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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam Research and Development (R&D), 

yaitu sebuah penelitian pengembangan pada media pembelajaran berbasis 

aplikasi android dengan menggunakan software pengembang Appinventor.  

Media yang dikembangkan ini digunakan pada materi bangun ruang yang 

diajarkan pada jenjang SMP. Penelitian pengembangan (Research and 

Development) bertujuan untuk merancang dan menghasilkan produk media 

yang lebih efektif dan efisien. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini 

merupakan sebuah aplikasi android yang berisi materi bangun ruang, contoh 

soal, kuis dan ujian untuk siswa SMP. Model pengembangan yang diterapkan 

pada penelitian ini adalah DDD-E (Decide, Design, Develop, Evaluate) yaitu: 

a. Decide adalah tahap peneliti menentukan tujuan dari pengembangan media 

yang akan dikembangkan. 

b. Design adalah tahap pembuatan struktur perancangan dari media yang 

akan dikembangkan. 

c. Develop adalah tahap mengembangkan atau mengerjakan media yang 

telah dirancang, meliputi elemen-elemen media dan tampilan antarmuka 

media. 

d. Evaluate adalah tahap mengecek kelayakan dan keberhasilan media yang 

dihasilkan. 

  



17 
 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa siswa SMP kelas VIII dan 

IX secara acak. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret pada tahun 

ajaran 2017/2018 semester genap. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian pengembangan ini 

menggunakan model DDD-E (Decide, Design, Develop, Evaluated) yang 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Decide 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis kurikulum, analisis media, dan 

menentukan tujuan media yang dikembangkan. 

1) Tahap pertama pada tahap decide adalah mengetahui bahwa 

kurikulum yang digunakan SMP pada umumnya yang ada di kota 

Malang adalah menggunakan K13. Sehingga peneliti membatasi 

materi bangun ruang sesuai dengan kompetensi dasar yang diterapkan 

pada K13 untuk dimasukkan ke dalam media pembelajaran. 

2) Pada tahap ini peneliti memilih media aplikasi android sebagai media 

pembelajaran yang perlu dikembangkan. 

3) Tujuan pengembangan media aplikasi Lantip matematika adalah 

untuk melatih siswa agar belajar secara mandiri,  menjadikan siswa 

tertarik untuk mempelajari materi bangun ruang sehingga dapat 

dengan mudah untuk mengingat konsep materi bangun ruang, dan 
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menjadikan siswa untuk bisa berpikir cermat ketika dihadapkan pada 

soal-soal yang harus diselesaikan  dalam durasi waktu yang singkat. 

b. Tahap Design 

Pada tahap ini, peneliti melakukan perancangan media yang 

dikembangkan yaitu dengan membuat sketsa awal tampilan aplikasi 

Lantip matematika. Mulai dari rancangan flowchart, penyusunan materi 

bangun ruang dan  desain tampilan dasar berupa tampilan awal dan 

tampilan setiap menu. 

c. Tahap Develop 

Pada tahap ini, peneliti melakukan tahap pembuatan media yang telah 

direncanakan pada tahap-tahap sebelumnya. Proses penyelesaian media 

aplikasi ini adalah dimulai dari penyusunan materi, mendesain tampilan 

antarmuka, memasukan efek animasi dan suara. Setelah semua elemen 

terselesaikan peneliti mulai melakukan pemrograman dengan 

menggunakan software pengembang Appinventor. 

d. Tahap Evaluate 

Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi yaitu dengan validasi oleh 

pakar materi dan ahli media, apabila masih terdapat kekurangan maka 

dilakukan perbaikan. Setelah media mendapatkan validasi dari pakar 

materi dan ahli media maka produk akan diujicobakan pada siswa SMP 

kelas VII dan IX yang kemudian diambil kesimpulan kelayakan aplikasi 

Lantip matematika melalui angket. 
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3.4 Sampel Uji Coba 

Penelitian pengembangan ini mengambil populasi siswa SMP kelas 

VIII dan kelas IX di Malang. Sedangkan pengambilan sampel uji coba 

dilakukan secara accidental yaitu pada beberapa siswa SMPN 4 Malang, 

SMPN 8 Malang, SMPN 18 Malang, SMPN 20 Malang, SMPN 21 Malang, 

dan SMP Muhammadiyah 2 Malang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Lembar Validasi 

Peneliti membuat lembar validasi untuk mengetahui kelayakan media yang 

akan divalidasi oleh pakar materi dan ahli media. 

b. Angket 

Penelitian ini menggunakan angket untuk mengumpulkan tanggapan siswa 

terhadap media dan kemudian peneliti menggunakan data tersebut untuk 

diambil kesimpulan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh peneliti adalah berupa data uji validitas dan 

berupa hasil angket yang diberikan kepada sampel. Data yang diperoleh 

kemudian dilakukan analisis oleh peneliti dengan menggunakan statistik 

deskriptif. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisis data hasil lembar validasi 

Data yang diperoleh dari hasil validasi oleh ahli, dianalisis untuk 

mengetahui layak atau tidaknya media yang dikembangkan. Data yang 
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diterima berupa penilaian, saran dan kritik terhadap media yang 

dikembangkan. Saran dan kritik yang diterima kemudian diseleksi oleh 

peneliti melalui konsultasi bersama dosen pembimbing, kemudian saran 

dan kritik yang relevan digunakan untuk memperbaiki media yang 

dikembangkan. Sedangkan data penilaian yang berupa rating scale akan 

dianalisis melalui langkah-langkah berikut: 

1) Mengubah hasil data yang semula berupa ceklist menjadi data 

kuantitatif menggunakan rating scale. Adapun aturan pemberian nilai 

pada setiap pertanyaan adalah: 

Tabel 3.1 Rating scale 

Tingkat Penilaian  Kategori 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

 

2) Mengubah data skor rating scale pada tiap aspek validasi oleh pakar 

materi dan ahli media menjadi bentuk persentase. Pengubahan skor 

ke dalam bentuk persentase menggunakan rumus: 

                
                          

                    
         

      
 

     
         

 

Keterangan: 

%skor= Persentase skor 

n  = Jumlah skor yang diperoleh 

I  = Banyak indikator yang disediakan 
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Mengonversikan persentase yang telah diperoleh ke dalam bentuk kategori 

kualitas media. Kriteria interpretasi skor yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

Tabel 3.2 Kriteria interpretasi skor 

Tingkat Penilaian (%) Kategori 

80 < skor ≤ 100 Sangat Baik 

60 < skor ≤ 80 Baik 

40 < skor ≤ 60 Cukup 

20 < skor ≤ 40 Kurang 

0 < skor ≤ 20 Sangat Kurang 

b. Analisis data hasil angket respons siswa

Data yang diperoleh dari hasil angket/kuesioner yang diberikan 

kepada sampel, dianalisis untuk mengetahui layak atau tidaknya media 

yang dikembangkan. Data yang diterima berupa penilaian (ceklist) 

terhadap media yang dikembangkan. Kemudian data penilaian yang 

berupa rating scale akan dianalisis melalui langkah-langkah berikut: 

1) Mengubah hasil data yang semula berupa ceklist menjadi data

kuantitatif menggunakan rating scale. Adapun aturan pemberian nilai

pada setiap pertanyaan adalah:

Tabel 3.3 Kriteria interpretasi skor 

Tingkat Penilaian Kategori 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 
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2) Mengubah data skor rating scale pada tiap aspek validasi oleh pakar 

materi dan ahli media menjadi bentuk persentase. Pengubahan skor ke 

dalam bentuk persentase menggunakan rumus: 

                
                          

                    
         

      
 

     
         

Keterangan: 

%skor= Persentase skor 

n  = Jumlah skor yang diperoleh 

I  = Banyak indikator yang disediakan 

Mengonversikan persentase yang telah diperoleh ke dalam bentuk 

kategori kualitas media. Kriteria interpretasi skor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

Tabel 3.4 Kriteria interpretasi skor 

Tingkat Penilaian (%) Kategori 

80 < skor ≤ 100 Sangat Baik 

60 < skor ≤ 80 Baik 

40 < skor ≤ 60 Cukup 

20 < skor ≤ 40 Kurang 

0 < skor ≤ 20 Sangat Kurang 

 

 




