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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang: (1) jenis dan pendekatatan penelitian, (2) 

model pengembangan, (3) subjek dan waktu penelitian, (4) teknik pengumpulan 

data, (5) instrumen penelitian, (6) teknik analisis data. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian tentang pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis 

web pada materi garis dan sudut kelas VII SMP ini merupakan penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan dan menguji 

keefektifan produk tertentu (Sugiyono, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. 

3.2 Model Pengembangan 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan Sugiyono (2017). Adapun 

langkah-langkah pengembangan media pembelajaran yang ditempuh penelitian ini 

melalui tujuh tahap, diantaranya: 

1. Potensi dan Masalah

Tahap pertama ini dilakukan dengan mengumpulkan potensi dan masalah

mengenai media pembelajaran matematika dengan cara mewawancarai guru mata 

pelajaran matematika dan memberikan angket kepada siswa kelas VII di SMPK 

St. Albertus Donomulyo. Tujuan dari wawancara dan penyebaran angket tersebut 

untuk mengumpulkan informasi mengenai perlunya media pembelajaran yang 

mendukung proses pembelajaran di sekolah tersebut. 

2. Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai bahan

untuk perencanaan media pembelajaran yang dapat mengatasi masalah yang 

terjadi di SMPK St. Albertus Donomulyo. Pengumpulan data diawali dengan 

menetapkan kompetensi dasar dan merumuskan indikator pencapaian kompetensi 

serta mengumpulkan materi garis dan sudut sebagai berikut: 
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Tabel 3.1: Kompetensi Dasar dan Indikator Materi Garis dan Sudut 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.12. Menjelaskan sudut, jenis sudut, hubungan 

antar sudut, cara melukis sudut, membagi 

sudut, dan membagi garis. 

3.12.1. Mengidentifikasi garis, ruas garis, dan 

sinar garis 

3.12.2. Menentukan kedudukan dua garis 

3.12.3. Menentukan ukuran sudut dari 

kedudukan angka jarum jam 

3.12.4. Menentukan jenis sudut (lancip, siku-

siku, tumpul, dan lurus) 

3.12.5. Menentukan hubungan antar sudut 

(berpenyiku, berpelurus, dan bertolak-

belakang) 

3.15 Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan sudut dan garis. 

3.15.1 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan jenis sudut 

3.15.2 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan hubungan antar 

sudut 

3. Desain Produk.

Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan berhubungan dengan pembuatan

flowchart dan storyboard. 

a. Pembuatan flowchart

Flowchart merupakan diagram alur dalam pembuatan media pembelajaran

interaktif berbasis web. Media pembelajaran ini terdsiri dari lima menu utama 

yaitu beranda, kompetensi, materi, evaluasi, dan profil. Flowchart ini didesain 

berdasarkan kompetensi dasar dan indikator materi garis dan sudut. Pada 

pembuatan flowchart ini, materi untuk media pembelajaran berbasis web terdiri 

dari lima yaitu garis, kedudukan garis, jenis sudut, ukuran sudut dari jarum jam, 

dan hubungan antar sudut. 
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  Ya 

  Tidak 

 

Keterangan : = simbol terminal (menyatakan awal/akhir suatu program)

 = simbol input/output 

 = simbol logika (menunjukkan pilihan ya/tidak) 

 = simbol arus (menyatakan proses) 

Gambar 3.1: Flowchart Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web 
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b. Pembuatan storyboard

Setelah pembuatan flowchart selesai maka selanjutnya pembuatan

storyboard dengan mengacu pada flowchart yang telah dibuat. 

Storyboard media pembelajaran interaktif berbasis web: 

(a) 

 

(b) 

JUDUL  DAN MATERI 

Kompetensi Materi Evaluasi Profil 

Deskripsi Media Pembelajaran 

Beranda 

JUDUL  DAN MATERI 

Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Materi Evaluasi Profil Beranda 
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(c) 

(d) 

(e) 

Gambar 3.2: (a) Halaman Beranda; (b) Halaman Kompetensi; (c) Halaman Materi;    (d) 

Halaman Evaluasi; dan (e) Halaman Profil. 
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Selanjutnya melakukan pembuatan web menggunakan software notepad++ dan 

penginputan materi menggunakan adobe flash CS4 untuk membuat media 

pembelajaran interaktif berbasis web pada materi garis dan sudut. 

4. Validasi Produk

Media pembelajaran yang sudah dibuat akan divalidasi oleh para ahli yang

terdiri dari ahli media dan ahli materi. Tujuan dari tahap ini untuk mengetahui 

kevalidan dan kualitas media yang telah dibuat sebelum diujicobakan ke siswa. 

5. Revisi Desain

Revisi dilakukan apabila dalam tahapan validasi memerlukan perbaikan.

Apabila hasil dari validasi menunjukkan kriteria yang valid maka media 

dinyatakan baik sehingga tidak perlu diadakan revisi, atau sebaliknya jika dari 

hasil validasi menunjukkan banyak kekurangan atau kurang valid maka media 

perlu adanya revisi. 

6. Uji Coba Produk

Pada tahap uji coba ini dilakukan dengan menerapkan media pembelajaran

di sekolah, memberikan angket respon siswa, dan soal. Tujuan dari uji coba ini 

untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran interaktif berbasis web. 

7. Revisi Produk

Revisi produk dilakukan apabila dalam tahapan uji coba ditemukan

kekurangan. Apabila dari hasil uji coba menunjukkan kriteria respon siswa baik 

dan hasil belajar tinggi maka tidak perlu diadakan revisi, atau sebaliknya jika dari 

hasil uji coba menunjukkan banyak kekurangan atau kriteria respon siswa dan 

hasil belajar cukup maka media perlu adanya perbaikan (revisi produk). 

3.3 Subjek  dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPK St. Albertus 

Donomulyo sebanyak 20 siswa heterogen yaitu dengan kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. Pemilihan siswa yang heterogen dimaksudkan untuk 

mengukur respon siswa dan hasil belajar dengan media pembelajaran. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMPK St. Albertus Donomulyo yang bertempat di Jl. 

Bandung Rt.001/Rw.001 Donomulyo, Kec. Donomulyo, Kab. Malang. Waktu 

penelitian ini pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini digunakan 

teknik sebagai berikut : 

1. Angket

Angket dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga yaitu angket validasi

para ahli, angket observasi awal, dan angket respon siswa. Angket validasi para 

ahli digunakan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran sebelum di uji 

coba. Angket observasi awal bertujuan untuk menggali potensi, masalah, dan 

perlunya media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika, sedangkan 

angket respon siswa bertujuan untuk mengetahui respon siswa dan keefektifan 

media pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan. 

2. Tes

Tes ini digunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan belajar siswa, dari

hasil tes tersebut dapat diukur keefektifan media pembelajaran interaktif yang 

telah dikembangkan. Tes yang diberikan meliputi 10 soal pilihan ganda materi 

garis dan sudut dan dikerjakan selama 30 menit. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data, maka diperlukan 

instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Lembar Validasi

Lembar validasi digunakan untuk mengetahui bagaimana pengembangan

media pembelajaran ini, apakah sudah memenuhi kriteria yang diharapkan atau 

belum. Lembar validasi ini dibagi menjadi dua yaitu validasi ahli media dan 

validasi ahli materi. 

c. Lembar Validasi Ahli Media

Lembar validasi untuk ahli media dibuat untuk menilai apakah media

pembelajaran interaktif berbasis web yang dikembangkan layak atau tidak untuk 

diujicobakan dalam proses pembelajaran. 
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Tabel 3.2: Kisi-Kisi Lembar Validasi Ahli Media 

No. Aspek Indikator 
Nomor 

Pernyataan 

1. Usability Kemudahan penggunaan menu 1 

Efisiensi penggunaan website 2, 3 

2. Functionality Penggunaan menu utama 4 

Penggunaan menu sub materi 5 

Penggunaan tombol dan ikon 6 

3. Komunikasi Komunikasi 7, 8 

Visual Kesederhanaan dan kemenarikan 9, 10 

Kualitas visual 11 

Penggunaan animasi dan audio 12 

Penggunaan layout 13 

(adaptasi dari skripsi Lukitaningrum, 2016) 

d. Lembar Validasi Ahli Materi

Lembar validasi untuk ahli materi dibuat untuk mengetahui sejauh mana isi

media pembelajaran interaktif berbasis web dapat mewakili secara keseluruhan 

materi yang disajikan. 

Tabel 3.3: Kisi-Kisi Lembar Validasi Ahli Materi 

No. Aspek Indikator 
Nomor 

Pernyataan 

1. Desain

Pembelajaran

Kejelasan KD dan indikator 1, 2 

Keruntutan materi 3 

2. Isi Materi Kualitas isi materi 4 

Aktualitas materi 5 

Penggunaan animasi 6 

Cakupan materi dan latihan soal 7, 8 

3. Bahasa dan Kebenaran bahasa 9 

Komunikasi Kesesuaian gaya bahasa 10 

(adaptasi dari skripsi Lukitaningrum, 2016) 

2. Lembar Angket Respon Siswa

Lembar angket digunakan untuk mengetahui respon siswa dan keefektifan

media pembelajaran yang dikembangkan. Angket ini berisi pernyataan-pernyataan 

yang berkaitan dengan tanggapan siswa setelah melakukan pembelajaran dengan 

media pembelajaran interaktif berbasis web. 
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Tabel 3.4: Kisi-Kisi Lembar Angket Respon Siswa 

No. Aspek Indikator 
Nomor 

Pernyataan 

1. Tampilan Petunjuk penggunaan media 1 

Pemakaian huruf 2 

Kualitas gambar dan animasi 3, 4 

Penggunaan warna 5 

2. Materi Kesesuaian tujuan pembelajaran 6 

Kejelasan materi yang diberikan 7, 8 

Kejelasan kalimat 9, 10 

Kualitas latihan soal 11 

3. Interaksi Pemakai Tombol/navigasi 12 

Kemandirian belajar 13, 14 

4. Interaksi Program Urutan halaman program 15 

Kesesuaian soal-soal latihan 16, 17 

Ketertarikan dalam menggunakan media 18, 19 

(adaptasi dari skripsi Kurniawan, 2014) 

3. Lembar Tes

Tujuan dari penggunaan lembar tes ini untuk mengetahui tingkat

keefektifan dari media pembelajaran yang telah dikembangkan. Adapun tes yang 

diujikan berupa soal evaluasi pada media pembelajaran web. 

Tabel 3.5: Kisi-Kisi Penulisan Soal Latihan 

Kompetensi Dasar Indikator No. Soal 

3.13. Menjelaskan sudut, jenis 

sudut, hubungan antar sudut, 

cara melukis sudut, 

membagi sudut, dan 

membagi garis. 

3.13.1. Mengidentifikasi garis, ruas garis, 

dan sinar garis 
1, 2 

3.13.2. Menentukan kedudukan dua garis 3 

3.13.3. Menentukan ukuran sudut dari 

kedudukan angka jarum jam 
4,5 

3.13.4. Menentukan jenis sudut (lancip, 

siku-siku, tumpul, dan lurus) 
6, 7 

3.13.5. Menentukan hubungan antar sudut 

(berpenyiku, berpelurus, dan 

bertolak-belakang) 

8, 9, 10 

3.6 Teknik Analisis Data 

Adapun tahapan analisis data pengembangan media pembelajaran 

interaktif berbasis web adalah sebagai berikut : 

3.6.1. Analisis Validasi Media Pembelajaran 

Tahapan pada analisis kevalidan media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Melakukan rekapitulasi terhadap semua pernyataan dari validator kedalam

tabel.
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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 aspek dengan rumus

 rata-rata aspek ke-i 

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

 banyaknya sub indikator dalam aspek ke-j 

4) Mencari rata-rata total dengan rumus

  rata-rata total 

  rata-rata aspek ke-i 

 banyaknya aspek 

5) Menentukan kriteria kevalidan dengan mencocokkan rata-rata total dengan

kriteria yang ditetapkan sebagai berikut ini.

Tabel 3.6 Intrepretasi Validasi Ahli 

Rentang Nilai Kriteria 

Sangat Valid 

Valid 

Cukup Valid 

Tidak Valid 

(adaptasi dari skripsi Kusuma, 2014) 

3.6.2. Analisis Keefektifan Media Pembelajaran 

Analisis keefektifan ini dilakukan setelah uji coba media pembelajaran. 

Keefektifan media pembelajaran interaktif berbasis web dapat diketahui dari hasil 

analisis angket respon dan hasil belajar siswa. 
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a. Analisis Angket Respon Siswa

Berdasarkan hasil angket respon siswa dapat diketahui keefektifan media 

pembelajaran. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Melakukan rekapitulasi terhadap semua pernyataan dari siswa kedalam

tabel.

2) Menghitung persentase hasil angket respon

Rumus persentase keseluruhan hasil angket respon siswa :

3) Melihat persentase yang diperoleh

Tabel 3.7: Interpretasi Angket Respon Siswa 

Persentase(%) Kriteria 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

(adopsi dari skripsi Alfian, 2014) 

Persentase respon siswa menunjukkan ketertarikan siswa setelah 

dilakukannya kegiatan pembelajaran matematika menggunakan media 

pembelajaran interaktif berbasis web. Media pembelajaran interaktif berbasis 

web dikatakan efektif jika persentase respon siswa minimal adalah baik. 

b. Analisis Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan hasil tes belajar siswa dapat diketahui keefektifan media 

pembelajaran. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Memberikan skor jawaban setiap butir soal yang diperoleh masing-masing

siswa

2) Menghitung jumlah skor yang diperoleh masing-masing siswa

3) Mengkategorikan nilai siswa berdasarkan KKM di sekolah yaitu 75.

4) Menghitung banyaknya siswa yang telah mencapai ketuntasan hasil belajar

kemudian menghitung persentasenya dengan rumus:
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5) Melihat hasil persentase yang diperoleh :

Tabel 3.8: Kriteria Penilaian Kecakapan Akademik 

Persentase (%) Kriteria 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup 

Rendah 

Sangat Rendah 

(adopsi dari skripsi Kurniawan, 2014) 

 Persentase ketuntasan siswa menunjukkan prestasi belajar matematika 

setelah dilakukannya kegiatan pembelajaran matematika menggunakan media 

pembelajaran interaktif berbasis web. Media pembelajaran interaktif berbasis 

web dikatakan efektif jika persentase      dengan kriteria ketuntasan minimal 

adalah tinggi. 




