perbaikan terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan agar menjadi media yang layak diuji cobakan baik dari 

segi media maupun cakupan materi. 

4. Tahap Implementasi (Implementatio or Delivey) 

Pada tahap ini media pembelajaran yang telah dikembangkan dan divalidasi 

oleh ahli media dan ahli materi kemudian diuji cobakan kepada siswa.  Setelah 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif diuji cobakan, kemudian 

dilakukan pengisian angket respon siswa serta pengisian lembar evaluasi media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif oleh guru dan siswa untuk 

mendapatkan masukan terhadap media yang telah dikembangkan. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap penggunaan media pembelajaran 

setelah diuji cobakan kepada pengguna atau subyek yang diteliti berdasarkan 

koreksi atau masukan dari guru matematika maupun siswa guna untuk 
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mengetahui tingkat kelayakan media yang dikembangkan dan dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.  

3.4 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMPN 3 Kendari yang beralamat di 

jalan patimura no .29, Puuwatu, Kota kendari, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.  

2.2.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik 

angket. Angket ini akan diberikan kepada ahli media, ahli materi, siswa dan guru 

matematika. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran 

matematika berbasis multimedia interaktif ini adalah berupa angket dan tes hasil 

belajar matematika. Dimana angket tersebut berisikan tanggapan, baik tanggapan 

ahli media, ahli materi pembelajaran, guru matapelajaran maupun siswa guna 

untuk mengetahui tingkat kelayakan produk yang dikembangkan dan dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran serta respon siswa terhadap 

multimedia interaktif. Adapun kisi-kisi instrumennya adalah sebagai berikut: 

1. Kisi-kisi Ahli Media Terhadap Multimedia Interaktif 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Ahli Media Terhadap Multimedia Interaktif yang 

dikembangkan 

Aspek Indikator 

Kesederhanaan Kesederhanaan gambar 

Karakteristik gambar 

 

 

Keterpaduan 

Keterpaduan warna 

Kejelasan tulisan dan bahasa  
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Perpaduan animasi 

 

 

 

 

 

 

 

Interaksi Pembelajaran 

Kejelasan tujuan pembelajaran 

Kejelasan alur pembelajaran 

 

Kualitas interaksi 

Penyajian materi 

Peningkatan motivasi 

Peningkatan minat 

Kemandirian belajar 

Keefektifan umpan balik latihan soal 

 

 

 

 

Keseimbangan 

Penempatan gambar 

Ukuran gambar 

Ukuran huruf 

Tata letak tulisan 

Penggunaan animasi 

 

 

 

 

Bentuk 

Ketepatan huruf 

Keterbacaan teks kalimat 

Keseimbangan gambar 

Kualitas intro 

Kualitas animasi 

 

 

Warna 

Warna background 

Warna tulisan 

Warna gambar 

 

Bahasa 

Ketepatan bahasa 

Ketepatan kalimat 
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2. Kisi-kisi Ahli Materi Terhadap Multimedia Interaktif 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Ahli Materi Terhadap Multimedia Interaktif yang 

dikembangkan 

Aspek Indikator 

 

 

 

 

Kualitas Isi 

Ketepatan cakupan materi 

Kesesuaian isi media dengan kompetensi dasar 

dan indikator 

Keruntutan materi 

Kebenaran konsep materi Melalui aktivitas 

siswa 

Kualitas latihan soal 

Ketepatan penggunaan bahasa 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Pembelajaran 

Kejelasan tujuan pembelajaran 

Kejelasan alur pembelajaran 

Peningkatan minat belajar siswa 

Peningkatan motivasi siswa 

Penguatan konsep siswa 

Pemberian fasilitas belajar 

Kejelasan petunjuk dalam penggunaan media 

ketepatan umpan balik 

Latihan soal 

 

 

Kualitas Interaksi 

Kemampuan dalam memberikan Interaksi 

langsung antara pengguna dengan media 

pembelajaran 

Keterbacaan teks kalimat 

Kemudahan penggunaan navigasi 

Kemudahan dalam memahami animasi 

 

 

Kualitas Tampilan 

Ketepatan penggunaan gambar 

Pemilihan background 

Pemilihan dan keterbacaan font 

Kualitas gambar 

Kualitas animasi 

Kualitas eksplorasi Mandiri 
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3. Kisi-kisi Evaluasi Guru terhadap Multimedia Interaktif 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Evaluasi Guru Terhadap Multimedia Interaktif yang 

dikembangkan 

Aspek Indikator 

 

 

Kualitas Isi dan Tujuan 

Kejelasan tujuan/indikator pembelajaran 

Kejelasan petunjuk penggunaan 

Kesesuaian isi dengan kompetensi dasar dan 

indikator 

Keruntutan materi 

Kejelasan alur pembelajaran 

 

 

Kualitas Teknik 

Kejelasan tampilan, gambar, warna, tulisan 

dan animasi 

Pemilihan huruf dan keterbacaan teks kalimat 

Latihan soal dan umpan balik 

Kualitas simulasi 

 

Kualitas Pembelajaran 

dan Instruksional 

Peningkatan motivasi siswa 

Peningkatan minat belajar siswa 

Peningkatan prestasi 

Penguatan konsep dan pemberian bantuan 

dalam belajar 

 

4. Kisi-kisi Evaluasi Siswa terhadap Multimedia Interaktif 

Instrumen evaluasi siswa terhadap media interaktif yang dikembangkan 

disusun berdasarkan kisi-kisi pada tabel 3.2 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Evaluasi Siswa Terhadap Multimedia Interaktif yang 

dikembangkan 

Aspek Indikator 

 

 

Kualitas Isi dan Tujuan 

Kejelasan tujuan pembelajaran 

Kejelasan petunjuk penggunaan 

Kesesuaian materi 

Penjelasan alur pembelajaran 

Medianya interaktif 

 

Kualitas Teknik 

Kejelasan tampilan, gambar, warna, tulisan 

dan animasi 

Teks/kalimat mudah dipahami 

Latihan soal sesuai dengan materi 

Simulasi yang baik 

 

 

Meningkatnya dorongan untuk belajar 

Meningkatnya minat belajar 
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Kualitas Pembelajaran 

Lebih menyingkat waktu 

Menguatkan konsep dan pemberian bantuan 

dalam belajar 

Keinginan untuk mempelajari materi yang lain 

dengan media yang sejenis 

 

5. Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

Tabel 3.5 Respon Siswa Terhadap Multimedia Interaktif yang dikembangkan 

No Aspek Indikator Nomor Butir 

 

1. 

 

Rasa senang 

 

1. Siswa senang mempelajari materi 

karena bantuan media 

2. Siswa bersemangat mempelajari 

materi karena media 

1, 2, 6, 13 

2. Keingintahuan  

 

1. Pengalaman yang diperoleh siswa 

2. Siswa merasa tertantang 

5, 10 

 

3. 

 

Keaktifan 

 

1. Siswa tidak merasa bosan mengikuti 

pembelajaran 

2. Siswa aktif dalam proses 

pembelajaran 

3, 7, 11 

 

 

4. 

 

 

Perhatian 

 

1. Siswa lebih mudah memahami 

materi 

2. Minat belajar siswa terhadap materi 

meningkat 

 

8, 9 

 

5. 

 

Ketertarikan 

 

1. Siswa ingin mempelajari materi 

matematika lainnya dengan media 

yang sejenis 

4, 12 

 

Sebelum instrument tersebut dijadikan instrumen penelitian maka 

terlebih dahulu akan dilakukan uji validitas dan realibilitas sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Martiana, 2015, h. 25). Validitas empiris dilakukan dengan 

membandingkan hasil perhitungan korelasi product moment. (Karunia, 2015, h. 

193) 
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Keterangan: 

X = skor tiap butir soal 

Y = Skor Total 

N = Jumlah responden 

Dengan hitungr  dengan taraf signifikan 5 yang degrees of freedom atau 

derajat kebebasannya yaitu 𝑑𝑘 = 𝑛 − 2  atau dengan membandingkan hasil 

signifikan. Kriteria pengujinya adalah sebagai berikut: 

Jika tabelhitung rr >  , maka soal tersebut valid. 

Jika tabelhitung rr   , maka soal tersebut tidak valid. 

 Instrument angket respon siswa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrument yang sudah tervalidasi yang diangkat dari penelitiannya 

Tandri Patih dengan hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut: 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Validitas Angket Respon Siswa  

Aspek 
No. 

Item 
RHitung RTabel Keputusan 

Rasa Senang 

1 0,573 0,374 Valid 

2 0,600 0,374 Valid 

6 0,621 0,374 Valid 

13 0,678 0,374 Valid 

Keingintahuan 
5 0,644 0,374 Valid 

10 0,608 0,374 Valid 

Keaktifan 

3 0,631 0,374 Valid 

7 0,482 0,374 Valid 

11 0,564 0,374 Valid 

Perhatian 
8 0,386 0,374 Valid 

9 0,738 0,374 Valid 

Ketertarikan 
4 0,758 0,374 Valid 

12 0,483 0,374 Valid 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu instrumen adalah kekonsistenan instrument bila diberikan 

pada subjek yang sama, meskipun oleh orang yang berbeda, waktu berbeda, atau 

tempat yang berbeda. Reliabilitas yang diuji pada isntrumen ini menggunakan 

Cronbah’s Alpha. (Karunia, 2015, h. 206) 
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Keterangan: 

iir  = Koefesien reliabilitas 

 k = Banyaknya butir soal yang valid 

iS  = Varians skor butir 

tS  = Varians skor total 

Menurut Arikunto, untuk derajat reliabilitasnya adalah sebagai berikut 

(Roni Amaludin, 2012, h. 36): 

𝑟𝑖𝑖 ≤ 0,20               = Reliabilitas sangat Rendah 

0,20 < 𝑟𝑖𝑖 ≤ 0,40   = Reliabilitas rendah 

0,40 < 𝑟𝑖𝑖 ≤ 0,60   = Reliabilitas cukup 

0,60 < 𝑟𝑖𝑖 ≤ 0,90   = Reliabilitas tinggi 

0,90 < 𝑟𝑖𝑖 ≤ 1,00   = Reliabilitas sangat tinggi.  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument yang 

sudah tervalidasi yang diangkat dari penelitiannya Tandri Patih dengan hasil uji 

validitas dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut: 
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Tabel 3.7 Hasil Analisis Reliabilitas Angket Respon Siswa  

Statistik Reliabilitas 
Keputusan 

Cronbach's Alpha Jumlah Item 

0,849 13 Reliabilitas Tinggi 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Adapun data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis     

deskriptif yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi data hasil 

informasi dari uji publik (ahli media, ahli materi, dan siswa sebagai pengguna). 

Sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan maka data yang dihasilkan 

akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk 

menguji kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dan respon siswa 

terhadap media yang dikembangkan.  

Penentuan kategori respon siswa, evaluasi guru dan siswa diadobsi 

dari kriteria yang digunakan oleh Kristianto, yakni sebagai berikut.  

Tabel 3.8 Kategori Persentase Respon Siswa (Yulianis, 2014, h. 56) 

Interval Persentase Kategori 

 P ≥ 85%  Sangat Positif 

70% ≤ P < 85% Positif 

50% ≤ P < 70% Kurang Positif 

P < 50% Negatif 

 

Tabel 3.9 Kriteria Penilaian Validasi Ahli, Evaluasi Siswa dan Guru) 

(Kamarudin, 2018, h. 211) 

Interval 

 Persentase Skor 

Kriteria Kelayakan 

0% ≤ P < 20% Sangat Kurang 

20% ≤ P < 40% Kurang 

40% ≤ P < 60% Cukup Baik 

60% ≤ P < 80% Baik 

80% ≤ P ≤ 100% Sangat Baik 

 


