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BAB III 

METODE PENELITIAAN 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media 

pembelajaran interaktif matematika menggunakan software Lectora Inspire v16.1.2 

(10592) pada materi peluang. Pokok bahasan yang terdapat pada bab metode 

penelitian adalah sebagai berikut : (1) jenis dan pendekatan penelitian; (2) prosedur 

penelitian; (3) lokasi dan subjek penelitian; (4) instrumen penelitian; dan (5) teknik 

analisis data. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekan pada penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan 

atau Research and Development (R&D). Pada penelitian ini menghasilkan produk 

yang dapat langsung digunakan. Produk yang dihasilkan berupa media 

pembelajaran matematika berbasis Lectora Inspire pada materi peluang. Media 

pembelajaran dilakukan pengujian tingkat kelayakan, keefektifan dan kepraktisan 

serta respon siswa setelah menggunakan media pembelajaran matematika berbasis 

Lectora Inspire pada materi peluang. 

Pengujian tingkat kelayakan media menggunakan angket validasi media 

pembelajaran. Untuk mengetahui keefektifan dari media pembelajaran digunakan 

soal evaluasi sebagai tolak ukurnya. Tingkat kepraktisan diketahui melalui angket 

yang diberikan kepada guru mata pelajaran matematika. Siswa diberikan angket 

untuk memberikan penilaian sebagai respon siswa terhadap media pembelajaran 

yang telah digunakan. 
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3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini diadaptasi dari (Sugiyono, 2016). Sesuai 

dengan model pengembangan media yang digunakan, prosedur penelitian dan 

pengembangan yang akan ditempuh sebagai berikut. 

a. Potensi Masalah 

Tahap potensi masalah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik wawancara secara 

langsung dengan guru mata pelajaran matematika. Tujuan dari wawancara adalah 

untuk mendapatkan informasi yang  relevan mengenai perlunya pengembangan 

media pembelajaran. 

Hasil dari wawancara terhadap guru matematika diperoleh keterangan 

bahwa guru tidak pernah menggunakan media pembelajaran interaktif pada materi 

peluang. Media pembelajaran matematika berbasis Lectora Inspire merupakan 

pengembangan media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran matematika yang sulit dipahami. Berdasarkan 

uraian yang telah dipaparka, maka potensi masalah yang ada akan digunakan 

sebagai landasan dalam pengembangan media pembelajaran matematika berbasis 

Lectora Inspire. 

b. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, dan tes. Wawancara 

tersebut bertujuan untuk mengetahui penggunaan media yang pernah digunakan 

dalam kelas dan kesulitan-kesulitan dalam belajar matematika khususnya pada 
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materi peluang. Informasi yang didapat digunakan untuk merancang media 

pembelajaran matematika berbasis Lectora Inspire pada materi peluang. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga menggunakan angket. 

Angket yang diberikan kepada siswa, guru pelajaran matematika, serta ahli media 

dan materi. Angket yang diberikan kepada siswa difokuskan untuk memperoleh 

data tentang respon siswa terhadap media pembelajaran tersebut. Angket yang 

diberikan kepada guru digunakan untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari media 

pembelajaran. Angket yang diberikan kepada ahli media dan materi digunakan 

untuk memperoleh validasi media pembelajaran. Tes digunakan untuk mengetahui 

keefektifan dari media pembelajaran matematika berbasis Lectora Inspire. Tes 

berupa lima soal uraian mengenai materi peluang. 

c. Desain Produk 

Penelitian dan pengembangan ini akan menghasilkan media pembelajaran 

interaktif pada materi peluang. Penulis membuat RPM (rancangan pembuatan 

media). Rancangan pembuatan media mencakup pemilihan kompetensi dasar yang 

sesuai dengan kompetensi inti dan juga merumuskan indikator yang ingin dicapai. 

Selanjutnya penulis mengumpulkan buku, tutorial, software, hardware dan mulai 

melakukan pembuatan produk yang akan dikembangkan. 

d. Validasi Desain 

Pada tahap validasi desain penulis menyertakan pendapat pakar atau ahli 

dalam bidangnya untuk menilai kelayakan dari  desain yang telah dibuat tersebut. 

Validasi desain terdiri dari validasi media dan validasi materi. Pakar ini akan 

diminta masukan untuk dijadikan dasar perbaikan desain produk tersebut. Validasi 
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desain media pembelajran interaktif ini dilakukan oleh ahli media pembelajaran dan 

ahli materi peluang. 

e. Revisi Desain 

Setelah produk divalidasi melalui penilaian dari ahli dibidangnya, maka 

akan terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dari produk tersebut. 

Selanjutnya penulis perlu memperbaiki kelemahan dari produk yang telah 

divalidasi berdasarkan masukan-masukan dari ahli supaya menghasilkan produk 

media pembelajaran matematika berbasis Lectora Inspire pada materi peluang 

sesuai dengan kebutuhan siswa.  

f. Uji Coba Produk 

Setelah produk dinilai layak oleh ahli media dan ahli materi selanjutnya 

dilakukan ujicoba produk yaitu kepada siswa yang merupakan pengguna dari 

produk yang dikembangkan. 

3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi untuk melakukan penelitian ini di SMA Negeri 9 Malang. Pemilihan 

lokasi didasarkan pada hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis 

menemukan kesesuaian antara masalah yang diteliti dengan lokasi penelitian dan 

tersedianya laboratorium komputer serta kesediaan guru matematika di SMA 

Negeri 9 Malang. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI-IPA B. Adapun 

waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. 

3.4 Intrumen Penelitian 

Pada kegiatan penelitian untuk mendapatkan data seorang peneliti 

menggunakan intrumen yang mampu memberikan informasi tentang yang akan 



21 

 

diteleti. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data yang 

digunakan sebagai berikut. 

a. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara berisi data yang dibutuhkan untuk pengembangan 

media pembelajaran matematika berbasis Lectora Inspire pada materi peluang. 

Wawancara dilakukan secara langsung kepada beberapa siswa kelas XI-IPA1 dan 

guru mata pelajaran matematika. Adapun pokok-pokok yang digali dalam 

wawancara yaitu: (1) media yang digunakan dalam pembelajaran matematika 

khususnya peluang, (2) kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari peluang, (3) 

tingkat pemahaman siswa terhadap peluang. 

b. Lembar Angket Validasi Media Pembelajaran 

Angket validasi digunakan untuk memperoleh informasi dari validator 

tentang kekurangan dari media pembelajaran yang telah dibuat baik dari segi materi 

maupun media. Angket validasi terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berupa 

komentar, kritik, dan saran yang disampaikan oleh validator sedangkan bagian 

kedua berisikan skor dengan menggunakan skala Likert. Adapun skala deskriptif 

yang diberikan, yaitu : (1) Skor 1 jika tidak sesuai, (2) skor 2 jika kurang sesuai, (3) 

skor 3 jika sesuai, (4) skor 4 jika sangat sesuai. 

c. Lembar Angket Respon Siswa dan Angket Keterlaksanaan  

Lembar angket dalam penelitian ini adalah menggunakan angket 

keterlaksanaan media pembelajaran dan angket respon siswa terhadap media 

pembelajaran. Tujuan diberikannya angket keterlaksanaan media pembelajaran 

adalah untuk mengetahui kepraktisan media pembelajaran, sedangkan angket 
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respon siswa adalah untuk mengetahui respon terhadap media pembelajaran 

matematika berbasis Lectora Inspire yang telah digunakan. Lembar angket diisi 

dengan berdasarkan keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran matematika berbasis Lectora Inspire dengan memberi tanda centang, 

berdasarkan skala penilaian seperti berikut. (1) skor 1 jikat tidak setuju, (2) skor 2 

jika kurang setuju, (3) skor 3 jika setuju, (4) skor 4 jika sangat setuju. 

d. Soal Evaluasi 

Tujuan diberikannya soal evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan 

media pembelajaran interaktif. Siswa diminta mengerjakan lima soal uraian. Soal 

evaluasi  termuat dalam media pembelajaran matematika berbasis Lectora inspire, 

dikerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif, data 

tersebut dianalisis secara statistik deskriptif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil 

skor validasi, angket keterlaksanaan dan hasil angket respon siswa. Data kualitatif 

dari wawancara, kritik dan saran dari validator serta hasil responden yang dianalisis 

dan dideskripsikan. 

Untuk mempermudah analisis data yang diperoleh, maka digunakan analisis 

secara kuantitatif. Hasil dari analisis tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk 

deskriptif. Adapun rumus yang digunakan dalam menganalisis sebagai berikut. 

a. Analisis Validasi Media Pembelajaran Oleh Ahli 

Pengolahan data angket yang diperoleh dari lembar penilaian media 

pembelajaran dianalisis dengan teknik rata-rata. Dapat dirumuskan perhitungan 
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sebagai berikut. �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 , dengan �̅� sebagai rata-rata dari penilaian angket validasi 

media pembalajaran. ∑ 𝑥𝑖 adalah jumlah nilai jawaban responden. 𝑛 adalah 

banyaknya data pada angket. 

Skala penilaian yang digunakan dimulai dari 1 untuk nilai terendah sampai 

4 untuk nilai tertingih, sehingga akan dikembangkan jenjang kualifikasi kreteria 

validasi yang dijadikan nilai yang diberikan validator dan subjek ujicoba. 

Penentuan rentang dalam suatu tingkatan diperoleh dari rentang nilai tertinggi 

dengan tentang nilai terendah, dibagi nilai tertinggi, sehingga diperoleh rentang 

0,75. Kriteria validitas analisis rata-rata yang diadaptasi dari (Arikunto , 2006) 

disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

No  Rata-rata Kriteria validitas keterangan 

1 

2 

3 

4 

3,25 < 𝑥 ≤ 4 

2,50 < 𝑥 ≤ 3,25 

1,75 < 𝑥 ≤ 2,50 

1 < 𝑥 ≤ 1,75 

Vallid 

Cukup valid 

Kurang valid 

Tidak valid 

Tidak perlu revisi 

Tidak perlu revisi 

Perlu revisi 

Perlu revisi 

Tabel 3.1 Kreteria Validitas Analisis Rata-rata. 

b. Kepraktisan Media Pembelajaran 

a) Angket Keterlaksanaan Media Pembelajaran 

Tujuan pengolahan data angket keterlaksanaan media pembelajaran 

adalah untuk menentukan kepraktisan media pembelajaran yang 

dikembangkan. Angket ini dinilai oleh teman sejawat sebagai observer pada 

penelitian ini. Skala penilaian yang digunakan pada lembar angket 

keterlaksanaan dimulai dari 1 untuk nilai terendah sampai 4, kemudian 
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dianalisis berdasarkan rata-rata skor. Deskripsi rata-rata skor kreteria yang 

diperoleh dari angket keterlaksanaan media pembelajaran akan disajikan 

sebagai berikut yang diadaptasi dari (Arikunto, 2006). 

No  Rata-rata Kriteria  

1 

2 

3 

4 

3,25 < 𝑥 ≤ 4 

2,50 < 𝑥 ≤ 3,25 

1,75 < 𝑥 ≤ 2,50 

1 < 𝑥 ≤ 1,75 

Sangat praktis 

Praktis 

Kurang praktis 

Tidak praktis 

Tabel 3.2 Kreteria Penilaian Kepraktisan Keterlaksanaan Media 

Pembelajaran. 

 

b) Angket Respon Siswa 

Siswa diminta mengisi angket respon siswa setelah selesai ujicoba 

media pembelajaran. Deskripsi hasil rata-rata skor kriteria yang diperoleh 

dari hasil angket keterlaksanaan media pembelajaran disajikan dalam tabel 

sebagai berikut yang diadaptasi dari (Arikunto, 2006). 

No  Rata-rata Kriteria  

1 

2 

3 

4 

3,25 < 𝑥 ≤ 4 

2,50 < 𝑥 ≤ 3,25 

1,75 < 𝑥 ≤ 2,50 

1 < 𝑥 ≤ 1,75 

Sangat menarik 

Menarik 

Kurang menarik 

Tidak menarik 

Tabel 3.03 Kreteria penilaian respon siswa. 

c. Analisis Keefektifan Media Pembelajaran 

Setelah diperoleh persentase jumlah siswa yang lulus KKM, kemudian 

kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang keefektifan tersebut (Raharjo, 
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2010) adalah sebagai berikut. (a) Membuat pedoman penskoran, (b) mentukan skor 

maksimal, (c) penskoran dihitung atau dinilai dari penguasaan konsep yang dilihat 

dari ketuntasan siswa dengan KKM standar Nasional yaitu 75, dan (d) etelah skor 

diperoleh, kemudian untuk melihat ketuntasan siswa yaitu dengan mengacu pada 

KKM yang telah ditetapkan. Kemudia menghitung persentase banyaknya siswa 

yang tuntas dengan menggunakan rumus ketuntasan klasikal  

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 
× 100%. Kriteria untuk 

keefektifan media pembelajaran disajikan pada tabel berikut. 

No  Persentase Katagori 

1 

2 

3 

4 

𝐾𝐾 ≥ 75% 

50% ≤ 𝐾𝐾 < 75% 

25% ≤ 𝐾𝐾 < 50% 

𝐾𝐾 < 25% 

Sangat efektif 

Efektif  

Kurang efektif 

Tidak efektif 

 Tabel 3.4 kreteria keefektifan media pembelajaran. 

 


