
26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN & PENGEMBANGAN 

 

 

A. Model penelitian & Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development 

(R & D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2014:297). 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE. Model ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran 

sistematik. Model ini muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh 

Michael Molenda. Menurut Pudjawan (2014:41) model ini memiliki lima 

langkah atau tahapan yang mudah dipahami dan diimplementasikan untuk 

mengembangkan produk pengembangan seperti buku ajar, modul 

pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya. Penelitian 

pengembangan media jaring-jaring bangun ruang berbasis Adobe Flash 

ActionScript termasuk dalam media berbasis multimedia interaktif. Oleh sebab 

itu, peneliti menggunakan langkah atau tahapan penelitian dengan berpedoman 

pada model ADDIE.  Penelitian ini mengikuti langkah-langkah model ADDIE 

sebagai berikut. 

 

  

Gambar 3.1 Tahapan ADDIE Model 

 

(Sumber : Steven, 2000: 1) 
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B. Prosedur penelitian & Pengembangan 

Prosedur atau langkah-langkah penelitian & pengembangan yang akan 

digunakan oleh peneliti dalam pembuatan produk disesuai dengan model 

pengembangan dan kebutuhan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dilapangan. Tahap penelitian & pengembangan yang peneliti lakukan terdiri 

atas lima tahap yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi sebagai berikut.  

1. Tahap analisis (Analyze) 

Menurut Steven (2000: 2) The Analyze phase is the foundation for 

all other phases of instructional design. During this phase, you must define 

the problem, identify the source of the problem and determine possible 

solutions. Berdasarkan pendapat menurut steven dapat diambil kesimpulan 

bahwa penelitian awal atau analisis kebutuhan dilakukan untuk 

mengumpulkan data mengenai masalah, melakukan identifikasi sumber 

masalah dan solusi.  

Data yang diperoleh digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Tahap analisis 

digunakan untuk menemukan masalah dan kebutuhan siswa dalam 

pembelajaran yang dilakukan peneliti dalam beberapa hal antara lain. 

a. Pengumpulan data berupa kompetensi inti, kompetensi dasar dan 

indikator yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan media, 

sehingga media yang dibuat mengacu pada tujuan pendidikan. 

b. Pengumpulan data berupa kendala atau kesulitan yang dialami siswa 

pada pembelajaran matematika materi jaring-jaring bangun ruang. 
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c. Pengumpulan data berupa analisis karakteristik peserta didik sebagai 

acuan dalam pembuatan media. 

d. Pengumpulan data mengenai materi pembelajaran tentang jaring-

jaring bangun ruang sesuai dengan kompetensi. 

e. Pengumpulan data pendukung dalam penggunaan media multimedia 

interaktif dengan menggunakan Adobe Flash ActionScript terhadap 

siswa. 

2. Tahap perancangan (Design) 

Menurut Steven (2000: 2) The Design phase involves using the 

outputs from the Analyze phase to plan a strategy for developing the 

instruction. During this phase, you must outline how to reach the 

instructional goals determined during the Analyze phase and expand the 

instructional foundation. Berdasarkan pendapat menurut steven dapat 

diambil kesimpulan bahwa perancangan media yang dilakukan oleh 

peneliti melalui beberapa acuan seperti tujuan dari perancangan media 

untuk siswa dan tingkat kesulitan siswa dalam materi jaring-jaring bangun 

ruang yang ingin dicapai. Media di rangcang supaya mencapai tujuan 

pembelajaran untuk mempermudah kesulitan siswa terhadap materi. Ada 

beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti antara lain. 

a. Menentukan kompetensi dasar materi jaring-jaring bangun ruang 

dengan menjabarkan indikator, serta menentukan tujuan pembelajaran 

yang sudah tertera dalam silabus pendidikan. 

b. Menentukan batasan materi yang akan diajarkan sesuai dengan 

kurikulum 2013. 
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c. Menentukan tujuan pembuatan media supaya materi yang 

disampaikan dapat dipahami siswa. 

d. Membuat Storyboard dengan beracuan pada alur pengembangan 

media. 

3. Tahap pengembangan (Development) 

Menurut Steven (2000: 2) The Develop phase builds on both the 

Analyze and Design phases. The purpose of this phase is to generate the 

lesson plans and lesson materials. During this phase you will develop the 

instruction, all media that will be used in the instruction, and any 

supporting documentation. This may include hardware (e.g., simulation 

equipment) and software (e.g., computer-based instruction). Berdasarkan 

pendapat menurut steven dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahap 

pengembangan melakukan kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain ke 

dalam bentuk fisik dan menghasilkan prototype produk.  

Setelah melakukan tahap perancangan, peneliti melakukan langkah 

selanjutnya adalah kegiatan pengembangan (Development) 

menerjemahkan spesifikasi produk sehingga menghasilkan suatu media 

pembelajaran. Pengembangan media dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi Adobe Flash melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 

a. Pembuatan media  

Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan media 

seperti materi jaring-jaring bangun ruang, animasi, sound, gambar, 

video dan lain-lain. Pembuatan media beracuan pada Storyboard 

pengembangan media yang sudah dibuat. Media dibuat dengan 
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menggunakan aplikasi Adobe Flash dan hasil akhir dari media 

berbentuk file .exe dalam Compact Disk (CD). 

b. Validasi media 

Setelah melalui tahap pembuatan media. Peneliti melakukan 

tahap validasi media terhadap ahli materi dan ahli media untuk 

menguji kelayakan media sebelum diterapkan siswa kelas V Sekolah 

Dasar. 

1) Validasi ahli materi dilakukan oleh peneliti agar materi yang 

disampaikan sesuai dengan karakteristik siswa. Media 

pembelajaran yang berbasis multimedia interaktif yang 

dikembangkan akan di validasi oleh Ibu Beti Istanti 

Suwandayani, M.Pd. sebagai dosen ahli materi. 

2) Validasi ahli media dilakukan oleh peneliti agar media yang 

dibuat menarik dan efisien. Media akan di validasi oleh Bapak 

Kuncahyono, M.Pd. selaku dosen ahli media. Aspek media yang 

akan dinilai yaitu tampilan dan program yang ada dalam media. 

c. Revisi 

Setelah melalui tahap validasi, media dibuat menarik sesuai 

dengan saran dan komentar dari  ahli materi dan ahli media sesuai 

dengan karakteristik siswa kelas V Sekolah Dasar. 

4. Tahap implementasi (Implementation) 

Menurut Steven (2000: 2) The Implementation phase refers to the 

actual delivery of the instruction, whether it's classroom-based, lab-based, 

or computer-based. The purpose of this phase is the effective and efficient 
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delivery of instruction. This phase must promote the students' 

understanding of material, support the students' mastery of objectives, and 

ensure the students' transfer of knowledge from the instructional setting to 

the jo. Berdasarkan pendapat menurut steven dapat diambil kesimpulan 

bahwa produk pengembangan diterapkan dalam pembelajaran yang 

berbasis kelas untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas 

pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan efisiensi.  

Setelah melakukan tahap validasi media. Peneliti menerapkan Media 

pengembangan di Sekolah Dasar untuk mengetahui pengeruhnya terhadap 

kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan 

efisiensi yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Media uji 

coba dengan melibatkan 21 orang siswa di SDN kertagena Daja 1.  

5. Tahap evaluasi (Evaluation) 

Menurut Steven (2000: 2) This phase measures the effectiveness and 

efficiency of the instruction. Evaluation should actually occur throughout 

the entire instructional design process - within phases, between phases, 

and after implementation. Evaluation may be Formative or Summativ. 

Berdasarkan pendapat menurut steven dapat diambil kesimpulan bahwa 

Tahap terakhir adalah evaluasi yang meliputi evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif.  

Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data berupa 

komentar dan saran dari validasi media untuk menyempurnakan media 

sebelum diimplementasikan langsung di sekolah. Evaluasi sumatif 

dilakukan diakhir penelitian untuk mengetahui efektifitas media terhadap 



32 
 

siswa dalam pembelajaran. Produk akhir media yang dihasilkan berbentuk 

Compact Disk (CD) berbasis multimedia interaktif dengan menggunakan 

aplikasi Adobe Flash bisa digunakan. Media bisa dikembangkan dan 

digunakan oleh guru untuk mempermudah siswa memahami 

pembelajaran. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitan ini di SDN Kertagena Daja 1 pada siswa 

kelas V. Alamat sekolah Jl. Gunong berngek Kertagena Daja Kec. Kadur. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai februari 2018. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data digunakan 

untuk pengembangan media pembelajaran menggunakan Adobe Flash 

ActionScript dengan tahapan ADDIE sebagai berikut. 

 

 

ADDIE Sumber Data Pengumpulan 

Data 
Instrumen 

Analyze 1. Guru 

2. Siswa 

1. Wawancara 

2. Observasi 

1. Panduan/lembar 

observasi guru dan 

siswa 

2. Pedoman/panduan 

wawancara 

Design 1. Guru 1. Observasi  1. Panduan/lembar 

observasi 

Development 1. Dosen 1. Angket 1. Angket validasi ahli 

media 

2. Angket validasi ahli 

materi 

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data  
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ADDIE Sumber Data Pengumpulan 

Data 
Instrumen 

Implementation 1. Guru

2. Siswa

1. Angket

2. Dokumentasi

1. Panduan/lembar angket

pembelajaran dikelas

2. Panduan/lembar angket

pembelajaran

Evaluation 1. Dosen

2. Guru

3. Siswa

1. Wawancara

2. Observasi

3. Angket

1. Evaluasi sumatif

2. Evaluasi formatif

   (Sumber : Peneliti) 

1. Observasi

Penelitian ini melakukan observasi untuk memperoleh data 

mengenai analisis kompetensi, analisis karakteristik dan kesulitan siswa, 

analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi dan pengumpulan data 

pendukung pengembangan media berbasis multimedia interaktif dalam 

pembelajaran matematika yang di laksanakan pada bulan Januari sampai 

Februari 2018. Observasi yang dilakukan untuk memperoleh data 

implementasi penggunaan media dengan menggunakan aplikasi Adobe 

Flash pada pembelajaran matematika materi jaring-jaring bangun ruang. 

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai analisis kebutuhan atau kesulitan siswa kelas V pada 

pembelajaran matematika materi jaring-jaring bangun ruang. Wawancara 

juga digunakan untuk mengetahui kebutuhaan media berbasis multimedia 

interaktif pada materi jaring-jaring bangun ruang. Wawancara dilakukan 

oleh peneliti di SDN Kertagena Daja 1. 

3. Angket

Peneliti menggunakan angket untuk mengumpulkan data pada saat 

pembuatan media seperti angket validasi ahli media dan ahli materi. 
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Angket digunakan oleh peneliti untuk menguji kelayakan media sebelum 

di implementasikan di sekolah. Angket validasi ahli media diajukan 

kepada dosen ahli media sedangkan angket ahli materi di ajukan kepada 

dosen ahli materi. Angket ahli pembelajaran dan respon siswa di berikan 

kepada guru kelas saat implementasi media dalam pembelajaran. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mendokumentasikan 

kegiatan pada saat implementasi media dalam pembelajaran yang 

melibatkan guru, siswa dan penetili. Alat yang digunakan oleh peneliti 

pada saat dokumentasi yaitu kamera dan objek yang dihasilkan berupa 

gambar proses implementasi media dalam kelas. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian pengembangan digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data pada pengembangan media Adobe Flash ActionScript 

sebagai berikut. 

1. Lembar observasi 

Pengambilan data menggunakan cara pengamatan langsung 

terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Peneliti 

memperoleh data awal sebagai acuan pembuatan dan implementasi media 

yang akan dikembangkan. Penelitian di lakukan pada siswa kelas V di 

SDN Kertagena Daja 1. Lembar observasi ini diisi oleh peneliti tentang 

catatan hasil pengamatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  
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Observasi dilakukan oleh peneliti tidak untuk mengetahui proses 

pembelajaran matematika materi jaring-jaring bangun ruang, melainkan 

untuk mengetahui proses pembelajaran dalam kelas mengenai 

karakteriktik siswa. Observasi ini digunakan untuk mengetahui sarana 

yang ada dalam kelas dan bahan ajar yang digunakan oleh guru ketika 

proses pembelajaran. Adapun kisi-kisi intrumen observasi awal sebagai 

berikut. 

 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1. 

 

Pembelajaran Konsep matematika disampaikan  

Menggunakan bahan ajar 

Menggunakan media dalam pembelajaran 

Menggunakan sarana dan prasarana dalam kelas 

2. Peserta didik Peserta didik antusias dalam pembelajaran 

Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 

      (Sumber : Peneliti)    

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara pada penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis kebutuhan dalam pengembangan media. Peneliti 

mewawancarai guru kelas V untuk memperoleh data tentang proses 

pembelajaran sehingga data yang diperoleh dapat digunakan oleh peneliti 

sebagai acuan dalam pengembangan media berbasi multimedia interaktif. 

Adapun kisi-kisi instrumen wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen observasi  
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No Aspek yang 

dinilai 

Pertanyaan 

1.  Pembelajaran a. Bagaimana proses pembelajaran matematika materi 

jaring-jaring bangun ruang di SDN Kertagenah Daja 1? 

b. Apakah sudah tersedia media sebagai penunjang materi 

dalam proses pembelajaran? 

c. Apakah dalam pembelajaran matematika materi jaring-

jaring bangun ruang membutuhkan media 

pembelajaran? 

d. Bagaimanakah kriteria media yang cocok untuk 

diterapkan terhadap siswa kelas V Sekolah Dasar? 

e. Bagaimana pendapat bapak apabila materi jaring-jaring 

bangun ruang disampaikan menggunakan media 

berbasis multimedia interaktif dengan menggunakan 

Adobe Flah  ActionScript ? 

2. Peserta didik a. Bagaimana karateristik siswa kelas V SDN Kertagena 

Daja 1? 

b. Apakah peserta didik sudah aktif dalam proses 

pembelajaran matematika materi jaring-jaring bangun 

ruang? 

c. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran pada materi jaring-jaring bangun ruang? 

(Sumber : Peneliti) 

 

3. Angket  

Angket atau kuesioner dari peneliti, dilakukan dengan cara membuat 

dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada validator ahli media dan 

ahli materi. Angket atau kuesioner digunakan oleh peneliti bertujuan untuk 

mengumpulkan data kelayakan media pembelajaran pada saat 

dikembangkan dan setelah diterapkan di Sekolah Dasar kelas V. Adapun 

ktiteria validator sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen wawancara 
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No Validator Kriteria 

1. Ahli materi a. Telah menempuh jenjang pendidikan S2 

b. Dosen jurusan PGSD di Universitas 

Muhammadiyah Malang 
c. Memahami materi tentang matematika 

2 Ahli media a. Telah menempuh jenjang pendidikan S2 

b. Dosen jurusan PGSD di Universitas 

Muhammadiyah Malang 

c. Memehami tentang media pembelajaran 

3 Ahli pembelajaran a. Telah menempuh jenjang pendidikan S1 

b. Guru kelas V yang sudah berpengalaman 

mengajar lebih dari 5 tahun 

(Sumber : Peneliti) 

 

a) Instrumen pengembangan media 

Peneliti menggunakan istrumen angket yang berisi pertanyaan 

dengan poin-poin tertentu terhadap validator dalam proses 

pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. 

Validator yang mengasih masukan dan komentar yaitu ahli materi dan 

ahli media. 

1) Instrumen ahli materi 

Instrumen diberikan kepada ahli materi pada saat proses 

pengembangan media. Dosen ahli materi sebagai validator adalah Ibu 

Beti Istanti Suwandayani, M.Pd. Angket validasi ahli materi berisi 

tentang relevansi atau kecocokan dan kebenaran isi pada media 

berbasis multimedia interaktif dengan menggunakan Adobe Flash 

ActionScript materi jaring-jaring bangun ruang. Adapun kisi-kisinya 

sebagai berikut. 

 

 

Tabel 3.4 Kriteria Validator 
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No Aspek yang Dinilai Indikator 

1. Relevansi atau kecocokan 

 

a. Materi yang disajikan relevan dengan 

kompetensi yang harus di capai oleh 

peserta didik. 

b. Latihan soal atau kuis relevan dengan 

kompetensi yang harus dikuasai oleh 

peserta didik. 

c. Jumlah soal atau kuis sudah cukup 

d. Kelengkapan materi yang disajikan 

sesuai berdasarkan kompetensi 

e. Batasan materi yang disajikan sesuai 

dengan kurikulum 2013. 

f. Penjabaran materi cukup 

g. Kejelasan penggunaan bahasa 

2. Kebenaran isi 

 

a. Kejelasan materi 

b. Kebenaran materi 

c. Sistematika penyajian materi 

d. Bobot materi cukup untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

e. Kesesuaian materi dengan contoh yang 

diberikan 

f. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 

g. Gambar yang disajikan mendukung 

materi pembelajaran 

h. Animasi yang digunakan sesuai untuk 

memperjelas isi 

i. Kuis atau soal yang ada sesuai dengan 

kompetensi dasar 

j. Tingkat kesulitan soal sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan 

(Sumber : Peneliti) 

2) Instrumen ahli media 

Instrumen diberikan kepada ahli media pada saat proses 

pengembangan media. Dosen ahli media sebagai validator adalah 

Bapak Kuncahyono, M.Pd. Angket validasi ahli media berisi tentang 

tampilan dan program pada media berbasis multimedia interaktif 

dengan menggunakan Adobe Flash ActionScript materi jaring-jaring 

bangun ruang. Adapun kisi-kisinya sebagai berikut. 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli materi 
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(Sumber : Peneliti) 

 

b) Instrumen penerapan media 

Peneliti menggunakan istrumen angket yang berisi pertanyaan 

dengan poin-poin tertentu terhadap guru dalam proses penerapan 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dalam kelas. Pihak 

yang diberi angket pada penerapan media dalam pembelajaran adalah 

guru kelas V sebagai ahli pembelajaran dan siswa sebagai subjek dari 

penelitian. Guru diberikan angket ahli pembelajaran dikarenakan guru 

lebih mengetahui secara keseluruhan karakteristik siswa kelas V. 

1) Instrumen angket ahli pembelajaran 

Peneliti memberikan angket ahli pembelajaran pada saat proses 

implementasi atau penerapan media. Ahli pembelajaran pada saat 

No Aspek yang Dinilai Indikator 

1. 

 

Tampilan a. Ketetapan penggunaan bahasa 

b. Pemilihan warna dasar backgound 

layar yang digunakan menarik 

c. Kombinasi animasi warna bergerak 

pada tampilan background menarik  

d. Pemilihan icon botton menarik 

e. Font text yang digunakan sudah tepat 

f. Ukurun text sudah sesuai 

g. Tata letak botton sudah menarik  

h. Animasi gambar bergerak menarik 

dan sesuai 

i. Ukuran icon yang digunakan sudah 

tepat 

j. Icon keluar dari program sudah 

menarik 

2 Pemograman a. Kejelasan petunjuk pemograman 

b. Kemenarikan media 

c. Kemudahan dalam penggunaan 

d. Kejelasan navigasi 

e. Efisiensi gambar 

f. Efisiensi teks 

g. Pengaturan animasi 

h. Konsistensi penggunaan tombol 

ketika menjalankan program 

Tabel 3.6 Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli media 
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implementasi media adalah guru kelas V SDN Kertagena Daja 1. 

Angket ahli materi yang diberikan berisi tentang penggunaan pada 

saat pelaksanaan penggunaan media berbasis multimedia interaktif 

dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash ActionScript.  

 

 

No Aspek yang Dinilai Indikator 

1. Penggunaan a. Kesesuaian Kompetensi inti, 

kompetensi dasar dan indikator 

b. Kejelasan tujuan pembelajaran 

c. Uraian materi jelas 

d. Pemberian contoh sesuai dengan 

materi yang diajarkan 

e. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar sendiri 

f. Memberikan penguatan terhadap 

jawaban yang salah 

g. Bahasa yang digunakan jelas 

h. Kesesuaian video untuk memperjelas 

isi 

i. Kesesuaian animasi yang digunakan 

j. Pemilihan musik pada media  

k. Kesesuaian pemilihan warna 

background dan teks 

l. Kesesuaian pemilihan ukuran dan 

jenis huruf 

m. Kemenarikan tampilan animasi yang 

disajikan 

(Sumber : Peneliti) 

2) Instrumen angket respon siswa  

Angket respon siswa diberikan kepada siswa setelah melakukan 

proses pembelajaran menggunakan media berbasis multimedia 

interaktif menggunakan Adobe Flash ActionScript. Angket diberikan 

kepada siswa bertujuan untuk mengetahui dan mengukur respon siswa 

pada saat penggunaan media pada pembelajaran matematika materi 

jaring-jaring bangun ruang kelas V Sekolah Dasar. 

 

Tabel 3.7 Kisi-kisi instrumen angket validasi ahli pembelajaran 
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(Sumber : Peneliti) 

F. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data digunakan oleh peneliti untuk menyimpulkan data 

yang sudah ada tentang pengembangan media berbasis multimedia interaktif 

dengan menggunakan Adobe Flash ActionScript. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif yang dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan guru 

kelas V SDN Kertagena Daja 1. Data dari observasi pada saat 

implementasi media berbasis multimedia interaktif saran dan masukan dari 

ahi media, ahli materi dan ahli pembelajaran digunakan oleh peneliti untuk 

melakukan revisi terhadap pengembangan media yang dibuat. 

2. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil data 

yang sudah dikumpulkan dari evaluasi para ahli dengan cara melakukan 

penyebaran angket. 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1. Efisiensi a. Perintah yang terdapat pada media mudah 

dimengerti 

b. Tulisan dalam media jelas 

c. Materi yang terdapat pada media mudah dipahami 

d. Suara dalam media sudah jelas 

e. Kamu dapat membuat gambar jaring-jaring 

menggunakan game puzzle dalam media 

2. Kemenarikan a. Kamu tertarik belajar pada saat menggunakan 

media 

b. Kamu senang dengan tampilan dan animasi media 

c. Kamu semangat belajar saat menggunakan media 

d. Kamu tidak bosan saat pembelajaran menggunakan 

media 

e. Kamu senang saat menebak kuis pada media 

Tabel 3.8 Kisi-kisi instrumen angket validasi respon siswa 
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a) Analisis angket validasi ahli 

Analisis angket validasi ahli digunakan oleh peneliti untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi validator terhadap media yang 

dikembangkan. Angket validasi dianalisis dengan menggunakan skala 1 

sampai 5 dengan menggunakan pedoman penilaian. Kategori skor 

dijelaskan dalam skala pada tabel berikut. 

 

 

(Sugiono, 2008:135) 

Perolehan presentase data dari hasil evaluasi validator dianalisis 

dengan menggunakan rumus dibawah ini. 

P = 
∑𝑥

𝑛
 x 100% 

Keterangan : 

P  : Presentase kelayakan/kevalidan 

  : Jumlah jawaban yang diberikan validator 

N  : Jumlah skor maksimal 

Hasil dari analisis lembar evaluasi penelitian pengembangan media 

berbasis multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash ActionSrcipt 

pada materi jaring-jaring bangun ruang menggunakan interprestasi untuk 

Skala Kriteria terhadap media 

1. Sangat kurang setuju / Sangat kurang baik / Sangat kurang sesuai / 

Sangat kurang mudah 

2. 

 

Kurang setuju / Kurang baik / Kurang sesuai / Kurang mudah 

 

3. Cukup setuju / Cukup baik / Cukup sesuai / Cukup mudah   

4. Setuju / Baik / Sesuai / Mudah 

5. Sangat setuju / Sangat baik / Sangat sesuai / Sangat mudah 

Tabel 3.9 Pedoman penilaian angka angket validasi 
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mengetahui kelayakan dari pengembangan media. Adapun interpretasi 

yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut. 

 

No Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 80%≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2. 60%≤x≤80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3. 40%≤x≤60% Cukup baik Kurang layak, perlu 

direvisi 

4. 20%≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu 

direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010 : 35) 

Hasil dari interpretasi dapat menunjukkan valid atau tidak validnya 

media yang di kembangkan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan 

presentase kurang dari 60% maka media yang dikembangkan dinyakan 

tidak valid dan diperlukan revisi yang lebih mendalam lagi terhadap media 

yang dikembangkan. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menunjukkan 

presentase lebih dari 61% maka pengembangan media tersebut layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

b) Analisis angket respon siswa 

Pengolahan data angket respon siswa yang berisi jawaban-jawaban 

yang dihasilkan diukur dengan menggunakan skala Guttman. Pedoman 

penilaian skala Guttman sebagai berikut. 

 

Keterangan Skor 

Ya 

Tidak 

1 

0 

                 (Sumber : Sugiono, 2008 : 76) 

 

Tabel 3.10 Interpretasi skor angket validasi media 

Tabel 3.11 Penilaian skala Guttman 
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Perolehan presentase data dari hasil respon siswa dianalisis dengan 

menggunakan rumus dibawah ini. 

P = 
∑𝑥

𝑛
 x 100 

Keterangan : 

P  : Presentase kelayakan/kevalidan 

  : Jumlah jawaban respon siswa 

N  : Jumlah skor maksimal 

Hasil dari analisis respon siswa pada saat implementasi media 

berbasis multimedia interaktif menggunakan Adobe Flash ActionScript 

pada materi jaring-jaring bangun ruang menggunakan interprestasi untuk 

mengetahui kelayakan dari pengembangan media. Adapun interpretasi 

yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut. 

 

No Tingkat pencapaian Kualifikasi Keterangan 

1. 80%≤x≤100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu 

direvisi 

2. 60%≤x≤80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3. 40%≤x≤60% Cukup baik Kurang layak, perlu 

direvisi 

4. 20%≤x≤40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5. <20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu 

direvisi 

(Sumber: Arikunto, 2010 : 35) 

Hasil dari interpretasi dapat menunjukkan valid atau tidak validnya 

media yang di kembangkan. Apabila hasil dari respon siswa menunjukkan 

presentase kurang dari 60% maka media yang dikembangkan dinyakan 

tidak valid dan diperlukan revisi yang lebih mendalam lagi terhadap media 

yang dikembangkan. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi menunjukkan 

Tabel 3.12 Interpretasi skor angket respon siswa 
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presentase lebih dari 61% maka pengembangan media tersebut layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

Keefektifan media berbasis Adobe Flash ActionScript dilihat dari 

ketuntasan hasil belajar peserta didik. Data hasil belajar diketahui melalui 

hasil tes peserta didik setelah menggunakan media berbasis Adobe Flash 

ActionScript. Terdapat dua kriteria hasil belajar peserta didik yaitu 

ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. Ketuntasan individu dapat 

tercapai apabila hasil belajar peserta didik mencapai ≥ 75 dari skor 

maksimum 100. Sedangkan ketuntasan klasikal dapat dicapai jika ≥ 75% 

dari jumlah peserta didik dikelas telah mencapai skor ≥ 75. 


