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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran berupa animasi 

kartun adobe flash pada materi Bangun Ruang Sisi Datar. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa rancangan dan pendekatan penelitian pengembangan 

(Research & Development). Metode penelitian mencakup rencana dan langkah-

langkah penelitian, jenis data yang dikumpulkan, instrumen yang digunakan dalam 

penelitian, dan analisis data. 

3.1 Model Pengembangan 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Research and development 

yaitu metode penelitian dan pengembangan. Model pengembangan yang digunakan 

peneliti adalah DDD-E yang disusun untuk memecahkan permasalahan belajar 

siswa sesuai kebutuhan dan kharakteristik siswa. Penelitian ini mengembangkan 

media pembelajaran animasi menggunakan adobe flash. 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada kelas VIII SMP 04 Muhammadiyah Singosari Jl. Ken 

Arok, Pagentan, Singosari, Malang. Peneliti memilih VIII SMP 4 Muhammadiyah 

Singosari sebagai tempat penelitian karena kurangnya media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran, sehingga peneliti membuat pengembangan media berupa animasi 

menggunakan adobe  flash. Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2018. Penelitian 

ini tepat pada semester genap Tahun Ajaran 2017/2018. Waktu penelitian akan 

disesuaikan dengan jam mata pelajaran matematika SMP 4 Muhammadiyah Singosari 

kelas VIII dengan materi Bangun Ruang Sisi Datar. 
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3.3 Prosedur penelitian 

Pengembangan media yang dilakukan peneliti menggunakan model 

pengembangan decide, design, develop, dan evaluate (DDD-E). Decide atau 

menetapkan, design atau desain, develop atau pengembangan, dan evaluate atau 

evaluasi. Keempat unsur digunakan peneliti untuk mengembangkan produk berupa 

animasi menggunakan Adobe Flash.  

1. Decide atau tahap menetapkan 

Tahap menetapkan merupakan tahap menentukan tujuan pembelajaran pada 

media yang akan dikembangkan, menentukan tema yang dikembangkan, dan 

mengembangkan kemampuan prasyarat yang digunakan dalam pengembangan 

dan menilai sumber daya media.  

2. Design atau tahap perancangan  

Tahap perancangan dikembangkan dari hasil tahap menetapkan. Tahap 

perancangan meliputi pembuatan outline dalam media, membuat flowchart 

urutan tampilan media, pemilihan dan mendesain tampilan. 

3. Develop atau tahap pengembangan 

Tahap pengembangan merupakan tahap produksi media. Tahap yang dilakukan 

mulai dari membuat validasi media pada ahli media maupun ahli materi untuk 

mengetahui keefektifan dari media yang dikembangkan, melakukan revisi media, 

dan melakukan uji coba produk pada subjek.  

4. Evaluate atau evaluasi 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui kualitas dan keefektifan media 

yang dikembangkan berdasarkan analisis data yang diperoleh. Kualitas media 

dilihat dari hasil validasi ahli dan validasi materi serta angket respon siswa. 
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keefektifan diukur melalui tes hasil belajar siswa. Hasil dari  keseluruhan penilaian 

dapat dijadikan bahan revisi dari kekurangan media yang dikembangkan. 

3.4 Subjek Penelitian 

Hasil produk pengembangan akan diuji coba pada  ahli media dan ahli materi 

serta uji coba lapangan. Uji coba ahli akan diberikan kepada satu ahli media dan 

satu ahli materi. Sedangkan untuk uji coba lapangan akan dilakukan langsung pada 

subjek yaitu siswa kelas VIIIA SMP 04 Muhammadiyah Singosari dengan jumlah 29 

siswa. 

3.5 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh data. Data yang digunakan peneliti berupa data kualitatif dan 

kuantitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket dan tes. 

3.5.1 Teknik Memperoleh  Data 

          Penelitian ini memperoleh data melalui angket. Angket diberikan untuk 

melakukan validasi terhadap media dan materi. Pada tahap validasi dilakukan oleh 

dua orang validator. Pada tahap uji lapangan angket digunakan untuk mengetahui 

respon siswa setelah penggunaan media pembelajaran animasi adobe flash materi 

bangun ruang sisi datar. 

3.5.2 Instrumen Penelitian 

    Instrumen penelitian digunakan untuk alat evaluasi terhadap kualitas media 

pembelajaran yang digunakan berupa animasi menggunakan adobe flash. Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket validasi, angket respon siswa 

dan tes hasil belajar. 
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Tabel 3.1: Instrumen dan Tujuan 
No Instrumen Tujuan 

1. Angket 

1) Angket validasi 

2) Angket respon siswa 

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu produk 

(media atau materi). 

Untuk mengetahui respon siswa setelah pembelajaran 

menggunakan media animasi berbasis Macromedia 

Flash.  

2. Tes  Mengetahui efektivitas pembelajaran menggunakan 

media animasi berbasis Macromedia Flash. 

 

a. Angket validasi  

Angket validasi digunakan untuk memperoleh informasi dari validator tentang 

kekurangan media pembelajaran pada materi ataupun pada media. Angket validasi 

dibagi menjadi dua yaitu angket validasi ahli media dan angket validasi ahli materi. 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur kevalidan produk yang terdiri dari 4 

kategori skala penilaian yaitu:  (1) skor 1 jika tidak sesuai, (2) skor 2 jika kurang 

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

Tabel 3.2: Kisi-Kisi Lembar Validasi 
Aspek Indikator Nomer 

butir 

Bahasa  Kesesuaian bahasa yang digunakan  1,2,3 

Pembelajaran Kejelasan media 4 

Materi Mudah 5 

 Sesuai konsep 6 

 Sesuai kemampuan siswa 7 

 Runtut 8 

 Sesuai tujuan 9,10 

Keefektifan desain  Animasi 11 

Tampilan Suara 12 

 Gambar 13 

 Teks 14 

 Warna 15 

Kemanfaatan Media membantu dalam pembelajaran 16 

 Media memperjelas dalam penyampaian materi 17 

 Media menarik siswa untuk belajar 18 

Kemudahan 

pengoperasian 

Kemudahan dalam pengoperasian 19,20 
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b. Angket Respon Siswa  

Angket respon siswa berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk 

mengetahui respon siswa tentang kevalidan media setelah melakukan pembelajaran 

matematika menggunakan media animasi berbasis Adobe flash. Angket respon 

siswa dan diisi menggunakan skala penilaian sebagai berikut: 1) skor 1 jika tidak 

setuju, 2) skor 2 jika kurang setuju, 3) skor 3 jika setuju, 4) skor 4 jika sangat setuju. 

Tabel 3.3: Kisi-kisi Lembar Respon Siswa 

Aspek  Indikator  Nomer butir  

Motivasi  Perhatian 1 

 Minat 2,3 

Kemenarikan Kualitas tampilan 4,5,6,7,8,9 

 Daya tarik siswa 10,11 

Kemudahan Memahami materi 12 

Kemanfaatan Memberi pengalaman pada 

siswa 

13 

 Memberi dampak pada siswa 14,15 

 

c. Tes Hasil Belajar 

 Tes hasil belajar dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk mengetahui 

pemahaman siswa. Hasil tes digunakan untuk mengukur keefektifan media 

pembelajaran animasi menggunakan adobe flash. Soal tes berupa lima soal uraian. 

3.6 Teknik  analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan menyesuaikan dengan rumusan masalah 

yang ada. Teknik analisis data pada pemelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif dan data kuantitatif. Data deskriptif kualitatif didapat melalui hasil kritik 

dan saran validator serta hasil responden yang dianalisis dan dideskripsikan. 

Sedangkan data kuantitatif didapat dari hasil post-test, skor validasi, angket 

keterlaksanaan dan hasil angket respon siswa yang dianalisis terlebih dahulu, 

kemudian dianalisis secara kualitatif. Kriteria untuk mengukur kevalidan terdiri 
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dari 4 kategori skala penilaian yaitu nilai 1 jika sangat tidak setuju, nilai 2 jika 

kurang setuju, nilai 3 jika nilai setuju, dan nilai 4 jika sangat setuju. 

3.6.1 Analisis Validasi Produk 

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil angket validasi media 

dan materi serta hasil angket respon siswa menggunakan hitung skor rata-rata 

kemudian diubah menjadi skala kualitatif . Teknik rata-rata dengan rumus: 

 P=
∑ 𝑥

𝑆𝑀
x100% 

P : persentase nilai validasi atau respon 

∑ 𝑥  : jumlah skor angket validasi dan angket respon 

SM : skor maksimal 

Kemudian gunakan rumus menghitung persentase keseluruhan subjek: 

Persentase= F : N 

Hasil dari rumus kemudian diubah menjadi skala kualitatif untuk mengetahui 

kevalidan produk. Berikut ini kriteria kevalidan. 

Tabel 3.4 Kriteria Validitas 

Persentase Kriteria validitas Keterangan 

80≤ skor ≤ 100 Sangat valid Layak 

60 ≤ skor < 80 Valid Layak 

40 ≤ skor <60 Cukup valid Layak 

20≤ skor < 40 Kurang valid Tidak Layak 

 

3.6.2 Analisis Hasil Tes 

Keefektifan media pembelajaran selain dilihat dari hasil validasi dan hasil 

angket respon siswa juga dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dilihat 

dari jumlah siswa yang lulus dengan nilai mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang telah ditentukan, setelah mengetahui jumlah siswa yang lulus 
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dilakukan tahap  analisis tentang keefektifan. Kemudian hitung banyak siswa yang 

tuntas dengan rumus : 

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 

Tabel 3.5: Kriteria Keefektifan Media Pembelajaran 
No Presentase Kategori 

1 KK ≥ 75% Sangat efektif 

2 50% ≤ KK < 75% Efektif 

3 25% ≤ KK < 50% Kurang efektif 

4 KK< 25% Tidak efektif 

Diadaptasi dari (Firmansa, 2017) 

       Berdasarkan kriteria hasil validasi yang berupa hasil angket validasi dan hasil 

angket respon siswa serta hasil belajar siswa menyatakan media efektif apabila hasil 

dari ketiganya memiliki kategori valid dan layak sehingga efektif digunakan. 

Apabila salah satu dari ketiga aspek tidak terpenuhi maka media belum bisa 

dikatakan efektif. 




