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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan (Sugiyono, 2013 : 6). Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan media pembelajaran matematika yang berjenis game  edukasi pada 

materi Aritmatika Sosial untuk siswa sekolah menengah dengan menggunakan 

software Adobe Flash  Professional CS6. 

Bab pada metode penelitian ini terbagi atas beberapa pembahasan, 

diantaranya adalah: 1) Metode Penelitian, 2) Prosedur Penelitian, 3) Data dan 

Sumber Data, 4) Metode Pengumppulan Data, 5) Instrumen Penelitian, dan 6) 

Teknik Analisis Data. Metode penelitian yang digunakan dalan penelitian ini adalah 

metode R & D (Research and Development), karena objek penelitian ini merupakan 

media atau produk yang digunakan dalam pembelajaran. 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berbeda-beda 

didasarkan pada tujuan pelaksanaan penelitian. Metode penelitian yang sesuai 

untuk penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau R & D 

(Research and Development). Sugiyono (2015 :  11) menyatakan bahwa penelitian 

dan pengembangan atau  R & D merupakan metode penelitian yang digunakan 

dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kevalidan dan 

keefektifan suatu produk atau media yang digunakan untuk pendidikan atau 

pembelajaran. 

3.2 Prosedur Penelitian 

Terdapat beberapa prosedur atau beberapa langkah-langkah dalam 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang telah dikemukakan oleh beberapa 

ahli. Pada penelitian dan pengembangan ini digunakan prosedur atau langkah-

langkah penelitian dan pengembangan yang diadaptasi dari Sugiyono (2015 : 400). 
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Berikut prosedur atau langkah-langkah penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran pada penelitian ini: 

 

Gambar 3.1. Prosedur Penelitian & Pengembangan Media (Sugiyono, 2015 : 

409) 

Masing-masing prosedur penelitian dan pengembangan diuraikan sebagai berikut: 

1) Tahap analisis kebutuhan 

Tahap analisis kebutuhan adalah suatu proses mengidentifikasi masalah dan 

melakukan analisis tugas. tahap ini merupakan tahap awal pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan media pembelajaran berbasis game edukasi 

dengan platform komputer. Tahap analisis kebutuhan pada penelitian ini 

meliputi analisis masalah dan potensi pemecahan masalah, analisis konten 

media, dan analisis software pengembangan media. 

2) Tahap pembuatan media 

Tahap pembuatan media adalah tahap memproduksi media pembelajaran 

berbasis game edukasi dengan platform komputer. Tahap pembuatan media 

pada penelitian dan pengembangan ini terdiri dari perancangan media dan 

pembuatan media. 

3) Tahap validasi media 

Tahap validasi media merupakan tahap yang dilakukan setelah media yang 

dibuat siap untuk diuji kelayakannya. Tahap validasi media dilakukan dengan 

cara pengisian angket validasi media pembelajaran oleh ahli media, ahli materi, 

dan responden.  

4) Tahap revisi media 

Tahap revisi media dilakukan berdasarkan kritik dan saran yang diberikan ahli 

media dan  ahli materi pada angket validasi media. Apabila dalam tahap 
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validasi media ditemukan bahwa media diperlukan adanya perbaikan, maka 

media perlu direvisi berdasarkan masukan tersebut. 

5) Tahap uji coba media 

Media yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid oleh validator 

selanjutnya di uji coba kepada responden. Uji coba media ini dimaksudkan 

untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

menetapkan tingkat keefektifan dari penggunaan media yang dihasilkan. Uji 

coba pada penelitian ini merupakan uji coba terbatas. Responden uji coba 

media ini adalah siswa SMP Ma’arif Batu, uji coba terbatas dilakukan kepada 

25 siswa kelas VII sebagai responden. 

6) Tahap revisi produk 

Revisi produk merupakan analisis dan revisi produk berdasarkan hasil uji coba. 

Dalam uji coba yang dilakukan untuk media, berdasarkan masukan oleh 

responden  atau siswa jika diberikan masukan mengenai perbaikan media 

pembelajaran yang tidak bertentangan dengan saran validator, maka dilakukan 

revisi kembali. 

7) Produk atau media akhir 

Tahap akhir dalam proses pengembangan media adalah tahap produksi akhir. 

Tahap ini merupakan tahap pembuatan akhir media yang merupakan perbaikan 

media berdasarkan revisi-revisi sebelumnya. Produk atau media akhir berupa 

media pembelajaran matematika berbasis game edukasi dengan platform 

komputer yang interaktif, praktis dan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. 
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Gambar 3.2. Flowchart prosedur penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran 

 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, data pada 

penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang dibutuhkan 

dalam pengembangan media ini adalah data validitas terhadap media pembelajaran 

berbasis game yang dikembangkan berupa komentar, kritik, ataupun saran sebagai 

data kualitatif. Data kuantitatif berupa nilai yang diberikan validator dan responden 

melalui pengisian angket, data ini selanjutnya diinterpretasikan dalam skala kriteria 

validasi media untuk mendapatkan tingkat layaknya media pembelajaran. 
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Sumber data dalam pengembangan media pembelajaran ini meliputi 

beberapa ahli dalam bidang media pembelajaran matematika, 2 ahli media dan ahli 

materi matematika yakni dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber data 

lainnya adalah responden yang terdiri dari 25 siswa kelas VII. Dalam penelitian ini 

responden adalah siswa kelas VII-B SMP Ma’arif Batu. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Data merupakan sarana untuk mengumpulkan dan mencari fakta-fakta 

untuk mendukung kebenaran dari rumusan dalam penelitian. Pengumpulan data 

adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Sugiyono 

(2013 : 193) menyatakan bahwa metode pengumpulan data dilakukan dengan 

interview atau wawancara, kuisoner atau angket, observasi atau pengamatan, serta 

gabungan dari ketiganya. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket. 

a) Observasi 

Teknik pengumpulan data awal berupa observasi, yakni pengamatan 

terhadap aktivitas belajar siswa dalam proses belajar dan mengajar di sekolah yang 

merupakan studi awal untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran tersebut yang akan dicari pemecahan masalahnya. Observasi 

dilakukan saat proses belajar mengajar pada 21 Maret 2017 dengan mengamati 

metode pengajaran di sekolah SMP Ma’arif Batu. 

b) Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini juga merupakan studi awal untuk lebih 

memahami permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran untuk ditemukan 

solusinya, metode ini digunakan sebagai metode pengumpulan data  berdasarkan 

pengetahuan pribadi, pengumpulan data seperti ini menjadi analisis kebutuhan 

dalam pembuatan media pembelajaran berbasis game edukasi dengan platform 

komputer. Wawancara diberikan terhadap praktisi atau guru matematika SMP 

Ma’arif Batu. 
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c) Angket 

Angket merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis terhadap responden untuk dijawab, dalam penelitian 

ini angket diberikan kepada responden, yakni dosen Universitas Muhammadiyah 

Malang sebagai ahli media dan ahli materi serta siswa untuk merespon reaksi dan 

menilai kelayakan dan kefektifan terhadap media pembelajaran berbasis game 

edukasi dengan platform komputer. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat agar penelitian menjadi terarah 

dan sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

harus sesuai dengan kebutuhan serta metode pengumpulan data penelitian tersebut. 

Mengacu pada metode pengumpulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, 

pedoman wawancara, dan angket validasi sebagai alat untuk mngukur tingkat 

kelayakan media pembelajaran. 

a) Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

sumber informasi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijadikan landasan untuk 

memperoleh informasi pada studi awal penelitian. Pertanyaan yang diberikan berisi 

tentang metode pembelajaran yang diterapkan dan media pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah, serta tanggapan terhadap 

pengembangan media pembelajaran. 

b) Angket validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengukur tingkat kelayakan media 

pembelajaran. Angket validasi dibagi menjadi dua yaitu angket validasi ahli media, 

dan angket validasi ahli materi. Angket validasi berisikan aspek-aspek yang 

berkaitan dengan media dan materi pembelajaran pada media. 
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c) Instrumen Angket Responden 

Instrumen angket responden digunakan saat uji coba media untuk menilai 

tingkat keefektifan penggunaan media pembelajaran berdasarkan pendapat dari 

siswa. Kriteria respon siswa yang dinilai adalah konten media, tampilan media, dan 

fungsi media serta kemenarikan media saat siswa menggunakan media. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif diperoleh berupa komentar dan saran perbaikan produk dari ahli materi 

dan ahli media kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif kualitatif 

untuk merevisi produk yang dikembangkan. Kemudian data kuantitatif diperoleh 

dari skor penilaian ahli media, ahli materi dan respon siswa beserta hasil lembar 

validasi. 

3.6.1 Wawancara 

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara 

memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, kemudian 

dianalisis dan diinterprestasikan dengan memberikan kesimpulan tentang keadaan 

pembelajaran dan kebutuhan terhadap pengembangan media. Adapun langkah-

langkah untuk menganalisis data verbal adalah, yaitu: (1) Mengumpulkan informasi 

tertulis dan lisan melalui wawancara dan saran atau komentar di angket, (2) 

Mereduksi data, dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan 

usaha membuat rangkuman inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan (3) 

Menganalisis data dan merumuskan simpulan dari hasil analisis sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan terhadap pengembangan. 

3.6.2 Analisis Validasi 

Penilaian kelayakan media dengan memberikan angket kepada para ahli. 

Data kuantitatif yang berasal dari angket validasi ahli media dan ahli materi 

dihitung skor rata-ratanya. Angket validasi berisi beberapa skala deskriptif yang 

berisi pertanyaan atau pernyataan yang jawabannya berbentuk penerimaan atau 

penolakan. Pengolahan data angket yang diperoleh dari lembar penilaian modul 
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dianalisis dengan teknik rata-rata. Menurut Arikunto (2013), untuk mengetahui 

peringkat nilai akhir untuk butir yang bersangkutan, jumlah nilai tersebut harus 

dibagi dengan banyaknya responden yang menjawab angket tersebut. Dapat 

dirumuskan perhitungan sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
Jumlah skor jawaban validator

Jumlah skor maksimal
 x 100% 

Angket validasi terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa berupa 

komentar, kritik dan saran yang disampaikan oleh validator sedangkan bagian 

kedua berupa skor dengan menggunakan skala deskriptif. Skala ini digunakan 

peneliti untuk mengetahui kevalidan/ kelayakan dari media pembelajaran yang 

dikembangkan oleh peneliti. Adapun skala deskriptif yang digunakan adalah 

sebagai berikut sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Baik 

2 = Tidak Setuju/ Kurang Baik 

3 = Ragu-ragu/ Cukup Baik 

4 = Setuju/ Baik 

5 = Sangat Setuju/ Sangat Baik 

Skala penilaian yang digunakan dimulai dari 1 (satu) untuk nilai terendah 

dan 5 (empat) untuk nilai tertinggi, sehingga akan dikembangkan jenjang 

kualifikasi kriteria validasi yang dijadikan nilai yang diberikan validator dan subjek 

uji coba. Kriteria validitas analisis nilai rata-rata disajikan dalam tabel berikut. 

No Rata-rata Kriteria Validitas Keterangan 

1 0% - 20% Tidak Valid/Layak Revisi Total 

2 21% - 40% Kurang Valid/Layak Perlu Revisi 

3 41% - 60% Cukup Valid/Layak Perlu Revisi 

4 61% - 80% Valid/Layak Tidak Perlu Revisi 

5 81% - 100% Sangat Valid/Layak Tidak Perlu Revisi 

Tabel 3.1 Kriteria Validitas Analisis Rata-rata Skor (Riduwan, 2013:15) 

Media pembelajaran game edukasi berbasis komputer dikatakan layak 

apabila rata-rata presentase dari hasil validasi ahli media dan ahli materi berada 

diatas 61%. 
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3.6.3 Analisis Keefektifan 

Efektivitas media pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat keberhasilan media pembelajaran. Media pembelajaran dikatakan 

efektif apabila tujuan dari pembuatan media pembelajaran tercapai. Efektivitas 

media pembelajaran tidak hanya berorientasi pada tujuan saja, tetapi berorientasi 

pada proses dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu kriteria keefektifan 

menurut (Muhli, 2011) media pembelajaran dikatakan efektif jika dapat 

meningkatkan minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih 

termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang baik . serta 

siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan. 

Analisis keefektifan media pembelajaran dilakukan setelah melakukan uji 

coba. Uji coba media pembelajaran dilakukan di sekolah. Media pembelajaran 

dikatakan memenuhi indikator efektif apabila (1) hasil interpretasi uji validasi dari 

ahli media dan ahli materi terkualifikasi valid atau sangat valid sehingga tidak 

diperlukan revisi dan layak digunakan dalam pembelajaran. Interpretasi hasil 

validasi terdapat pada tabel 3.1 diatas. 

(2) Presentase hasil angket termasuk kriteria baik atau sangat baik. Analisis 

data diperoleh dari angket respon siswa yang dilakukan analisis secara kuantitatif. 

Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif. 

Untuk menganalisis data secara kuantitatif digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Persentase (%) = 
Jumlah skor jawaban responden

Jumlah skor maksimal
 x 100% 

Hasil perhitungan persentase penilaian angket respon siswa akan 

diinterpretasikan ke dalam tabel di bawah ini. 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Kriteria Interpretasi Skor (Riduwan, 2013:15) 

 

Persentase Kriteria 

0% - 20% Sangat Tidak Baik 

21% - 40% Kurang Baik 

41% - 60% Cukup Baik 

61% - 80% Baik 

81% - 100% Sangat Baik 




