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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan web pembelajaran matematika 

materi aritmatika sosial dan untuk mengetahui respon siswa terhadap web 

pembelajaran matematika materi aritmatika sosial. Web pembelajaran matematika ini 

menggunakan aplikasi Notepad++ untuk menuliskan script dan aplikasi XAMPP 

untuk mengelola script dan database. Media pembelajaran berbasis web yang sudah 

jadi nantinya akan dipublikasikan ke internet dengan menggunakan domain tanpa 

bayar sehingga peserta didik bisa mengakses web pembelajaran tersebut di sekolah 

maupun di rumah. Metode penelitian mengandung beberapa aspek yang akan dibahas 

diantaranya adalah metode penelitian dan pengembangan, subjek dan objek 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur 

penelitian, teknik analisis data. 

3.1 Metode Penelitian dan Pengembangan  

Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-

bidang Ilmu Alam dan Teknik, namun bisa juga digunakan dalam bidang pendidikan 

(Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and 

Development milik Sugiyono dan hanya diambil 7 tahap dari 10 tahapan yang ada. 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu atau mengembangkan produk yang sudah ada agar 

menjadi lebih baik dan produk tersebut harus diuji keefektifannya (Sugiyono, 2016).  

Potensi dan 

Masalah
Pengumpulan data Desain Produk Validasi Desain

Revisi DesainUjicoba ProdukRevisi Produk

 

Gambar 3.1 Tahapan Penggunaan Metode Research and Development (R&D) 
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3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VII di MTs Muhammadiyah 1 

Malang dan dipilih 6 siswa dengan kategori 2 tinggi, 2 sedang, dan 2 rendah dari 

hasil ulangan aritmatika sosial yang sudah dilakukan. Objek dalam penelitian ini 

adalah respon siswa terhadap web pembelajaran matematika materi aritmatika sosial. 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah respon siswa setelah melihat dan mengakses 

web pembelajaran matematika materi aritmatika sosial, sehingga penelitian ini dapat 

mengetahui apakah web pembelajaran matematika yang sudah dibuat dan 

dikembangkan ini dapat diterima oleh siswa sebagai bahan ajar selain dari buku 

pelajaran. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VII di Mts Muhammadiyah 1 Malang 

tahun ajaran 2017/2018. Media pembelajaran berbasis web ini akan membahas 

tentang materi aritmatika sosial. Penelitian di MTs Muhammadiyah 1 Malang 

bertujuan untuk mengujicobakan web pembelajaran matematika pada pemahaman 

konsep siswa kelas VII dengan materi aritmatika sosial. Guru matematika MTs 

Muhammadiyah 1 Malang turut membantu dan juga membimbing selama kegiatan 

penelitian di sekolah  yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. melakukan wawancara terhadap guru MTs. Muhammadiyah 1 Malang untuk 

mengetahui materi mana saja yang belum menggunakan media pembelajaran 

saat proses pembelajaran berlangsung 

b. melakukan uji validitas terhadap web pembelajaran yang telah 

dikembangkan. Adapun aspek – aspek yang akan dinilai oleh para ahli media 

pembelajaran dan ahli materi yang merupakan dosen atau guru  

c. melakukan uji coba web pembelajaran di sekolah serta membagikan angket 

yang berisikan tentang respon siswa terhadap web pembelajaran yang sudah 

dikembangkan 
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3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Melaksanakan suatu penelitian biasanya menggunakan berbagai macam 

instrumen untuk melakukan pengukuran. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur sesuatu yang terjadi pada kehidupan sosial yang akan 

diamati dan dijadikan penelitian (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan 

instrumen angket sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari validator dan siswa. 

 Angket atau kuesioner adalah seperangkat alat yang digunakan untuk 

memberikan pertanyaan atau pernyaataan tertulis kepada siswa sehingga dapat 

diketahui jawaban dari siswa tersebut (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan 

angket untuk validasi media pembelajaran berbasis web dan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap web pembelajaran matematika tersebut. Instrumen angket 

yang digunakan diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Setelah melakukan validasi 

media pembelajaran berbasis web oleh 2 validator ahli media dan 2 validator ahli 

materi maka media tersebut bisa diperbaiki agar lebih baik dan optimal sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai.  

Tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data , oleh karena itu teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan angket kepada peserta 

didik atau siswa. Siswa akan diberikan angket untuk mengetahui respon siswa 

terhadap web pembelajaran matematika materi aritmatika sosial, dengan begitu bisa 

diketahui apakah media pembelajaran berbasis web dapat memotivasi siswa dalam 

belajar dan dapat memahamkan konsep materi aritmatika kepada siswa atau tidak. 

Siswa dapat memberikan komentar, kritik, dan saran agar media pembelajaran 

berbasis web materi aritmatika sosial dapat diperbaiki lagi sehingga media 

pembelajaran tersebut menjadi lebih baik lagi. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Validasi Ahli Media dan Ahli Materi 

  Suatu penelitian diharuskan menggunakan instrumen penelitian yang valid dan 

reliabel karena data yang terkumpul akan lebih baik dan akurat (Sugiyono, 2016). 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur sedangkan reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama 
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atau konsisten (Sugiyono, 2016). Penelitian pengembangan media pembelajaran juga 

diperlukan instrumen yang valid dan reliabel agar data yang didapat baik dan akurat. 

Instrumen tersebut digunakan untuk validasi ahli media dan ahli materi untuk 

mengetahui kelayakan sebuah media pembelajaran yang telah dibuat dan 

dikembangkan berdasarkan aspek-aspek penilaian. 

     Penelitian ini menggunakan Skala Likert untuk mengumpulkan data penilaian 

dari validasi ahli media dan ahli materi. Rensis Linkert adalah tokoh yang 

mengembangkan metode summated rating yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2016). Instrumen angket untuk ahli media dan ahli materi terlampir. 

        Kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data tentang kevalidan media 

pembelajaran berbasis web adalah sebagai berikut : 

1. melakukan rekapitulasi terhadap semua jawaban dari validator kedalam tabel yang  

meliputi : 

a. indikator (𝐴𝑖) 

b. sub indikator (𝐾𝑖) 

c. skor hasil penilaian semua validator terhadap sub indikator ke i (𝑉𝑖) 

2. mencari rata-rata hasil validasi dari ahli media dan ahli materi untuk setiap sub    

    indikator dengan rumus (Sudijono, 2010) : 

    𝐾𝑖 =  
∑ 𝑉𝑖

𝑛
 

    Keterangan : 

 𝐾𝑖  = rata-rata sub indikator ke 𝑖 

 𝑉𝑖  = skor hasil penilaian semua validator terhadap sub indikator ke 𝑖     

 𝑛  = banyaknya validator 

3. mencari rata-rata setiap indikator dengan rumus (Sudijono, 2010) : 

     𝐴𝑖 =  
∑ 𝐾𝑗𝑖

𝐾𝑗
 

     Keterangan : 

 𝐴𝑖   = rata-rata indikator ke 𝑖 

 𝐾𝑗𝑖  = jumlah untuk indikator ke 𝑖 sub indikator ke 𝑗 

     𝐾𝑗   = banyaknya sub indikator dalam indikator  
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4. mencari rata-rata total (VR) dengan rumus (Sudijono, 2010) :  

    𝑉𝑅 =  
∑ 𝐴𝑖

𝑛
 

     Keterangan : 

     𝑉𝑅  = rata-rata total 

 𝐴𝑖   = jumlah semua rata-rata indikator ke 𝑖 

     𝑛    = banyaknya indikator 

5. mencari rata-rata total dari semua validator (VT) dengan rumus (Sudijono, 2010): 

    𝑉𝑇 =  
∑ 𝑉𝑅

𝑛
 

     Keterangan : 

     𝑉𝑇    = rata-rata total semua validator 

 𝑉𝑅   = jumlah semua rata-rata total untuk semua validator  

     𝑛       = banyaknya validator 

6. Menentukan kategori kevalidan sebuah media pembelajaran berbasis web yaitu  

dengan melihat rata-rata total dari semua validator (VT) dengan kategori yang  

ditetapkan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kategori Kevalidan Media Pembelajaran Berdasarkan Validator 

Rata-rata Total          Kategori 

3 < VT ≤ 4 =            Valid 

2 < VT ≤ 3 =            Kurang Valid 

1 < VT ≤ 2 =           Tidak Valid 

 

7. Jika hasil validasi menunjukkan tidak valid, maka perlu dilakukan revisi media  

    pembelajaran berbasis web tersebut. 

3.6.2 Analisis Data Penelitian 

 Analisis data pada penelitian ini menggunakan skala Likert untuk mengetahui 

respon siswa terhadap web pembelajaran matematika yang telah dibuat apakah layak 

atau tidak sebagai sumber belajar selain buku. Kegiatan yang dilakukan untuk 

menganalisis data penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. melakukan rekapitulasi terhadap semua jawaban dari siswa kedalam tabel yang  

    meliputi : 

a) indikator (𝐴𝑖) 

b) sub indikator (𝐾𝑖) 

c)  skor hasil penilaian semua siswa terhadap sub indikator ke i (𝑉𝑖) 

2. mencari rata-rata hasil respon dari semua siswa untuk setiap sub indikator dengan  

    rumus (Sudijono, 2010) : 

    𝐾𝑖 =  
∑ 𝑉𝑖

𝑛
 

    Keterangan : 

 𝐾𝑖  = rata-rata sub indikator ke 𝑖 

 𝑉𝑖  = skor hasil penilaian semua siswa terhadap sub indikator ke 𝑖 

     𝑛    = banyaknya siswa 

3. mencari rata-rata setiap indikator dengan rumus (Sudijono, 2010) : 

     𝐴𝑖 =  
∑ 𝐾𝑗𝑖

𝐾𝑗
 

 Keterangan : 

 𝐴𝑖   = rata-rata indikator ke 𝑖 

 𝐾𝑗𝑖  = jumlah untuk indikator ke 𝑖 sub indikator ke 𝑗 

     𝐾𝑗   = banyaknya sub indikator dalam indikator ke 𝑗 

4. mencari rata-rata total (VR) dengan rumus (Sudijono, 2010) :  

    𝑉𝑅 =  
∑ 𝐴𝑖

𝑛
 

     Keterangan : 

     𝑉𝑅  = rata-rata total 

 𝐴𝑖   = rata-rata indikator ke 𝑖 

     𝑛    = banyaknya indikator 

5. mencari rata-rata total dari semua siswa (ST) dengan rumus (Sudijono, 2010): 

    𝑆𝑇 =  
∑ 𝑉𝑅

𝑛
 

  Keterangan : 

     𝑆𝑇  = rata-rata total semua siswa 
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 𝑉𝑅   = jumlah semua rata-rata total untuk semua siswa 

     𝑛    = banyaknya siswa 

6. Menentukan kategori kevalidan sebuah media pembelajaran berbasis web  

berdasarkan respon siswa melalui instrumen angket dengan melihat rata-rata total  

dari semua siswa (ST) dengan kategori yang ditetapkan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kategori Kevalidan Media Pembelajaran Berdasarkan Respon Siswa 

Rata-rata Total         Kategori 

3 < ST ≤ 4 =             Tinggi 

2 < ST ≤ 3 =             Sedang 

1 < ST ≤ 2 =             Rendah 

 


