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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  

pengembangan (research and development). Gay (1990) menyatakan bahwa 

penelitian pengembangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk 

yang efektif untuk digunakan sekolah, bukan untuk menguji teori. Menurut Hanafi  

bahwa pengembangan (research and development) adalah metode penelitian yang 

bertujuan untuk menghasilkan produk-produk tertentu serta menguji validitas dan 

keefektifan produk tersebut dalam penerapannya (Hanafi, 2017, h 133). Jenis 

penelitian ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk pengembangan media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada materi penyajian data untuk 

kelas VII di MTsN 1 Muna. 

Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan secara bersama, 

bergantian, dan saling membantu yaitu pendekatan kualitatif (qualitative 

approach) dan pendekatan kuantitatif (quantitative approach). Pendekatan 

kualitatif digunakan pada tahap studi pendahuluan dalam tahap analisis dan 

penyusunan model pengembangan. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian 

dengan karakteristik penalaran logis dan deduktif, berbasis pengetahuan, 

hubungan sebab akibat, menguji teori, melakukan uji analisis statistik dan 

objektif.. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat peningkatan minat 

belajar matematika siswa. 

3.2 Prosedur Pengembangan  
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Desain pengembangan yang dilakukan adalah model ADDIE. Menurut 

Tegeh dan Kirna (2013) mengatakan bahwa model ADDIE merupakan salah satu 

model desain pembelajaran sistematik, model ini dikembangkan atau tersusun 

secara terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya 

pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa . Model ADDIE mulai ada pada tahun 

1990-an yang dikembangkan oleh Dick dan Carry yang digunakan untuk 

merancang sistem pembelajaran. 

   Menurut Sugiyono (2015) model ADDIE terdiri dari 5 tahapan yaitu 

Analyze (Analisis), Design (Perancangan), Development (Pengembangan), 

Implementation (Implementasi) dan Evaluation (Evaluasi).. Berikut ini beberapa 

tahapan model ADDIE yaitu : 

1) Tahap Analisis (Analysis) 

Dalam tahap analisis, kegiatan utama yang dilakukan adalah 

menganalisis latar belakang atau perlunya pengembangan media 

pembelajaran dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan. 

Tahapan analisis dalam penelitian ini yaitu : 

a. Analisis Kurikulum 

       Kegiatan dalam analisis kurikulum, untuk melihat apakah media 

pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

di MTsN 1 Muna 

b. Analisis Kebutuhan Siswa 
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       Pada tahap analisis kebutuhan siswa, peneliti melakukan analisis untuk 

mengidentifikasi produk yang dibuat  sesuai dengan kebutuhan dari 

peserta didik 

 

 

c. Analisis Karakteristik Siswa 

       Kegiatan analisis karakteristik siswa dilakukan untuk melihat bagaimana 

sikap peserta didik terhadap pembelajaran matematika.  

2) Tahap Perancangan (Desaign) 

  Pada tahap perancangan, Peneliti mulai merancang produk yang akan 

dikembangkan dalam penelitian yang dilakukan. Rancangan produk yang 

dilakukan untuk menentukan bagaimana elemen media yang akan disusun. 

Berikut ini rancangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 

yang digambarkan melalui flowchart rancangan awal media. 

Gambar 3.1 Flowchart Multimedia Interaktif 
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`Selain itu peneliti juga menyusun instrumen yang akan digunakan untuk 

menilai media pembelajaran yang akan dikembangkan. Instrumen ini disusun 

dengan memperhatikaan aspek perangkat lunak aspek desain pembelajaran 

dan aspek komunikasi visual. Instrumen yang disusun berupa lembar 

penilaian dan angket respon. Selanjutnya instrumen yang sudah disusun akan 

divalidasi untuk mendapat instrumen penilaian yang valid. 

3) Tahap Pengembangan (Development) 

 Tahap pengembangan merupakan tahap proses perwujudan dari tahap 

perancangan menjadi kenyataan. Pada tahap ini desain produk yang dirancang 

kemudian dibuat suatu produk yang nyata dengan merangkai komponen yang 

diperlukan dalam pembuatan produk yang utuh. Produk yang telah dibuat 

kemudian divalidasi oleh 3 ahli media (dosen), ahli materi (2 dosen dan 1 

guru mata pelajaran matematika). Dari hasil validasi tersebut berupa 

komentar, masukan dan saran yang akan diberikan guna memperbaiki produk 

supaya lebih baik dan menarik. 

4) Tahap Penerapan (Implementation) 

  Tahap penerapan adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem 

pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini media yang 

dikembangkan diujikan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan 

dari tahap penerapan adalah untuk mengetahui apakah media yang 
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dikembangkan dapat meningkatkan  minat belajar siswa. Pada tahap ini 

produk diuji cobakan pada kelompok terbatas dengan jumlah siswa sekitar 6-

10 orang dari siswa kelas VII MTsN 1 Muna. Pada tahap ini di bagikan 

angket untuk menilai dan mengetahui respon siswa mengenai produk yang 

dibuat. Setelah itu dilakukan revisi berdasarkan masukan dan komentar siswa 

saat uji coba terbatas. Namun, dalam revisi ini akan mempertimbangkan 

masukan dan saran dari validator sebelumnya agar tidak bertentangan.   

5) Tahap Evaluasi (Evaluation) 

    Tahap evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran 

yang sedang dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Pada 

tahap ini dilakukan penilaian terhadap media pembelajaran yang 

dikembangkan, apakah media dikembangkan sudah mencapai hasil maksimal. 

Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kelayakan dan kepraktisan dari 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif sehingga dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. 

3.3 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan produk yang 

dibuat. Dengan adanya desain uji coba kita dapat mengetahui kekurangan dalam 

hasil uji coba. Oleh karena itu peneliti dapat melakukan revisi pada bagian yang 

kurang layak, sehingga dapat menghasilkan produk yang layak dipergunakan. 

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan desain uji coba ini 

adalah sebagai berikut :  

1) Uji ahli atau validasi produk, dilakukan dengan responden dua orang ahli 

media dan dua orang ahli materi. Tahap ini bertujuan untuk meriview produk 
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awal, memberi komentar dan saran serta memvalidasi produk sehingga media 

siap digunakan. 

2) Uji coba terbatas. Tahap ini merupakan tahap uji coba media pada siswa yang 

terdiri dari 6-10 siswa kelas VII di MTsN 1 Muna. Uji coba ini dilakukan 

diluar jam pelajaran matematika. Adapun tujuan uji coba terbatas ini adalah 

untuk melihat resn siswa dalam skala kecil sebelum produk di 

implementasikan dalam skala yang lebih besar. Siswa diberikan media 

pembelajaran multimedia interaktif kemudian diberi angket penilaian untuk 

mengetahui praktisitas media yang dikembangkan. Setelah tahap uji coba 

terbatas selesai, media siap direvisi. 

3) Implementasi lapangan yaitu implementasi dengan melibatkan siswa kelas 

VII MTsN 1 Muna yang berjumlah 30 orang siswa. Tahap ini bertujuan untuk 

menentukan apakah produk yang dikembangkan sudah memiliki kriteria   

kepraktisan dalam skala besar. 

3.4 Subjek Uji Coba 

Subjek uji ahli adalah satu orang guru bidang studi matematika dan dua 

orang dosen IAIN Kendari yang bertindak sebagai ahli materi dan tiga orang 

dosen IAIN Kendari sebagai ahli media. Subjek uji coba produk atau sasaran 

penggunaan media ini adalah siswa dan guru MTsN 1 Muna. Populasi yang 

digunakan adalah seluruh siswa MTsN 1 Muna. Pertimbangan peneliti memilih 

MtsN 1 Muna karena sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013 revisi dan 

adanya fasilitas yang sudah cukup lengkap seperti tersediannya komputer di 

sekolah. Adapun sampel uji coba penelitian ini adalah siswa kelas VII di MTsN 1 

Muna sebanyak 30 orang. 
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3.5 Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif berupa informasi yang diperoleh dengan 

menggunakan angket berupa penilain ahli materi dan ahli media, respon guru dan 

respon siswa. Sedangkan data kualitatif berupa informasi mengenai pembelajaran  

matematika yang diperoleh melalui wawancara dengan guru matematika di MTsN 

1 Muna dan masukkan, tanggapan dan saran perbaikan berdasarkan hasil 

penilaian yang diperoleh melalui wawancara atau konsulltasi dengan ahli media 

dan materi. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, 

pengamatan dan pernyataan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. 

Menurut Gulo (2002) menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan 

pedoman pengamatan, wawancara, kuesioner atau pedoman dokumenter sesuai 

dengan metode yang digunakan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian adalah non tes. Non tes berupa  pedoman wawancara dan angket. 

Berikut ini merupakan instrumen yang digunakan  

3.6.1 Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui informasi awal permasalahan 

media pembelajaran, hal ini dilakukan multimedia interaktif yang dibuat sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. 

3.6.2 Angket Pengembangan Produk 
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Angket pengembangan produk digunakan untuk mengetahui kelayakan 

produk yang dikembangkan. Angket ini disusun oleh 4 jenis angket yaitu angket 

ahli materi, ahli media , dan pengguna media yaitu respon guru dan siswa.  

1) Angket Untuk Ahli Media 

       Angket ini digunakan untuk menilai kualitas produk yang dikembangkan. 

Dengan aspek yang dinilai adalah aspek perangkat lunak dan aspek 

komunikasi visual. Berikut ini kisi-kisi instrument angket penilaian ahli 

media dapat dilihat pada lampiran 1                      

2) Angket  Uji Ahli Materi 

       Angket ini digunakan untuk menilai kualitas isi materi yang akan ditampilkan 

pada media pembelajaran serta untuk mengetahui kesinambungan antara 

materi dengan  media yang ditampilkan. Berikut ini kisi-kisi instrumen 

angket penilaian ahli materi yang dapat dilihat pada lampiran 2 

3) Angket Respon  Guru 

Angket ini digunakan untuk memperoleh penilaian guru terhadap kepraktisan 

media pembelajaran yang dikembangkan. Berikut ini kisi-kisi instrumen 

respon guru terhadap media pembelajaran yang dikembangkan ditinjau dari 

aspek desain pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 3. 

4) Angket Respon Siswa 

       Angket ini digunakan untuk memperoleh penilaian siswa terhadap 

kepraktisan media pembelajaran yang dikembangkan. Berikut ini kisi-kisi 

instrumen respon siswa terhadap media pembelajaran  dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

3.5.2 Angket Minat Belajar 
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 Angket ini digunakan untuk mengetahui peningkatan minat belajar 

matematika siswa setelah menggunakan multimedia interaktif setelah 

dikembangkan. Dalam angket ini peneliti menggunakan beberapa indikator seperti 

rasa senang, perhatian keaktifan, keinginan dan aktivitas sebagai bentuk penilaian 

peningkatan minat belajar siswa . Adapun Kisi-kisi  instrumen angket minat siswa 

dapat dilihat pada lampiran 5 

Namun sebelum instrumen tersebut dijadikan instrumen penelitian, maka 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas sebagai berikut : 

 

a. Uji Validasi 

Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan sebuah instrumen. 

Instrument tersebut dikatakan valid jika instrument tersebut mampu 

mengukur apa saja yang seharusnya diukur seseuai dengan situasi dan kondisi 

tertentu. Uji validasi dalam penelitian ini menggunakan content validity. 

Content validity merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah isi 

instrument dapat mewakili karakter responden yang diteliti. Penilaian CVI 

(Content Validity Index) dilakukan dengan memberikan nilai 1 jika relevan 

dan 0 jika tidak relevan (Hendriyadi, 2017, h 173). Adapun rumus yang 

digunakan untuk menentukan uji validitas CVI sebagai berikut : 

     
  

 
 

 Keterangan : 

     = banyaknya item pernyataan yang dispakati pakar 

      = banyaknya item pernyataan 
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  Menurut Lynn (1986) merekomendasikan ICV tidak boleh lebih rendah 

dari 0,78 

                                  Tabel 3.1 Analisis Validasi Angket Minat 

Butir  Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 
Jumlah 

Keseluruhan 
I-CVI 

1 1 1 1 3 1 

2 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 

4 1 1 1 3 1 

5 1 1 1 3 1 

6 1 1 1 3 1 

7 1 1 1 3 1 

8 1 1 1 3 1 

9 1 0 0 1 0.33333 

10 1 1 1 3 1 

11 1 0 0 1 0.333333 

12 1 1 1 3 1 

13 1 1 1 3 1 

14 1 1 1 3 1 

15 1 1 1 3 1 

16 1 1 1 3 1 

17 1 1 1 3 1 

18 1 1 1 3 1 

19 1 1 1 3 1 

20 1 1 1 3 1 

21 1 1 1 3 1 

22 1 1 1 3 1 

23 1 1 1 3 1 

24 1 1 1 3 1 

25 1 1 1 3 1 

 
0.946667 

  Berdasarkan hasil analisis tabel tersebut, bahwa item yang tidak 

tervalidasi ada di item 9 dan 11 karena nilainya berada di bawah 0,78 yaitu 

0,333. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah item yang tervalidasi adalah 23 

item 

b. Uji Reabilitas 
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Reabilitas suatu instrument adalah konsistenan instrument bila diberikan 

pada objek yang sama, meskipun oleh orang yang berbeda, waktu berbeda 

atau tempat berbeda. Uji relabilitas ini menggunakan Alfa Cronbach. Dengan 

rumus sebagai berikut 

    
 

     
{  

∑   
 

  
 } 

Keterangan  

        = koefisien reabilitas Alfa Cronbach  

       = jumlah item soal 

∑  
    = jumlah varians skor tiap item 

  
        = varians total  

 

Menurut Arikunto, untuk derajat reabilitasnya adalah sebagai berikut. 

(Aini, 2020 h 35) 

     0,20             = Reabilitas sangat rendah 

0,20 <      0,40  = Reabilitas rendah  

0,40 <      0,60  = Reabilitas cukup 

0,40 <      0,90  = Reabilitas tinggi 

0,90 <      1,00  = Reabilitas sangat tinggi 

Berikut ini  hasil analisis reabilitas angket minat tersebut : 

                   Tabel 3.2 Hasil Analisis Reabilitas Angket Minat 

Statistik Reabilitas 
Keputusan 

Cronbach’s Alpha Jumlah Item 

0,90 23 Reabilitas Tinggi 
 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik 

analisis data deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif diperoleh 
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dari angket yang berbentuk deskriptif yang kemudian dikuantitatifkan agar 

mendapat hasil berupa angka 

3.8.1 Teknik Analsis Pengembangan  Media Pembelajaran  

3.8.1.1 Analisis Validasi Media 

Analisis uji validasi dilakukan untuk menilai kelayakan dari multimedia 

interaktif yang dibuat. Dalam uji validasi kelayakan media ini peneliti 

menggunakan angket ahli media dan angket ahli materi, Kemudian hasil dari 

analisis tersebut digunakan untuk merevisi produk media pembelajaran yang 

dikembangkan peneliti. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk 

mengetahui kelayak produk : 

   
∑  

 
 

Keterangan : 

     = Rata-Rata Skoring 
∑  = Jumlah Jawaban Tiap Responden dari Tiap Item yang Dinilai 

     = Jumlah Responden  
 

                            Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kelayakan Media 

Interval  Skor Kriteria Kelayakan 

2,36   X   3,00 Layak 

1,68   X   2,35 Cukup Layak 

1,00   X   1,67 Tidak Layak 

(Sumber : Sahriana, 2016) 

3.8.1.2 Analisis Kepraktisan Media 

Analisis kepraktisan media dilakukan untuk menilai kepraktisan media 

yang di buat. Dalam analisis kepraktisan ini peneliti menggunakan angket respon 

guru dan respon siswa. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk 

mengetahui kepraktisan produk : 
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Keterangan  

  = Persentase Penilaian 

  = Jumlah Keseluruhan Jawaban Responden 

  = Jumlah Skor Maksimum 
 

                           Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kepraktisan Media 

Interval Persentase Skor Kriteria Kepraktisan 

0%     P   20% Sangat  Kurang Praktis 

20%   P   40% Kurang Praktis 

40%   P   60% Cukup Praktis 

60%   P   80% Praktis 

  80%   P   100% Sangat Pratis 

(Sumber : Fahrurozzi, 2016) 

 

 

 

 

 

 

3.8.2 Teknik Analsis Minat Belajar  

3.8.2.2  Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residul 

berdistribusi normal atau tidak (Imam Ghazali, 2011, h 29). Data yang 

berdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui kenormalan distribusi data menggunakan 

Shapiro-wilk melalui program SPSS Statistics 22 for windows. Apabila nilai 

Asymp. Sig. suatu variabel lebih besar dari 0,05 (P>0,05) maka variabel tersebut 

berdistribusi normal, sedangkan jika nilai Asymp. Sig. suatu variabel lebih kecil 

dari 0,05 (P < 0,05) maka variabel tersebut tidak berdistribusi normal. (Apriyono 

& Taman, 2013, h 82) 

3.8.2.3 Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

Wilcoxon signed rank test merupakan uji non parametik yang digunakan 

untuk menganalisis data berpasangan karena adanya dua perlakuan yang berbeda 

(Pramana, 2012). Wilcoxon signed rank test bertujuan untuk mengukur signifikan 
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perbedaan antara 2 kelompok data berpasangan berkala ordinal atau interval tetapi 

datanya tidak berdistribusi normal. Uji wilxcon signed rank test merupakan uji 

alternatif dari uji pairing t test atau t paired apabila tidak memenuhi asumsi 

normalitas. Dasar pengambilan keputusan uji wilxcon signed rank test adalah 

sebagai berikut : Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

(Simanjutak, 2020 h 35). 

3.8.2.4 Uji N-gain 

Untuk melihat peningkatan minat belajar matematika siswa sebelum dan 

sesudah diberikan treatment, peneliti menggunakan rumus uji N-gain. Berikut ini 

adalah rumus yang digunakan untuk mencari N-gain : (Wulandari, 2016, h 88) 

           
                          

                          
 

Keterangan : 

                = besarnya faktor gain 

                  = nilai hasil tes akhir 

                   = nilai tes awal 

               = nilai maksimal tes 

                                       Tabel 3.5 Kriteria Penilaian 

Interval Kriteria 

g > 0,7 Tinggi 

0,3   g   0,7 Sedang 

g < 0,3 Rendah 

 

 

 

 

 


