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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa 

majalah matematika berbasis model pembelajaran PjBL pada materi geometri 

dimensi tiga untuk SMA. Metode dalam rancangan ini menggunakan rancangan 

dan pendekatan penelitian pengembangan PjBL. Metode penelitian ini mencakup 

rencana dan prosedur penelitian, jenis data yang dikumpulkan, instrumen yang 

digunakan dalam penelitian, serta analisis data. 

3.1 Model Pengembangan 

Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D) 

terhadap pengembangan media majalah PjBL. Model pengembangan yang 

digunakan dalam pengembangan media ini adalah model ADDIE yang disusun 

secara terprogram dengan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan 

masalah belajar yang berkaitan dengan media belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa. Model pengembangan ini sesuai dengan 

kebutuhan peneliti dengan tujuan mengembangkan suatu media pembelajaran 

yang sesuai dengan Kurikulum 2013 dan dapat membantu siswwa dalam 

memahami materi melalui media majalah berbasis PjBL  Produk yang 

dikembangkan adalah media majalah pembelajaran berbasis PjBL yang telah 

disesuaikan dengan tuntutan Kurikulum 2013.  

3.2  Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil Tahun Ajaran 2018/2019.  
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3.3  Prosedur Penelitian  

Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan majalah 

matematika ini adalah model pengembangan ADDIE yaitu Analysis, Design, 

Development, Implementation dan Evaluation. Tahap-tahap pengembangan yang 

harus dilakukan dipaparkan pada uraian berikut ini: 

3.3.1  Tahap Analisis (Analysis) 

Tahap analisis meliputi kegiatan analisis kebutuhan siswa yang meliputi 

analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dituntut kepada siswa, analisis 

materi, analisis media pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kompetensi 

melalui observasi ke sekolah. 

3.3.2 Tahap Perancangan (Design) 

Perancangan produk dikembangkan dari hasil analisis yang dimulai dari 

penyusunan materi, perancangan cover dan isi majalah serta merencanakan bahan-

bahan yang digunakan untuk mencetak majalah. Pada tahap perancangan cover 

dan isi majalah menggunakan aplikasi Corel Draw X7 , materi dibuat berdasarkan 

sumber materi utama dari buku BSE edisi revisi terbaru keluaran Kementrian 

Pendidikan dan Budaya tahun 2017, internet dan sumber jurnal lainnya untuk 

bahan-bahan yang dibutuhkan pada isi rubrik  yang ada pada majalah. 

Pengembangan majalah berupa gambar-gambar ilustrasi, pengetikan materi, 

penambahan informasi menarik terkait materi dan penyusunan konten yang 

disusun berdasarkan model pembelajaran PjBL pada bagian rubrik proyek untuk 

dikembangkan dan disusun menjadi majalah. 

3.3.3 Tahap Pengembangan (Development) 

Draft hasil pengembangan media yang telah memuat konten berbasis PjBL 

kemudian dilakukan uji validasi oleh ahli materi, ahli media dan guru matematika 
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selaku praktisi sekolah untuk memenuhi standar kelayakan media pembelajaran. 

Setelah hasil uji validasi dinyatakan layak maka dilanjutkan ke tahap 

implementasi. 

 

3.3.4 Tahap Implementasi (Implementation) 

Hasil pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui 

pengaruh keefektifan media majalah. Keefektifan berkaitan tentang sejauh mana 

produk pengembangan dapat mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. 

Media akan diujicobakan kepada siswi kelas X SMA yang berjumlah 20 orang. 

Setelah pembelajaran usai, akan dilanjutkan pada tahap evaluasi. 

3.3.5 Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur kualitas dan keefektifan media 

hasil pengembangan. Kualitas media diukur melalui nilai kevalidan media dari 

ahli media dan materi serta respon siswa, sedangkan keefektifan media diukur 

melalui tes hasil belajar siswa.  

Berikut adalah bagan proses model pengembangan ADDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Bagan Penelitian Model ADDIE 
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3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek coba produk hasil pengembangan media akan diuji cobakan pada 

para ahli dan uji coba lapangan. Uji coba oleh para ahli terdiri dari satu orang ahli 

media pembelajaran dan satu orang ahli materi serta guru matematika sebagai 

praktisi. Subjek pada uji lapangan adalah siswi kelas X SMA yang berjumlah 20 

siswi. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan instrumen validasi pada tahap validasi media 

dan mater , uji coba terbatas. Pada tahap validasi, instrumen validasi diisi oleh dua 

dosen ahli dan satu orang guru matematika sebagai penilaian terhadap majalah 

matematika yang dikembangkan. Pada tahap uji coba terbatas, angket digunakan 

untuk mengetahui respon siswa terhadap majalah matematika, dan soal tes uraian 

digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah menggunakan 

media majalah. 

3.5.1  Instrumen Pengumpulan data 

Instrumen digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap 

kualitas majalah. Ada beberapa instrumen pengupulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu angket validasi, angket respon siswa dan tes hasil belajar. 

a. Angket Validasi 

Angket validasi ini diisi oleh dosen ahli media dan guru selaku praktisi 

pembelajaran. Kriteria yang digunakan untuk menilai kevalidan produk ini 

terdiri dari 4 kategori skala penilaian yaitu tidak setuju (nilai 1), kurang setuju 

(nilai 2), setuju (nilai 3), dan sangat setuju (nilai 4). Berikut beberapa 

instrument yang digunakan dalam penilaian majalah dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.1: Kisi-kisi Lembar Validasi Materi dan Media 
No. Aspek Indikator 

1. Fisik 1. Jenis majalah yang digunakan sudah sesuai 

2. Bentuk dan ukuran majalah sudah sesuai 

3. Kualitas kertas majalah sudah baik 

2. Desain dan Warna 1. Warna cover majalah sudah sesuai 

2. Warna gambar keseluruhan 

3. Desain dan cover luar majalah sudah sesuai 

3. Materi (Isi Materi) 1. Materi pembelajaran dimensi tiga sudah sesuai dibuat 

dalam majalah 

2. Materi pembelajaran dimensi tiga lebih mudah dipahami 

dengan membaca majalah pembelajaran 

3. Sistematis penyajian & penjelasan materi mudah 

dipahami 

4. Belajar menggunakan majalah jadi menyenangkan 

4. Gambar dan 

Tulisan 

1. Jenis gambar sudah menarik 

2. Gambar dalam majalah dapat membantu dalam 

memahami materi dimensi tiga 

3. Tulisan jelas dan mudah dibaca 

4. Ukuran huruf sudah sesuai 

5. Jenis huruf sudah sesuai 

6. Bentuk tulisan bisa menjelaskan materi yang ada 

 Diadaptasi dari (Saputro, 2011)  

b. Angket Respon Siswa 

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui pendapat siswa 

terhadap kevalidan majalah. Data yang diperoleh dari angket respon siswa 

ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek materi, bahasa, tampilan. Berikut 

beberapa aspek diatas dijabarkan dalam kisi-kisi instrument penilaian majalah. 

Tabel 3.2: Kisi-kisi Lembar Respon Siswi Terhadap Majalah 

No. Aspek Indikator 

1. Materi 1.  Majalah dilengkapi dengan peta konsep 

2.  Uraian materi yang jelas 

3.  Kejelasan soal latihan 

2. Bahasa 1.  Bahasa yang mudah dipahami 

2.  Kalimat yang digunakan tidak berlebihan 

3.  Penggunaan bahasa indonesia baik dan benar 

3. Tampilan 1.  Kualitas gambar baik dan tidak pecah 

2.  Tata letak (layout) majalah tidak membosankan 

3.  Model tulisan menarik  

4.  Penampilan majalah full colour (berwarna) 

Diadopsi dari (Arikunto, 2013) 

c. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar diberikan setelah pembelajaran selesai untuk 

mengetahui ketuntasan pemahaman siswa. Hasil tes digunakan untuk 
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mengetahui keefektifan media majalah. Instrumen tes berupa 5 butir soal 

uraian yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada 

pembelajaran. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif 

dengan cara mendeskripsikan dan mengartikan data yang bersifat kualitatif seperti 

komentar dan saran dari dosen dan guru maupun siswa. Data kuantitatif yang 

diperoleh dari angket dianalisis terlebih dahulu, kemudian dianalisis secara 

kualitatif. Kriteria yang digunakan untuk menilai kevalidan produk ini terdiri dari 

4 kategori skala penilaian yaitu sangat kurang (nilai 1), kurang (nilai 2), baik 

(nilai 3), dan sangat baik (nilai 4). 

3.6.1 Analisis Data Kevalidan Produk 

Pengolahan data diperoleh dari lembar validasi yang telah dinilai oleh dua 

validator yaitu validator ahli media dan guru untuk kemudian dihitung skor rata-

rata kemudian diubah menjadi skala kualitatif. 

  
∑ 

  
      

Ketetangan: 

P  : Persentase nilai validasi/respon 

∑   : Jumlah skor dari validator/responden 

SM  : Skor Maksimal 
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Selanjutnya, untuk menghitung persentase keseluruhan subyek digunakan rumus: 

               

Keterangan: 

F  : Jumlah persentase keseluruhan subyek 

N  : Banyak subyek 

Hasil yang diperoleh dari rumus tersebut, selanjutnya di ubah menjadi skala 

kualitatif untuk mengetahui kevalidan produk. Penentuan kevalidan dilihat dari 

interval tingkat kevalidan dengan beberapa kriteria. Berikut tabel kriteria validasi. 

Tabel 3.3: Kriteria Validitas 
No. Persentase Kriteria Validitas Keterangan 

1. 80  skor  100 Sangat valid Layak 

2. 60  skor < 80  Valid Layak 

3. 40  skor < 60 Cukup valid Layak 

4. 20  skor < 40 Kurang valid Tidak Layak 

5. 0  skor < 20 Tidak valid Tidak Layak 

  Diadopsi dari(Arikunto, 2013) 

3.6.2 Analisis Data Angket Respon Siswa 

Hasil data yang diperoleh dari angket respon siswa direkap dengan 

mengubah menjadi data kuantitatif sesuai skor perhitungan Likert. Selanjutnya, 

perolehan skor per nomor pernyataan dijumlah dan dihitung perolehan presentase 

respon siswa menggunakan Arikunto (2013) yaitu  

  
∑   
 
   

 
        

keterangan: 

   : persentase tingkat respon  

∑   
 
    : jumlah skor nilai dari responden 

   : banyaknya responden 

   : jumlah skor tertinggi 
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Hasil nilai presentase yang diperoleh dikonversi menurut tabel intepretasi 

tingkat respon siswa 

Tabel 3.4: Interrpretasi Tingkat Respon Siswa 
No. Persentase Respon Siswa Interpretasi Konversi 

1.       Sangat Positif Efektif 

Efektif 2.           Positif 

3.           Cukup Positif Tidak Efektif 

Tidak Efektif 

Tidak Efektif 
4.           Kurang Positif 

5.       Tidak Positif 

Diadopsi dari: Arikunto (2013) 

 

3.6.3  Analisis Data Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Analisis hasil tes dilihat dari pencapaian skor yang didapat siswa untuk 

ditentukan ketuntasannya dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah 

ditentukan. Langkah analisis ketuntasan hasil belajar siswa dimulai dengan 

menghitung nilai yang diperoleh setiap siswa sesuai dengan pedoman penskoran. 

Selanjutnya dibentuk 2 kelompok yaitu kelompok siswa yang tuntas dengan 

perolehan nilai di atas KKM dan kelompok siswa yang belum tuntas dengan 

perolehan nilai di bawah KKM, nilai KKM adalah 75. Presentase ketuntasan 

klasikal dikatakan tuntas jika minimal presentasenya adalah 75%. Untuk 

menghitung persentase ketuntasan klasikal ( ) digunakan rumus di bawah ini : 

  
                        

                    
      

 


