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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran video 

animasi 3D untuk memahamkan konsep keliling dan luas lingkaran. 

Pengembangan media ini menggunakan aplikasi Blender. Metode penelitian 

merupakan tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk 

mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data 

yang telah didapatkan tersebut (Anwar, 2017). Komponen metode penelitian 

mencakup pembahasan tentang aspek-aspek dalam metode penelitian meliputi: 1) 

jenis dan pendekatan penelitian; 2) tempat dan waktu penelitian; 3) prosedur 

Penelitian; 4) instrument pengumpulan data; 5) teknik analisis data.  

3.1 Model Pengembangan 

Pengembangan media pembelajaran video animasi 3D menggunakan 

metode penelitian Research and Development (R&D) oleh Sugiyono (2015). 

R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk (Sugiyono, 2015).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati, mengkaji, menganalisis, dan 

mendeskripsikan data bagaimana pengembangan media video animasi 3D pada 

pembelajaran matematika materi luas dan keliling lingkaran di kelas VIII dan 

menunjukkan keefektifan media video animasi 3D dalam proses pembelajaran 

yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa, dan respon siswa setelah menggunakan 

media pembelajaran. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 08 Batu pada kelas VIII. 

SMP Muhammadiyah 08 Batu dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan di 

sekolah tersebut peneliti menemukan masalah yang menjadi dasar dilakukannya 

penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 

Januari 2018 pada kelas VIII-B. Waktu penelitian disesuaikan dengan jam 

pelajaran matematika yang ditentukan oleh pihak sekolah. Daftar Responden 

kelas VIII-B pada lampiran 1.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh pada 

kegiatan penelitian. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut 

Sugiyono (2015) adalah 1) potensi masalah; 2) pengumpulan data; 3) desain 

produk; 4) validasi produk; 5) revisi desain; 6) uji coba produk; 7) revisi produk; 

8) uji coba pemakaian; 9) revisi produk; 10) produksi massal.  

Penelitian ini akan mengadopsi berdasarkan langkah-langkah Sugiyono 

(2015). Peneliti menggunakan langkah-langkah tersebut sampai langkah ketujuh 

yaitu 1) potensi masalah; 2) pengumpulan data; 3) desain produk; 4) validasi 

produk; 5) revisi desain; 6) uji coba produk; 7) revisi produk. Pada langkah uji 

coba produk skala kecil tidak digunakan oleh peneliti karena uji coba dalam skala 

besar sudah mewakili untuk mengukur keefektifan dari suatu media. Produksi 

massal tidak dipakai karena dalam produksi kecil sudah cukup, jadi digunakan 

hanya terbatas. Adapun langkah-langkah pelaksanaan penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 3.1 
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  Gambar 3.1 Alur Proses Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Potensi Masalah 

Potensi masalah merupakan langkah awal dalam penelitian 

pengembangan. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan 

memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang 

diharapkan dengan yang terjadi. Potensi masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik (Sugiyono, 2015). Potensi 

masalah dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan yang ada disekolah yaitu 

mengenai penggunaan media pembelajaran yang digunakan di sekolah masih 

belum ada, guru hanya menggunakan sumber belajar buku paket dan lembar kerja 
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siswa. Sehingga berdampak pada kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran 

matematika.  

Berdasarkan masalah tersebut maka potensi masalah yang dikembangkan 

dalam penelitian ini  adalah pengembangan media pembelajaran di SMP kelas 

VIII materi keliling dan luas lingkaran.  

2. Pengumpulan Informasi 

Langkah kedua setelah potensi masalah sudah ada, maka mengumpulkan 

data yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan produk tertentu yang 

diharpkan dapat mengatasi masalah tersebut (Sugiyono, 2015). Informasi 

diperoleh dari studi literatur seperti materi yang disajikan dalam media 

pembelajaran yaitu dengan menentukan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD), Indikator, dan Tujuan pembelajaran sesuai materi yang ditentukan.  

Pengumpulan informasi juga diperoleh dari hasil wawancara dengan guru 

di SMP Muhammadiyah 08 Batu mengenai penggunaan media yang pernah 

dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Data yang diperoleh digunakan bahan perencanaan pengembangan 

media pembelajaran baru yang lebih efektif yaitu berupa media pembelajaran 

video animasi 3D.  

3. Desain Produk 

Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data dijadikan pedoman dalam 

perencanaan pembuatan media. Tahapan desain yang ditempuh dalam melakukan 

desain produk media video animasi yaitu 1) tahap pra produksi yaitu menyiapkan 

alat dan bahan yang dibuttuhkan untuk membuat video 2) tahap produksi yaitu 
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membuat video dan 3) tahap post produksi yaitu tahap akhir pembuatan video 

animasi 3D. 

4. Validasi Produk 

Langkah selanjutnya yaitu validasi produk oleh ahli media. Validasi desain 

merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk yang dibuat 

berdasarkan pemikiran rasional, karena masih belum fakta lapangan. Validasi 

desain dilakukan dengan menghadirkan pakar yang ahli dan sudah 

berpengalaman dalam bidangnya untuk memberikan penilaian terhadap 

pengembangan media video animasi 3D.  

Proses penilaian oleh ahli media dilakukan dengan cara mengisi angket 

penilaian validasi media, untuk memberikan saran atas kekurangan media video 

animasi 3D. Selanjutnya dari kekurangan tersebut dapat diperbaiki dengan cara 

revisi desain.  

5. Revisi Desain 

Langkah selanjutnya setelah validasi produk oleh ahli media, maka akan 

diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut dicoba untuk dikurangi dengan cara 

melakukan perbaikan atau revisi desain sesuai dengan saran yang diberikan oleh 

ahli media. Jika penilaian dari ahli media menyatakan tidak layak, maka proses 

revisi dilakukan secara berulang-ulang hingga ahli media menyatakan layak 

untuk di uji coba.  

6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dilakukan untuk mengetahui keefektifan media 

pembelajaran. Uji coba produk dilakukan pada kelompok terbatas. Uji coba ini 

dilakukan pada siswa kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 08 Batu. Saat uji coba 
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produk peserta didik diberikan soal pretset sebelum memulai pembelajaran. 

Setelah pembelajaran selesai peneliti memberikan soal postest untuk mengukur 

kemampuan siswa setelah menggunakan video Animasi 3D. Selain itu siswa 

diberikan lembar angket respon guna melihat respon siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran.  

a. Guru masuk kedalam kelas dengan mengucapkan salam, kemudian 

mempersilahkan peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. 

b. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. 

c. Guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang contoh benda 

yang ada disekitar kita berbentuk lingkaran, setelah itu apabila materi dikuasi 

baik maka akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah sehari-hari 

yang berhubungan dengan keliling dan luas lingkaran. 

d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilakukan 

dalam pembelajaran nantinya.  

e. Guru memberikan soal pretest sebelum memulai pembelajaran untuk 

mengetahui kemampuan siswa mengenai materi keliling dan luas lingkaran. 

f. Guru membagi siswa kedalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang 

g. Siswa melihat tayangan video animasi 3D setelah itu berdiskusi mengenai 

tayangan video yang sudah ditampilkan.  

h. Perwakilan kelompok maju kedepan untuk menjelaskan hasil diskusi 

mengenai materi keliling dan luas lingkaran, sedangkan kelompok lain 

memberikan tanggapan.  
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i. Guru membimbing siswa utuk menganalisis jawaban dikelompoknya masing-

masing dan membandingkan dengan kelompok lain. 

j. Guru menarik kesimpulan tentang materi keliling dan luas lingkaran. 

k. Guru memberikan soal postest mengenai materi keliling dan luas lingkaran  

l. Guru memberikan angket respon siswa dan setelah itu menutup pelajaran.  

7. Revisi Desain 

Revisi produk dilakukan ketika dalam pengujian terbatas masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan agar produk menjadi lebih baik, memiliki nilai guna 

dan manfaat. Kelemahan dan kekurangan dapat dilihat dari catatan respon siswa 

setelah menggunakan media pembelajaran. Namun jika tidak terdapat kesalahan 

maka proses revisi tidak dilakukan.  

3.4 Instrumen Pengumpulan Data 

Menyusun  instrumen  merupakan  langkah  penting  dalam prosedur  

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah lembar 

angket dan tes. Lembar angket dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

kelayakan dari suatu media pembelajaran dan tes digunakan untuk melihat 

keefektifan media pembelajaran. Penjelasan lebih rinci setiap intrument 

penelitian dapat dilihat pada sub bahasan berikut. 

a. Lembar Angket Validasi 

a) Lembar Angket Validasi Media 

Lembar angket validasi media digunakan untuk mengetahui valid atau 

tidaknya media yang sudah dibuat. Lembar validasi diberikan kepada ahli media 

yang merupakan dosen dan salah satu guru matematika di SMP Muhammadiyah 

08 Batu. Angket ahli media berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait penilaian 
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media video animasi 3D. Lembar angket validasi media lampiran 2. Berikut 

merupakan kisi-kisi lembar angket validasi media.  

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Validasi Media 

Aspek Indikator No. Item 

Aspek Media Program Maintainable 1 

Program usebilitas 2 

Program Kontabilitas  (media pembelajaran dapat 

dijalankan diberbagai hardware dan software) 

3 

Program reusable (media dapat dimanfaatkan kembali 

dalam mengembangkan pembelajaran lain) 

4 

Aspek visual 

media 

Kemenarikan gambar, background, dan animasi  5 

Kejelasan gambar 6 

Kesesuaian gambar dengan karakter siswa SMP 7,8 

Cerita menarik 9,10 

Aspek Audio 

media 

Kejelasan suara narator 11 

Kesesuaian dialog 12,13 

Aspek bahasa Ketepatan bahasa 14,15 

Aspek 

Keefektifan 

program 

Materi dalam media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran 

 

16 

Kreativitas 17,18 

Sumber: Diadaptasi dari Riyana (2007) & Astuti (2013) 

 

b) Lembar Angket Validasi Materi 

Lembar angket validasi materi digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

materi dalam media pembelajaran. Lembar angket validasi materi diberikan 

kepada ahli materi yaitu dosen matematika dan guru SMP Muhammadiyah 08 

Batu. Pada ahli materi terdapat 2 aspek yaitu aspek isi dan aspek materi. Lembar 

angket validasi materi pada lampiran 3.  

 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Validasi Materi 

Aspek Indikator No. Item 

Aspek Isi Ketepatan media dengan kompetensi dasar 1,2 

Kesesuaian materi 3,4 

Sistematika dan kronologi materi jelas 5,6 

Ketepatan 
materi 

Tujuan pembelajaran mudah dipahami 7,8 

Ketepatan dalam penggunaan bahasa 9,10 

Kesesuaian gambar, animasi, audio,cerita, dan  setting 
yang  sesuai dengan konten pembelajaran 

11,12,13,14,15,16 

Ketepatan soal dengan materi 17,18 

Sumber: Diadaptasi dari Astuti (2013) 
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b. Lembar Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa diberikan setelah pembelajaran menggunakan media 

video animasi 3D. Angket respon siswa berisi tentang indikator untuk mengetahui 

pendapat siswa mengenai media pembelajaran video animasi 3D. Berikut ini 

merupakan kisi-kisi indikator angket respon peserta didik.  

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Indikator Angket Respon Siswa 

Aspek  Indikator No. Item 

Aspek hasil 

program 

Kejelasan dan ketepatan konten 1,4 

Kejelasan tampilan media pembelajaran animasi 3D 2,3,6 

Kesesuaian bahasa 5 

Aspek 

pembelajaran 

menggunakan 

media 

Kepraktisan dalam penggunaan 7 

Kesesuaian dalam  penggunaan bahasa 8 

Kemampuan media pembelajaran menimbulkan minat 

belajar siswa.  

9, 10 

Kemampuan media video animasi 3D untuk 

memperjelas dan mempermudah peserta dalam belajar 

11 

Penggunaan media video animasi 3D memungkinkan 

siswa untuk belajar mandiri sesuai kemampuan dan 

minat siswa 

12 

Penggunaan media video animasi 3D memungkinkan 

siswa mengatasi kesulitan belajar 

13 

Sumber: Diadaptasi dari Cahyadi (2014) 

 

Angket validasi dan respon siswa berisi mengenai pernyataan dan 

penilaian menggunakan skala likert. Adapun skala likert yang digunakan yaitu 

sangat setuju skor 4, setuju skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat tidak setuju skor 

1. Lembar angket repon siswa dapat dilihat lampiran 4 dan hasil validasi angket 

lampiran 5.  

c. Lembar Tes 

Lembar tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar 

siswa. Tes yang diujikan berupa pretest dan postest. Pretest merupakan tes yang 

digunakan sebelum menggunakan media animasi. Sedangkan postest digunakan 

setelah pembelajaran menggunakan media video animasi 3D. Lembar tes ini 

terdapat 4 soal tentang keliling dan luas lingkaran dengan kategori mudah, 
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sedang, dan tinggi. Terdapat kisi-kisi soal test pada lampiran 6. Soal pretest dan 

postest pada lampiran 7.  

Penilaian tes bertujuan untuk melihat keefektifan dari media video animasi 

3D. Keefektifan dilihat dari hasil belajar siswa pada pretest dan postest sehingga 

terdapat pengaruh antara media pembelajaran video animasi 3D terhadap hasil 

belajar siswa. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan untuk mengolah sebuah data menjadi 

informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga 

bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Data yang diperoleh terdapat 

dua macam yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berisi tentang komentar 

oleh ahli media, ahli materi dan respon siswa. Data kuantitatif diperoleh dari 

penilaian angket oleh ahli materi, ahli media, respon siswa, dan hasil belajar 

siswa berupa test. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data 

kelayakan media video animasi 3D, dan analisis keefektifan media video animasi 

3D. 

a) Analisis Kelayakan Media Video Animasi 3D 

Kelayakan media diperoleh dari skor nilai yang diberikan pada angket 

validasi berdasarkan instrunet penilaian oleh ahli materi dan ahli media. Analisis 

data untuk menentukan kevalidan media video animasi 3D dilakukan dengan 

langkah-langkah Zeila (2014:72) sebagai berikut. 

a. Melakukan rekapitulasi data penilaian kevalidan model ke dalam tabel yang 

meluputi aspek (𝐴𝑖) dan indikator (𝐼𝑖) dan validasi (𝑉𝑗𝑖) dari setiap validator. 

b. Menentukan rata-rata nilai hasil dari semua validator untuk setiap indikator. 
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𝐼𝑖 =  
∑ 𝑉𝑗𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

c. Menentukan rata-rata nilai untuk setiap aspek. 

 

𝐴𝑖 =  
∑ 𝐼𝑗𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑚
 

𝐴𝑖adalah  rata-rata  nilai  untuk  aspek  ke-𝑖; 𝐼𝑗𝑖adalah  rata-rata  untuk  aspek  ke-

𝑖terhadap indikator ke-𝑗; dan 𝑚 adalah banyaknya indikator dalam aspek ke-𝑖 

d. Menentukan nilai rata-rata total 𝑉𝑎 untuk semua aspek. 

𝑉𝑎 =  
∑ 𝐴𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

𝑉𝑎adalah nilai rata-rata total untuk semua aspek; 𝐴𝑖adalah rata-rata nilai untuk  

aspek ke-𝑖 ; dan 𝑛 adalah banyaknya aspek. 

e. Nilai 𝑉𝑎  atau rata-rata total dirujuk pada interval penentuan sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Tingkat Kevalidan Media 

No. Besarnya  Kriteria 

1. 1 ≤ 𝑉𝑎< 2 Tidak Valid 

2. 2 ≤ 𝑉𝑎< 3 Kurang Valid 

3. 3 ≤ 𝑉𝑎≤ 4 Valid 

Sumber: Diadaptasi dari Khabibah (2006) 

 

b) Analisis Keefektifan Media Video Animasi 3D 

a. Analisis Data Angket Respon siswa 

Analisis data angket respon siswa didapatkan dari hasil angket yang sudah 

di berikan diakhir pembelajaran menggunakan media video animasi 3D.  Analisis 

data angket respon peserta didik adalah sebagai berikut (Viajayani, dkk, 2013).  

1. Angket  yang sudah  diisi  oleh responden, kemudian disusun sesuai dengan 

kode responden.  

2. Memberikan penskoran jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan skor 

sesuai bobot yang sudah ditentukan sebelumnya.  
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3. Membuat tabulasi data berdasarkan penskoran. 

4. Menghitung  persentase  dari  setiap  sub  variable  dengan  rumus   

𝑃(𝑠) =
𝑆

𝑁
𝑋 100% 

P (s) = persentase sub variabel 

S = jumlah skor tiap sub variabel  

N = jumlah skor maksimum 

5. Mendeskripsikan rata-rata keseluruhan pada tabel 3.5 berikut 

Tabel 3.5 Rata-Rata Presentase Respon Siswa 

No. Interval Kriteria 

1. 80% ≤ skor ≤ 100% Sangat Baik 

2. 60% ≤ skor < 80% Baik 

3. 40% ≤ skor <  60% Cukup Baik 

4. 20% ≤ skor <  40% Kurang Baik 

5. 0% ≤ skor < 20% Tidak Baik 

Sumber: Diadaptasi dari Arikunto (2013) 

b. Analisis Tes Hasil Belajar 

Keefektifan media dilihat dari hasil belajar siswa melaui pretest dan 

postest. Teknik analisis data dilakukan sebanyak dua kali. Analisis pertama untuk 

menguji kemampuan awal siswa sebelum menggunakan media. Sedangkan 

analisis kedua menguji kemampuan akhir siswa setelah menggunakan video. 

Teknik analisis yang digunakan adalah uji dua sampel yang berpasangan yaitu 

menggunakan Paired Sampel T-Test. Hasil yang diharapkan terdapat perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar pretest dan postest sehingga terdapat 

pengaruh positif antara media video animasi 3D terhadap hasil belajar siswa. Uji 

normalitas dilakukan sebelum pengujian Paired Sample T-Test 

1. Uji normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data sudah berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk, alasan peneliti 
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menggunakan uji Shapiro Wilk adalah karena data yang diambil oleh peneliti 

kurang dari 50. Data dikatakan berdistribusi normal dan memiliki varian sama 

apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (p > 0,05). 

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan Paired Sampel T-test. Pengujian ini

dibantu dengan SPSS 21 guna memudahkan proses analisis. Adapun hipotesis 

yang digunakan yaitu. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara media pembelajaran video animasi 3D 

terhadap hasil belajar siswa.  

Ha : Terdapat pengaruh antara media pembelajaran video animasi 3D terhadap 

hasil belajar siswa.  

Kriteria penerimaan atau penolakan Ho pada taraf signifikansi 5% dapat dilihat 

pada nilai signifikansi.  

Syarat  

Ho diterima : jika sig > 0,05 

Ho ditolak : jika sig < 0,05 
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