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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang digunakan dalam proses 

ilmiah.  Penggunaan metode penelitian ditujukan untuk menjamin terlaksananya 

prinsip-prinsip dari suatu penelitian sehingga hasil akhir dari penelitian ini dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  Metode penelitian menjabarkan tentang 

pendekatan dan jenis penelitian. Sebelum melakukan penelitian perlu 

mempersiapkan desain penelitian dan prosedur penelitian yang dilaksanakan oleh 

peneliti.   

 

3.1  Jenis Penelitian 

Pengembangan media pembelajaran GUI Matlab menggunakan jenis 

Research and Development.  Metode penelitian pengembangan atau lebih dikenal 

Research and Development merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dan memvalidasi produk yang digunakan dalam 

pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Jadi 

peneliti meneliti bagaimana mengembangkan media pembelajaran GUI Matlab 

materi matriks untuk meningkatkan aktivitas siswa. 
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3.2  Prosedur  Penelitian 

       Media  pembelajaran  materi  matriks  menggunakan  media  GUI  Matlab  

merupakan  media  pembelajaran  alternatif  dan  termasuk  salah  satu  media  

pembelajaran  dari  hasil  perkembangan  teknologi  komputer.   Pengembangan    

penelitian    yang    akan    dilakukan  ini  menggunakan    model    pengembangan    

ADDIE.    Adapun    tahapan-tahapan    pengembangannya    adalah    sebagai    

berikut. 

1.    Tahap Analisis (Analysis) 

Tahap analisis mendefinisikan  apa   yang akan dipelajari oleh peserta 

didik. Mengumpulkan informasi mengenai materi pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam pembuatan media pembelajaran.   

Mengidentifikasi kebutuhan siswa pada saat pembelajaran di sekolah.  

Analisis masalah didapat dari identifikasi persoalan yang ada di sekolah.  Hal 

ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan solusi yang 

dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.  Dari analisis ini akan 

nampak pengetahuan apa saja yang harus dikuasai siswa sesuai dengan 

kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.  

Analisis terhadap komponen media pembelajaran yang akan dibuat 

meliputi kompetensi inti,  kompetensi dasar materi matriks kelas XI,  isi 

materi,  indikator serta tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai 

dengan Kurikulum 2013.  Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti 

dalam manajemen media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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2.    Tahap Desain (Design)  

Tahapan ini disebut juga  tahap pembuatan  rancangan. Berdasarkan 

analisis masalah,  peneliti membuat perancangan media pembelajaran yang 

akan dikembangkan yaitu perancangan flowchart,  penyusunan materi dan 

penyusunan instrumen penelitian. Rancangan pembuatan media ini akan 

menghasilkan produk yang berkualitas baik,  baik secara fisik maupun 

manfaat.  Ada beberapa rancangan yang dibuat penyusunan materi  yang  

akan  dicantumkan  dalam  media  pembelajaran  GUI  Matlab.  Materi  yang  

dipilih  adalah  materi  matriks  kelas  XI  yang  terdiri  dari  sifat-sifat  

matriks,  operasi  matriks,  determinan  matriks.  Materi  utama  diambil  dari  

buku  siswa  dan  buku  guru  pelajaran  matematika  kelas  XI  kurukulum  

2013.  Dan  beberapa  materi  tambahan  dari  sumber  lain  seperti  internet  

maupun  pengalaman  siswa  sehari-hari  yang  dialami  siswa.  

 Mendesain  media  pembelajaran  menggunakan  software  komputer,  

dalam  pembuatan  media  ini  peneliti  menggunakan  software  Matlab.  

Pembuatan intrumen angket validasi para ahli dan angket respon siswa yang 

sudah divalidasi dan akan digunakan untuk kebutuhan penelitian. 

3.   Tahap Pengembangan (Development) 

Proses desain menjadi suatu pengembangan yang nyata. Satu langkah 

penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum 

diimplementasikan. Tahap pengembangan diawali dengan pembuatan media.  

Seluruh komponen yang telah dipersiapkan dirangkai menjadi satu kesatuan 

media yang utuh sesuai desain yang telah dirancang.   



 

22 
 

Pada proses ini media pembelajaran  yang telah selesai dibuat kemudian 

diujikan dengan cara divalidasi oleh ahli media dan ahli materi  dalam bentuk 

angket penilaian atau lembar validasi.  Validator  yang  dipilih  yaitu  dosen  

dan  guru  matematika,  para  validator  bertugas  memberikan  penilaian,  

saran  dan  komentar  untuk  menyempurnakan  media  pembelajaran  GUI  

Matlab  yang  telah  dirancang.  Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

kelayakan produk dengan kesesuaian desain media dan materi pembelajaran.   

Setelah media pembelajaran divalidasi oleh ahli media dan materi,  maka 

peneliti akan melakukan revisi terhadap kelemahan dan kekurangan media 

ini.  Revisi ini berdasarkan masukan-masukan dari para ahli ketika validasi.  

Jika hasil penilaian para ahli telah memenuhi kategori dan tidak perlu 

dilakukan banyak revisi,  maka media yang dibuat siap untuk 

diimplemetasikan. 

4.   Tahap Implementasi (Implementation)  

Langkah nyata untuk menerapkan media yang telah kita buat. Tahap ini 

semua yang telah dikembangkan agar bisa diimplementasikan.  Pada tahap ini 

media diujicobakan kepada siswa  MA Muhammadiyah 1 Malang Kelas  XI  

semester  genap  tahun  ajaran  2017/2018 yang  berjumlah  15 orang. 

Memerlukan perangkat lunak tertentu maka perangkat lunak GUI Matlab 

harus sudah diinstal.  Objek  penelitian  ini  adalah respon  siswa  terhadap  

pembelajaran  matematika  materi  matriks  menggunakan media  GUI  

Matlab.  Uji coba disertai angket respon siswa untuk mengetahui penilaian 

siswa mengenai media yang telah dikembangkan.  
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5.   Tahap Evaluasi (Evaluation)  

Proses untuk melihat apakah yang telah dibuat berhasil sesuai dengan 

harapan awal atau tidak. Ditahap evaluasi dideskribsikan kelebihan atau 

kekurangan media pembelajaran. Evaluasi yang terjadi pada setiap tahap 

diatas dinamakan formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi.   

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang yang diperlukan,   peneliti menggunakan 

angket sebagai bahan acuan dalam pengumpulan data.  Pengumpulan data adalah 

prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Komariah & Satori, 

2011).  Pengumpulan data dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bahan-

bahan yang relevan dan akurat. 

Instrumen  penelitian  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  

data  dan  memberikan  informasi  dari  subjek  penelitian.    Instrumen   yang   

digunakan   dalam   penelitian   ini   angket. Angket merupakan kumpulan 

pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.  Lembar  angket  

yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  aspek   sebagai   

berikut. 

Validasi  materi  dilakukan  untuk  mendapatkan  penilaian  dari  aspek  

kelayakan  isi,  bahasa  yang  digunakan  dan  kesesuaian  media  yang  

digunakan.  Validasi  media  dilakukan  untuk  mendapatkan  penilaian  dari  

aspek  konstruksi  dan  teknis.  
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Angket  respon  siswa  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  kepraktisan  dari  

suatu  perangkat  pembelajaran  yang  sudah  dikembangkan.   Tujuan  angket  ini  

adalah  memperoleh  pendapat  yang  mencakup  tampilan,   penyajian  materi,   

dan  manfaat  setelah  siswa  menggunakan  media  pembelajaran  GUI  Matlab  

materi  Matriks.    

 

3.4   Analisis Data 

        Proses analisis data bertujuan untuk memberikan makna dari data yang sudah 

terkumpul.  Analisis data dimulai dengan mengolah data yang diperoleh dari 

angket,  catatan lapang dan hal-hal yang ditemukan dalam penelitian sehingga 

dapat dipahami oleh masyarakat luas.  Data kualitatif berupa data tentang proses 

langkah-langkah pembuatan media pembelajaran berupa kritik dan saran dari ahli 

materi,  ahli media dan data respon siswa terhadap media pembelajaran yang 

dibuat. 

 

3.4.1  Validasi Ahli Media dan Ahli Materi 

 Instrumen validasi ahli media merupakan instrumen yang digunakan pada 

tahapan validasi oleh para ahli terhadap media pembelajaran untuk mengetahui 

kelayakan media berdasarkan aspek-aspek penilaian tertentu sebelum diterapkan 

di lapangan.  Dalam penelitian ini digunakan dua macam instrumen validasi ahli 

yaitu instrumen validasi ahli media dan instrumen validasi ahli materi.  Adapun 

kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data tentang kevalidan perangkat 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 
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1. Melakukan rekapitulasi terhadap semua pernyataan dari validator kedalam 

tabel. 

2. Mencari rata-rata hasil validasi dari semua validator untuk setiap sub 

indikator dengan rumus. 

   
∑   

 
 

     rata-rata sub indikator ke-i 

     skor hasil penilaian validator ke-j terhadap sub indikator ke-i 

     banyaknya validator 

3. Mencari rata-rata tiap indikator dengan rumus. 

   
∑   

  
 

     rata-rata indikator ke-i 

     rata-rata untuk indikator ke-i sub indikator ke-j 

     banyaknya sub indikator dalam ke indikator ke-j 

4. Mencari rata-rata total dengan rumus. 

   
  
 

 

    rata-rata total 

     rata-rata indikator ke-i 

     banyaknya indikator 
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5. Menentukan kategori kevalidan dengan mencocokkan rata-rata total dengan 

kategori yang ditetapkan sebagai berikut ini.  Kriteria untuk menyatakan 

bahwa media pembelajaran materi matriks menggunakan media GUI Matlab 

sebagai berikut. 

Tabel  3.4  Tingkat Kevalidan Media GUI Matlab 

Besarnya Va Kategori 

       Valid 

       Kurang Valid 

       Tidak Valid 

    rata-rata hasil penilaian ahli terhadap media pembelajaran materi 

matriks menggunakan media GUI Matlab. 

6. Jika hasil validasi menunjukkan belum valid,  maka perlu dilakukan revisi. 

 

3.4.2 Analisis Respon Siswa 

Data hasil dari angket respon siswa diperoleh dari pengisian angket oleh 

siswa setelah menggunakan media pembelajaran GUI Matlab.  Untuk 

menganalisis angket respon siswa diperlukan beberapa pedoman penilaian sebagai 

berikut. 

1. Menentukan rata-rata skor dari angket respon siswa 

2. Rata-rata skor yang diperoleh dari angket respon siswa dijumlahkan dan 

dirata-rata kembali dalam bentuk persentase dengan menggunakan rumus 

rata-rata 

Rata-rata skor total (%) = 
                             

               
      

3. Mendeskripsikan rata-rata skor total (%) dengan persentase respon positif 

siswa sesuai dengan tingkatnya sebagai berikut. 
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Tabel  3.5  Kategori penilaian angket respon siswa 

Persentase Rata-rata Kategori 

 ̅      Respon Siswa Sangat Baik 

     ̅      Respon Siswa Baik 

     ̅      Respon Siswa Kurang Baik 

 ̅      Respon Siswa Tidak Baik 

 

 

 


