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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian tentang 

pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash 

berbentuk game. Adapun pembahasan dalam metode penelitian ini, yaitu tentang 

jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi dan wktu penelitian, subjek 

penelitian, prosedur penelitian dan pengembangan, instrumen penelitian, dan 

analisis data.     

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (R&D). Penelitian dan pengembangan merupakan jenis penelitian 

yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu (Sugiyono, 2013). Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang 

digunakan berupa angka. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan media 

pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash berbentuk game, serta melihat 

keefektifan media pembelajaran tersebut. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Muhammadiyah 8 Batu yang terletak di Jl. Welirang No. 17 Sisir, Kota Batu, Jawa 

Timur. Salah satu alasan peneliti memilih SMP Muhammadiyah 8 Batu sebagai 

lokasi penelitian karena adanya kesesuaian masalah yang akan diteliti dengan 

sekolah   tersebut,  yaitu  kebutuhan  siswa  terhadap  media  yang  digunakan  pada 
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pembelajaran khusunya pada mata pelajaran matematika. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2017/2018 semester genap.   

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

menggunakan Adobe Flash berbentuk game adalah siswa kelas VIII E SMP 

Muhammadiyah 8 Batu. Jumlah subjek yang diambil seluruh siswa kelas VIII E 

yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan. Kelas VIII E dipilih berdasarkan rekomendasi dari guru mata pelajaran 

matematika di sekolah tersebut karena siswa kelas VIII E mempunyai kemampuan 

yang heterogen yaitu ada yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah.   

3.4 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 Suatu penelitian haruslah memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah 

yang harus dilakukan agar penelitian yang dilakukan terstruktur dan menghasilkan 

penelitian yang akurat. Prosedur pengembangan media pembelajaran ini diadaptasi 

dari Sugiyono (2013). Ada 10 tahapan prosedur penelitian dan pengembangan 

menurut Sugiyono (2013), yaitu: (a) potensi dan masalah, (b) pengumpulan data, 

(c) desain produk, (d) validasi desain, (e) revisi desain, (f) uji coba produk, (g) revisi 

produk, (h) uji coba pemakaian, (i) revisi produk, (j) produksi masal. Namun pada 

proses pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash 

berbentuk game ini hanya meliputi 6 dari 10 langkah yang telah dipaparkan diatas. 

Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya penelitian, sehingga sulit bagi 

peneliti untuk mengembangkan media pembelejaran sampai ke tahap produksi 

masal. Berikut alur proses pengembangan media pembelajaran interaktif 

menggunakan Adobe Flash berbentuk game. 
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Gambar 3.1 Proses pengembangan media adaptasi Sugiyono (2013) 

 Sesuai dengan proses pengembangan media pembelajaran yang dipaparkan 

di atas, berikut penjelasan proses penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

a. Potensi dan Masalah 

Potensi dan masalah ditemukan ketika peneliti melakukan observasi di 

SMP Muhammadiyah 8 Batu. Hasil mengidentifikasi potensi dan masalah 

inilah yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam pengembangkan media 

pembelajaran. 

b. Pengumpulan Data  

Setelah dilakukan identifikasi potensi dan masalah, dilanjutkan 

pengumpulan data atau informasi. Data atau informasi inilah yang akan 

dijadikan sebagai bahan dalam perancangan suatu produkatertentu. 

c. Desain Produk 

Pada tahap desain produk perlu disiapkan sebuah rancangan. Rancangan 

pada tahap ini terdiri dari rancangan materi dan rancangan tampilan produk. 

Pada rancangan materi meliputi materi yang ingin dibahas, Kompetensi Inti 

(KI), Kompetensi Dasar (KD), merumuskan indikator yang ingin dicapai. Pada 

rancangan tampilan meliputi tampilan secara umum desain media, yaitu berupa 

Potensi dan 

Masalah

Pengumpulan
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Desain Produk

Validasi DesainRevisi Desain
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tampilan awal, tampilan halaman menu utama, halaman menu materi, dan 

halaman menu game. Setelah semua rancangan yang dibutuhkan terkumpul, 

barulah dilakukan proses pembuatan produk.   

d. Validasi Desain 

Produk yang telah dibuat harus dilakukan proses validasi desain untuk 

mengetahui rancangan produk yang dikembangkan valid atau tidak. Validasi 

desain dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai produk yang 

terlah dikembangkan. Penilaian produk menggunakan dua angket validasi, yaitu 

angket validasi materi yang divalidasi oleh ahli materi dan angket validasi 

media yang divalidasi oleh ahli media. 

e. Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh validator akan menghasilkan 

berbagai penilaian. Penilaian tersebut berupa kelebihan maupun kekurangan 

dari peroduk yang dikembangkan. Kekurangan inilah yang akan digunakan 

peneliti sebagai acuan untuk memperbaiki desain produk tersebut, sehingga 

produk yang dihasilkan layak untuk diuji cobakan. 

f. Uji Coba Produk  

Uji coba produk dilakukan setelah produk yang dikembangkan telah 

dinyatakan valid dan layak diuji cobakan. Uji coba produk dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran menggunakan Adobe 

Flash berbentuk game sebagai media pembelajaran. Pada uji coba produk ini 

peneliti menggunakan angket respon guru dan angket respon siswa sebagai alat 

untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap media yang diuji 

cobakan. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan angket/kuesioner sebagai 

instrumen penelitian. Ada 4 jenis angket yang digunakan penelitian ini, yaitu angket 

validasi media, angket validasi materi, angket respon guru, dan angket respon 

siswa. Berikut penjabaran masing-masing angket yang digunakan pada penelitian 

ini. 

a. Angket validasi media 

Angket validasi media merupakan angket digunakan oleh ahli media 

untuk memvalidasi media yang telah dikembangkan. Angket ini berisikan 

pertanyan-pertanyaannyang memuatbbeberapa aspek yang berkaitan dengan 

desain media yang dikembangkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

menggunakan skala likert dengan empat kriteria penilaian, yaitu skor 4 jika 

Sangat Sesuai, skor 3 jika Sesuai, skor 2 jika Kurang Sesuai, dan skor 1 jika 

Tidak Sesuai. Selain berisikan pertanyan-pertanyaan, angket validasi media 

juga berisikan kolom komentar dan saran untuk memberi masukan terhadap 

media pembelajaran yang dikembangkan. Adapun kisi-kisi angket validasi 

media adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Validasi Media 

No Aspek yang dinilai Indikator Butir 

1 Tampilan dan Konten Cover 

Keterbacaan teks 

Kualitas gambar 

Kesesuaian animasi 

Kualitas audio 

Tata letak 

Desain game 

1 

2,3 

4 

5 

6 

7 

8,9 

2 Interaktivitas Penggunaan  

Daya tarik 

10,11 

12 

 

b. Angket validasi materi 

Angket validasi materi merupakan angket yang digunakan oleh ahli 

materi untuk memvalidasi isimmateri pada mediaayang dikembangkan. Kriteria 

penilaian angket validasi materi sama dengan angket validasi media, yaitu 

menggunakan skala likert dengan empat keriteria penilaian seperti yang telah 

dijabarkan diatas. Adapun kisi-kisi angket validasi materi adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Validasi Materi 

No Aspek yang Dinilai Indikator Butir 

1 Kelayakan isi Kesesuaian materi 

Isi materi 

Kelengkapan Materi 

1,2,3 

4,5 

6,7,8 

2 Bahasa dan penulisan Tata bahasa 

Pemilihan huruf 

Sistematika penulisan 

Kaidah penulisan 

9 

10 

11 

12 

c. Angket respon guru 

Angket respon guru merupakan angket yang digunakan untuk 

mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Angket respon guru menggunakan skala likert dengan 4 kriteria 
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penilaian, yaitu skor 4 jika Sangat Sesuai (SS), skor 3 jika Sesuai (S), skor 2 

jika Kurang Sesuai (KS), dan skor 1 jika Tidak Sesuai (TS). Adapun kisi-kisi 

rancangan angket respon siswa adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Respon Guru 

No Aspek yang Dinilai Indikator Butir 

1 Aspek desain media 

pembelajaran 

Pemilihan warna 

Kesesuaian font yang digunakan 

Pemilihan gambar 

Animasi yang digunakan 

Penggunaan audio 

Desain game 

1 

2,3 

4 

5 

6 

7 

2 Aspek materi Susunan materi 

Bahasa yang digunakan 

Sistematika penulisan 

8,9,10,11 

12 

13 

3 Aspek penggunaan 

media 

Pengoperasian 

Kesesuaian media 

14,15 

16 

d. Angket respon siswa 

Angket respon siswa merupakan angket yang digunakan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Angket respon siswa menggunakan skala likert dengan 5 

kriteria penilaian, yaitu skor 5 jika Sangat Setuju (SS), skor 4 jika Setuju (S), 

skor 3 jika Ragu-ragu (R), skor 2 jika Kurang Setuju (KS), dan skor 1 jika Tidak 

Setuju (TS). Adapun kisi-kisi rancangan angket respon siswa adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek yang Diteliti Indikator Butir 

1 Aspek desain media 

pembelajaran 

Penggunaan media 

Pemilihan warna 

Pemakaian huruf 

Animasi yang digunakan 

Penggunaan audio 

1,2 

3 

4 

5 

6 

2 Aspek materi Susunan materi 

Bahasa yang digunakan 

Soal evaluasi 

7 

8 

9, 10 

3 Permainan edukasi Tantang 

Ketertarikan terhadap game 

11,12 

13 

4 Aspek motivasi Kesenangan 

Ketertarikan terhadap media 

14 

15, 16 

 

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yang 

didapat dari hasil skor angket validasi materi, angket validasi media, angket respon 

guru, dan angket respon siswa. Data yang telah diperoleh dilanjutkan dengan 

analisis data. Tujuan dari analisis data dari keempat angket tersebut untuk 

mengetahui keefektifan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Adapun 

langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut. 

a. Analisis data angket validasi  

Media pembelajaran yang telah dibuat harus diuji kevalidannya sebelum 

diuji coba ke sekolah. Data diperoleh dari angket validasi media yang dinilai 

oleh ahli media dan angket validasi materi yang dinilai oleh ahli materi. Data 

tersebut kemudian dianalisis dengan langkah-langkah yang diadaptasi dari 

Hobri (2010) sebagai berikut. 

1. Melakukan rekapitulasi data penilaian kevalidan 
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2. Menentukan nilai rara-rata dari setiap aspek penilaian pada angket validasi 

berdasarkan rumus berikut. 

𝐼𝑖 =
∑ 𝑉𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Keterangan: 

𝐼𝑖  : data nilai rata-rata aspek ke-𝑖 

𝑉𝑖𝑗: data nilai indikator ke-𝑖 terhadap aspek ke-𝑗 

𝑛  : banyaknya indikator setiap aspek 

3. Menentuka rata-rata total dari rata-rata nilai untuk setiap aspek 

berdasarkan rumus berikut. 

𝑉𝑎 =
∑ 𝐼𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑚
 

Keterangan: 

𝑉𝑎  : data nilai rata-rata total seluruh aspek 

𝐼𝑖𝑗  : data nilai rata-rata aspek ke-𝑖 dari indikator ke-𝑗 

𝑚  : banyaknya aspek 

Rata-rata total (𝑉𝑎) yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel 

kategori tingkat kevalidan media pembelajaran. Adapun tabel kategori tingkat 

kevalidan media pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Kategori Kevalidan Media 

Besarnya 𝑉𝑎 Kategori 

1 ≤ 𝑉𝑎 < 2 Tidak Valid 

2 ≤ 𝑉𝑎 < 3 Kurang Valid 

3 ≤ 𝑉𝑎 < 4 Valid 

𝑉𝑎 = 4 Sangat Valid 
 

b. Analisis data angket respon guru dan siswa 

Data yang diperoleh dari angket respon guru dan siswa digunakan untuk 

menentukan tingkat keefektifan media pembelajaran interaktif menggunakan 

Adobe Flash berbentuk game. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji 



32 

keefektifan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash 

berbentuk game yang diadaptasi dari Handayani (2013) adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rata-rata skor tiap kriteria. Rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut.

𝑃𝑣𝑖 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛. ∑ 𝑦𝑖
× 100% 

2. Menentukan nilai akhir

𝑃𝑣 =
∑ 𝑥

𝑛. ∑ 𝑦
× 100% 

Keteangan: 

𝑃𝑣𝑖 : persentase penilaian untuk kriteria ke-𝑖 

𝑃𝑣 : persentase penilaian untuk semua kriteria 

∑ 𝑥𝑖 : jumlah nilai dari validator untuk kriteria ke-𝑖 

∑ 𝑥 : jumlah nilai dari validator untuk semua kriteria 

∑ 𝑦𝑖 : jumlah nilai maksimal untuk kriteria ke-𝑖 

∑ 𝑦 : jumlah nilai maksimal untuk semua kriteria 

𝑛 : banyaknya responden 

Nilai akhir yang diperoleh kemudian dibandingkan tabel kategori 

tingkat keefektifan media pembelajaran. Adapun tabel kategori tingkat 

keefektifan media pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Kategori Tingkat Keefektifan Media 

Nilai Akhir Kategori 

85% ≤ 𝑃𝑣 ≤ 100% Sangat efektif 

70% ≤ 𝑃𝑣 < 85% Efektif 

55% ≤ 𝑃𝑣 < 70% Cukut efektif 

50% ≤ 𝑃𝑣 < 55% Kurang efektif 

0% ≤ 𝑃𝑣 < 50% Tidak efektif 

Pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash 

berbentuk game dikatakan efektif jika memenuhi syarat kevalidan media yaitu 

memperoleh rata-rata nilai total dari ahli materi dan ahli media ≥ 3 serta 

memperoleh persentase skor dari angket respon guru dan siswa ≥ 70%. 




