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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam bab tentang metodologi penelitian dan 

pengembangan ini, peneliti akan membahas mengenai tentang: (1) model penelitian 

dan pengembangan, (2) rancangan penelitian dan pengembangan, (3) lokasi dan 

subjek penelitian, (4) Data dan Sumber Data, (5) metode pengumpulan data, (6) 

instrumen pengumpulan data, (7) teknik analisis data. 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

 Pada penelitian ini bertujuan untuk menggunakan web sebagai media 

pembelajaran pada materi peluang. Mengacu pada penelitian yang akan 

dilaksanakan, bahwa penelitian ini menggunakan metode yang telah dijelaskan di 

bab sebelumnya tentang bagaimana cara metode Penelitian dan Pengembangan atau 

Research and Development. Berdasarkan pengertian Penelitian dan Pengembangan 

atau Research and Development merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk tertentu dengan menguji 

kevalidan dan keefektifan produk tersebut. 

 Model penelitian dan pengembangan yang akan digunakan pada cara 

mengembangkan media pembelajaran adalah model yang telah dijelaskan oleh 

Sugiyono (2010). Langkah-langkah tentang bagaimana penelitian dan 

pengembangan yang akan dilakukan yaitu untuk menghasilkan suatu produk dan 

menguji keefektifan, media dikatakan efektif apabila media tersebut memenuhi 

unsur kevalidan, kepraktisan, dan hasil belajar yang telah menjadi tujuan yang 

ditetapkan oleh peneliti. Berikut akan dijelaskan gambaran langkah-langkah model 

tentang penelitian dan pengembangan yang telah dijelaskan oleh Sugiyono (2010). 
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3.2 Rancangan Penelitian dan Pengembangan 

 Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan prosedur tentang penelitian dan 

pengembangan serta menjelaskan alur tentang model yang telah digambarkan 

diatas. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya mengadaptasi dari penggunaan 

model tersebut terbatas hanya beberapa tahapan saja. Disamping itu tahapan yang 

digunakan telah mendapat pertimbangan bahwa dalam proses penelitian 

pengembangan hanya sampai uji coba pemakain saja, hal ini disebabkan bahwa 

peneliti akan mengetahui seberapa jauh keefektifan produk yang akan dibuat, serta 

dalam hal ini dilakukan peneliti karena keterbatasan waktu penelitian serta media 

yang dibuat tidak untuk diproduksi secara masal. Tahapan-tahapan yang dijelaskan 

tersebut meliputi tentang: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain 

produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) ujicoba produk, (7) revisi produk, 

dan (8) uji coba pemakaian.  
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Dari bagan diatas mengenai tentang bagaimana prosedur atau tahapan 

penelitian dan pengembangan, berikut akan dijelaskan tentang deskripsi tentang 

tahapan tersebut. 

1. Potensi dan Masalah 

Berawal dari tahap ini yang akan ditempuh dalam sebuah penelitian 

dan pengembangan adalah bagaimana seorang peneliti mendapat potensi 

dan sebuah masalah. Potensi adalah segala sesuatu apabila didayagunakan 

akan memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah adalah penyimpangan yang 

diharapkan dan yang terjadi. 

Dimulai dari potensi, bahwa pada saat melakukan observasi 

ditemukannya sebuah potensi dimana pada sekolah tersebut hampir semua 

peserta didik mempunyai sebuah laptop dan secara keseluruhan peserta 

didik tersebut membawa laptop tersebut kesekolah, karena pada sekolah ini 

mempunyai latar belakang tentang ilmu kejuruan yang membahas tentang 

teknologi. Tidak dari itu saja, pada sekolah ini terdapat sebuah lab komputer 

maupun pendukung jaringan internet yang kuat.  

Dari segi masalah yang timbul, bahwa sumber yang digunakan 

untuk belajar yang tersedia terbatas dengan menggunakan buku paket 

maupun LKS. Kurangnya pemanfaatan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah 

masih belum dimaksimalkan untuk proses pembelajaran yang lebih 

menarik. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari berbagai infomasi merupakan hal yang 

penting sebagai bahan untuk perencanaan produk, dimana yang dapat 

diharapakan untuk mengatasi masalah tesebut. Proses pengumpulan data 

Bagan 3.2 Rancangan Penelitian dan Pengembangan 
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peneliti menggunakan metode yakni dari observasi dan wawancara. Proses 

pengumpulan data dimulai dari saat observasi langsung ke kelas dan 

dilanjutkan dengan wawancara terhadap guru matematika yang 

bersangkutan, serta meninjau apabila media dimasukkan dalam sebuah 

pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam hal memahami materi dan latihan, peneliti mencoba membuat media 

pembelajaran dengan model tutorial yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. 

3. Desain Produk 

Penelitian dan pengembangan ini akan menghasilkan sebuah produk 

yang akan menghasilkan media pembelajaran berupa web. Tahap desain 

produk ini diperlukan sebuah rancangan materi dan rancangan tampilan. 

Pada rancangan materi yang akan ditampilkan, terlebih dahulu 

dilakukannya pengumpulan inforamasi tentang materi yang berkaitan 

dengan materi peluang kelas X Sekolah Menengah Kejuruan. Sedangkan 

rancangan tentang tampilan meliputi yakni menu utama sebagai tampilan 

awal media yang berisi beberapa menu yang dipilih, serta juga dalam 

beberapa menu tersebut terdapat materi dan beberpa soal latihan yang yang 

telah peneliti susun. Setelah semua rancangan tersebut terkumpul, 

dilakukanlah proses pembuatan produk. Berikut akan ditampilkan 

bagaimana ilustrasi tentang desain produk yang akan dibuat. 
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4. Validasi Desain 

Proses yang dilakukan setelah pembuatan produk yaitu validasi desain. 

Validasi desain merupakan kegiatan menilai apakah rancangan produk ini 

valid atau tidak. Pada tahap ini, validasi desain dapat dilakukan dengan 

meminta kepada beberapa ahli untuk menilai rancangan produk yang telah 

dibuat. Setelah produk dinilai, maka akan diketahui sisi kelebihan dan 

kekurangan produk tersebut. Subjek validasi terdiri dari ahli materi dan ahli 

media. 

- Validasi Materi 

Validasi ahli materi merupakan orang yang diasumsikan berpengalaman 

dan ahli dalam bidang matematika khususnya materi peluang. Validator 

materi adalah seorang guru matematika SMKN 2 Singosari dengan latar 

belakang pendidikan S1. 

- Validasi Media 

Ahli media merupakan orang yang diasumsikan berpengalaman dan ahli 

dalam bidang media. Validator media adalah seorang guru teknologi 

informasi SMKN 2 Singosari dengan latar belakang pendidikan S2. 

Bagan 3.3 Flowchart media pembelajaran web 
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5. Revisi Desain 

Desain produk yang sudah divalidasi oleh validator akan membuahkan 

hasil beberapa penilaian. Hasil penilaian dari validator tersebut yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki sisi kelemahan produk 

tersebut. Sehingga media pembelajaran berupa web dapat untuk diuji 

cobakan. 

6. Uji Coba Produk 

Uji coba suatu produk dilakukan untuk mendapatkan data yang akan 

digunakan untuk melakukan revisi produk media pembelajaran dengan 

menggunakan web. Uji coba pengembangan media pembelajaran ini 

difokuskan pada proses perancangan dan penggunaan media dalam proses 

pembelajaran dikelas. 

Kegiatan uji coba produk untuk mengumpulkan data sebagai dasar 

dalam menetapkan tingkat kelayakan media pembelajaran yang 

dikembangkan.  

7. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan setelah langkah uji coba terbatas. Revisi 

produk ini dilakukan apabila dalam uji coba terbatas ditemukan kekurangan 

dan kelemahan dari produk yang dibuat. Jika produk yang dikembangkan 

dirasa masih kurang memuaskan maka produk yang dikembangkan perlu 

diuji coba ulang sehingga siap untuk uji coba pada lingkup yang lebih luas. 

8. Uji Coba Pemakaian 

Setelah melalui serangkaian tahapan diatas, dalam tahap ini akan 

dilakukan uji coba dalam keadaan yang sesungguhnya pada suatu 

pembelajaran. Pada tahapan ini yang menjadi fokus adalah mencari 

temukan keunggulan media web ini dalam hal efektifitasnya dalam 

menumbuh kembangkan hasil belajar yang hendak dicapai serta menuai hal 

yang positif dan dapat menumbuhkan kembangkan minat peserta didik 

dalam pembelajaran. 

3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan berlokasi pada SMK Negeri 2 

Singosari. Hal yang melatar belakangi lokasi penelitian ini adalah sebuah 
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pertimbangan bahwa SMK Negeri 2 Singosari adalah sekolah yang 

memiliki fasilitas lab komputer dan dilengkapi dengan jaringan internet 

yang kuat serta para peserta didik juga mayoritas telah mempunyai alat 

pendukung yaitu laptop yang dapat langsung terkoneksikan dengan jaringan 

yang ada pada sekolah tersebut. Adanya hal yang telah dijelaskan telah 

memenuhi standar spesifikasi bagi peneliti untuk membantu melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. Diharapakan dengan adanya penelitian 

seperti ini dapat menarik dan menumbuh kembangkan minat perserta didik 

untuk belajar, serta dapat menjadi sebuah inovasi belajar yang efektif  dalam 

pelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika 

Subjek dalam penelitian ini adalah seperti dijelaskan diatas yaitu 

akan dilakukan pada uji coba pemakaian yang dimana pada tahapan ini 

media yang dibuat akan di uji cobakan pada kondisi yang sesungguhnya 

yaitu dengan jumlah 25 peserta didik pada kelas yang akan di ujikan. 

Pemilihan kelas tersebut berdasarkan informasi dari pendidik mata 

pelajaran matematika yang merekomendasikan kelas tersebut untuk diteliti 

guna mengetahui efektifitas media yang dibuat oleh peneliti. 

3.4 Data dan Sumber Data 

Adapun data akan diambil dari penelitian yang akan dilaksanakan 

mencakup beberapa aspek, yaitu (1) validitas, (2) kepraktisan, dan (3) hasil 

belajar. Berikut akan dijelaskan beberapa aspek dan cara memperolehnya. 

1. Data validitas diperoleh dari pengisihan angket yang akan diisi oleh 

validator, ada 2 orang validator yakni ahli materi dan ahli media. 

2. Data kepraktisan diperoleh dari pengisihan angket yang akan diisi 

oleh peserta didik setelah melakukan uji coba pemakaian media 

yang telah digunakan. 

3. Data hasil belajar diperoleh dari tes yang telah disediakan peneliti 

dalam media yang telah digunakan. Dari ketiga aspek yang telah 

dijelaskan bahwa peneliti akan menguji efektifitas media yang 

digunakan dalam sebuah pembelajaran.  
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Dalam penelitian ini sumber data pengembangan media pembelajaran 

matematika berbasis web guna untuk mengukur keefektifan media 

pembelajaran diperoleh dari siswa SMKN 2 Singosari kelas X. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu upaya dari peneliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data adalah cara 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2010). Selain 

itu ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data: 

(1) angket, (2) tes dan, (3) dokumentasi. Berikut akan dijelaskan tata cara 

peneliti untuk mengumpulkan data.  

Angket merupakan kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis kepada seseorang untuk memberikan respon yang sesuai dengan 

permintaan pengguna (Arikunto, 2010). Adapun tiga macam angket yang 

akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) angket validasi media yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari validator terkait desain media 

yang dibuat, (2) angket validasi materi yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari validator terkait isi materi pada media yang dibuat. 3) angket 

respon siswa yang digunakan untuk mengetahui respon siswa terkait media 

yang dibuat. Dari ketiga angket tersebut akan dilengkapi komentar dari 

responden yang digunakan sebagai acuan revisi. 

Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

sesuatu dalam suasana, dengan mengetahui cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan. Cara peneliti untuk mengumpulkan data melalui tes yaitu 

dengan mengetahui dari hasil belajar yang telah dicapai. Hasil belajar 

merupakan gambaran tentang pencapaian siswa setelah melalui 

pembelajaran. Hasil belajar tersebut didapat dengan cara mengerjakan 

beberapa latihan soal yang disediakan peneliti di media yang telah dibuat. 

Sedangkan dokumentasi difungsikan sebagai pengambilan gambar atau 

tanda bukti pada saat uji coba produk. Alat yang digunakan pada 

pendokumentasian yakni berupa kamera. 
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3.6  Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Pada penelitian yang akan 

dilaksanakan, peneliti menggunakan angket dan tes sebagai intrumen 

pengumpulan data. Adapun angket yang akan digunakan pada penelian ini 

meliputi angket validasi materi, validasi media, validasi angket respon 

siswa, serta tes yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Dalam 

setiap angket terdiri atas dua bagian yakni, yang pertama berupa skor yang 

telah ditentukan dengan skala yang ada, dan yang kedua adalah berupa 

jawaban yang berisi komentar tentang kritik dan saran oleh responden. 

a. Angket Validasi 

Angket validasi merupakan angket yang digunakan untuk menvalidasi 

media web yang digunakan berdasarkan tentang desain media tersebut dan 

menvalidasi tentang isi materi yang terkandung didalamnya. Angket ini 

berisikan pernyataan yang mengacu pada beberapa aspek yang berkaitan 

dengan jenis angket validasinya. Pernyataan tersebut didukung dengan 

penilaian setiap aspek yang menggunakan rating-scale dengan empat 

kriteria penilaian yaitu: (1) Skor 1 jika Tidak Sesuai, (2) Skor 2 jika Kurang 

Sesuai, (3) Skor 3 jika Sesuai, dan (4) Skor 4 jika Sangat Sesuai. Di sisi lain, 

ada kolom yang berisikan catatan berupa komentar, kritik dan saran yang 

menguatkan terkait nilai yang diberikan. Ada dua jenis angket validasi pada 

penelitian ini, yaitu angket validasi media dan angket validasi materi. 

- Angket Validasi Media 

Angket validasi media digunakan untuk memvalidasi desain media 

web dari segi tampilan materi, penyajian, kebahasaan, dan 

kegrafisan. Oleh karena itu, dirancang lembar validasi untuk ahli 

media pembelajaran dengan kisi-kisi seperti yang tertuang dalam 

tabel berikut. 
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- Angket Validasi Materi 

Angket validasi materi digunakan untuk memvalidasi isi materi dari 

media web dari segi kelayakan isi dan kebahasaan pada penulisan. 

Oleh karena itu, dirancang lembar validasi untuk ahli materi 

pembelajaran dengan kisi-kisi seperti yang tertuang dalam tabel 

berikut. 

  

- Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap media web. Respon adalah tanggapan yang diberikan oleh 

siswa terhadap media pembelajaran yang diberikan. Angket ini 

diberikan setelah siswa mengoperasikan media ini. Data yang 

diperoleh dari angket ini merupakan data berbentuk angka yang 

diambil menggunakan skala Likert. Penentuan skor skala Likert 

pada angket ini menggunakan skala 1 sampai 4, yaitu skor 4 untuk 

No. Aspek  Indikator Butir 

1. Isi/Materi a. Kesesuaian materi 1,2,3,4 

2. Penyajian a. Tampilan materi 5,6,7 

b. Penyajian referensi 8 

3. Kebahasaan a. Kaidah penulisan 9,10,13,14 

b. Tata bahasa 11,12 

4. Kegrafisan a. Kesesuaian font dengan 

background 

15,16,17 

b. Tata letak 18 

c. Pengoperasian Tombol 19 

d. Tampilan 20,21 

e. Petunjuk penggunaan 22 

No. Aspek  Indikator Butir 

1. Isi/materi a. Kesesuaian materi 1,2,3,4,5,6,7,8 

2. Kebahasaan a. Sistematika penulisan 9,10,11, 

b. Kaidah penulisan 12,16 

c. Tata bahasa 13,14,15 

Table 3.1 Kisi-kisi validasi untuk ahli media 

Table 3.2 Kisi-kisi validasi untuk ahli materi 
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Sangat Setuju (SS), skor 3 untuk Setuju (S), skor 2 untuk Kurang 

Setuju (KS), dan skor 1 untuk Tidak Setuju (TS). Berikut kisi-kisi 

dari angket respon siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah proses 

pembelajaran menggunakan media web. Tes ini berupa soal-soal pilihan 

ganda yang disusun sesuai materi yang telah dibuat. Dengan melihat 

jawaban masing-masing siswa, maka soal tes ini dapat digunakan sebagai 

latihan untuk mengukur ketuntasan belajar siswa. Berikut akan dipaparkan 

instrumen tes yang akan dibuat. 

 

3.7       Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan bagian yang penting setelah 

melakukan pengambilan data guna menentukan kesimpulan dari hasil yang 

diteliti. Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk mengolah data tersebut 

menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat data yang diperoleh 

dapat dengan mudah dipahami. Data yang mudah dipahami akan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Teknik analisis data pada penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

No. Aspek  Indikator Butir  

1. Kemudahan 

penggunaan menu 

a. Kemudahan 

pengoperasian menu 

1,2,3 

2. Kemudahan 

Panduan Pengguna 

a. Kemudahan 

pengoperasian 

panduan 

4,5,6 

3. Penggunaan Web a. Tampilan 7 

4. Pengerjaan Latihan a. Umpan balik latihan 

soal 

8,9 

5. Motivasi Belajar 

Siswa 

a. Ketertarikan  10,11 

b. Umpan balik 

terhadap siswa 

12 

6. Pengaruh Terhadap 

Materi 

a. Pemahaman materi 13 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Respon 



 

 

30 

 

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data hasil 

validasi ahli media, ahli materi, respon siswa, dan hasil belajar berupa tes 

yang dijelaskan sebelumnya. Teknik analisis data ini dilakukan dengan 

mengelompokkan informasi-informasi dari data yang akan di ukur berupa 

angka yang di deskripsikan secara rinci. Teknik analisis data dari setiap 

instrumen digambarkan sebagai berikut. 

1) Analisis Data Validasi 

  Hasil validasi dari validator dianalisis untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dari produk yang dikembangkan. Analisis validitas 

menggunakan skala likert dengan langkah-langkah: 

a. Memberikan skor untuk setiap item jawaban Sangat Setuju (4), 

Setuju (3), Tidak Setuju (2), Sangat Tidak Setuju (1). 

b. Menjumlahkan skor total tiap validator untuk semua aspek. 

c. Pemberian nilai validitas dengan cara menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

 

 

 

Keterangan: 

𝑃 =nilai akhir 

Σ𝑓=perolehan skor 

N=skor maksimum 

 

Pedoman sebagai kriteria keberhasilan dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

Nilai(%) Kategori 

75 < 𝑃 ≤ 100 Sangat Valid 

50 < 𝑃 ≤ 75 Valid 

25 < 𝑃 ≤ 50  Kurang Valid 

𝑃 ≤ 25 Tidak valid 

Tabel 3.4 Dimodifikasi (Riduwan, 2010) 

𝑷 =
 𝚺𝒇

𝑵
. 𝟏𝟎𝟎% 
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2) Analisis Data Kepraktisan  

Angket respon siswa disusun dalam bentuk skala Likert dengan 

pernyataan positif. Data hasil tanggapan siswa melalui angket yang 

terkumpul, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a. Memberikan skor untuk setiap item jawaban Sangat Setuju (4), 

Setuju (3), Tidak Setuju (2), Sangat Tidak Setuju (1). 

b. Menjumlahkan skor total tiap tanggapan untuk tiap aspek. 

c. Pemberian nilai kepraktisan dengan cara menggunakan rumus 

berikut. 

   

 

Keterangan: 

𝑃 =nilai akhir 

Σ𝑓=perolehan skor 

N=skor maksimum 

Pedoman sebagai kriteria keberhasilan dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

3) Hasil Belajar 

Untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

ketuntasan belajar siswa. Nilai keefektifan dari media yang digunakan 

dapat dianalisis dari hasil evaluasi di akhir pembelajaran. Keefektifan 

media yang digunakan dinilai dari banyaknya siswa yang lulus KKM. 

Berikut akan dijelaskan rumus perhitungan presentase banyaknya siswa 

yang lulus KKM yaitu. 

 

 

 

Nilai(%) Kategori 

75 < 𝑃 ≤ 100 Sangat Praktis 

50 < 𝑃 ≤ 75 Praktis 

25 < 𝑃 ≤ 50  Kurang Praktis 

𝑃 ≤ 25 Tidak Praktis 

Tabel 3.5 Dimodifikasi (Riduwan, 2010) 

𝑷𝒌 =
𝒏

𝑵
. 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑷 =
 𝚺𝒇

𝑵
. 𝟏𝟎𝟎% 
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Keterangan: 

𝑷𝒌 = Presentase banyaknya siswa yang lulus KKM 

𝒏= jumlah siswa yang mampu mencapai KKM 

𝑵 =jumlah seluruh siswa 

Setelah didapatkan nilai 𝑃𝑘 maka selanjutnya mencocokan nilai 𝑃𝑘 

ke tabel kriteria keefektifan seperti dibawah ini: 

Nilai(%) Kategori 

𝑃𝑘 ≥ 75 Sangat Efektif 

50 ≤ 𝑃𝑘 < 75 Efektif 

25 ≤ 𝑃𝑘 < 50 Kurang Efektif 

𝑃𝑘 < 25 Tidak Efektif 

Tabel 3.6 (Hobri, 2010) 


