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III. METODE PENELITIAN 

a. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

leaflet bercirikan investigasi matematis. Penelitian ini menggunakan 

penelitian pengembangan yang mengacu pada penelitian pengembangan 

media oleh ADDIE . Pengembangan ADDIE bersifat sederhana dan dapat 

dilakukan secara bertahap dan sistematis. ADDIE memiliki lima tahapan 

sesuai namanya yaitu tahap Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation (Pribadi, 2014). Adapun tahapan alur 

pengembangan ADDIE yang dilakukan pada penelitian ini, disajikan dalam 

bentuk flowchart pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini merupakan penjelasan rinci dari tahapan pengembangan 

ADDIE yang akan dilakukan : 

1. Analysis (Analisis) 

Kegiatan utama pada tahap ini dibagi menjadi tiga tahapan penting. 

Berikut tahapan analisis yang dilakukan : 

a. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menetapkan masalah 

dasar yang diperlukan dalam pengembangan media pembelajaran. 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan metode observasi dan 

Gambar 3 : Tahapan Pengembangan ADDIE pada leaflet  
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wawancara di SMA Islam Batu untuk mendeskripsikan keadaan 

dan ketersediaan bahan ajar sebagai informasi utama dalam 

pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan, bahan ajar yang digunakan guru masih berupa PPT dan 

buku paket. Setelah menganalisis kebutuhan, dilanjutkan 

menganalisis kurikulum sekolah. 

b. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dilakukan untuk mengetahui jenis 

kurikulum yang sedang diterapkan disekolah. Hasil analisis yang 

dilakukan di SMA Islam Batu menyebutkan bahwa sekolah 

tersebut telah menggunakan kurikulum 2013. Pengkajian silabus 

juga dilakukan berdasarkan Permendikbud Tahun 2016 untuk 

menentukan materi pencapaian pembelajaran matematika.  

Kemudian dilanjutkan menganalisis siswa di sekolah.  

c. Analisis Siswa 

Analisis siswa merupakan telaah karakteristik siswa yang 

meliputi ciri siswa, kemampuan dan pengalaman siswa. Analisis 

siswa dilakukan untuk melihat sikap siswa terhadap pembelajaran 

matematika. Pada tahap analisis yang sudah dilakukan, siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas masih mengunakan 

media buku paket, sehingga respon yang ditimbulkan siswa hanya 

sebagian yang memperhatikan penjelasan guru, dan sebagian masih 

sibuk dengan kegiatan lain diluar pembelajaran. Setelah melakukan 

3 tahap analisis, kemudian dilanjutkan ketahap desain media. 

 

2. Design (Desain) 

Tahap Design merupakan kegiatan yang mulai merumuskan 

alternatif pemecahan masalah dan membuat rancangan media leaflet 

berjudul “IGF Trigino (Investigasi Grafik Fungsi Trigonometri”. Tahap 

ini media leaflet mulai dirancang dan dikembangkan sesuai hasil analisis 

yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap perancangan dilakukan dengan 

menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam pengembangan leaflet. 
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Flowchart program grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi 

Matlab juga perlu dirancang, karena flowchart tersebut merupakan unsur 

dari leaflet. Penyusunan instrumen juga dilakukan pada tahap ini untuk 

menilai media leaflet yang dikembangkan. Perancangan kerangka design 

juga dilakukan guna mempermudah proses pengembangan media leaflet. 

(kerangka design leaflet dan  flowchart program grafik fungsi 

trigonometri menggunakan aplikasi Matlab terlampir)    

 

3. Development (Pengembangan) 

Pengembangan merupakan tahap dalam merealisasi produk yang 

disesuaikan dengan rancangan dalam kerangka design yang telah dibuat. 

Setelah itu, leaflet yang sudah dikembangkan akan divalidasi oleh dosen 

ahli dan guru pengampu mata pelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk 

menilai validasi isi dan konstruk. Validasi akan dilakukan hingga media 

leaflet dinyatakan layak untuk diimplementasikan dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga tahap Development dapat dilanjukan ke tahap 

Implementasi 

 

4. Implementation (Implementasi) 

Implementasi leaflet bercirikan investigasi matematis akan 

dilakukan secara terbatas pada 10 siswa di sekolah yang telah ditunjuk 

sebagai tempat penelitian, yakni di SMA Islam Batu pada kelas X. Pada 

tahapan ini siswa akan diberikan kegiatan investigasi yang terdapat pada 

leaflet untuk mengetahui keefektifan media leaflet bercirikan investigasi 

matematis. Penyebaran angket respon juga akan dilakukan pada tahap ini, 

hal itu dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan nilai 

kepraktisan penggunaan media leaflet. Selanjutnya, tahapan akan 

berlanjut ke tahap terakhir yaitu evaluasi. 

 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Tahap evaluasi digunakan untuk melakukan revisi terakhir terhadap 

leaflet yang dikembangkan. Revisi akan dilakukan dengan masukan yang 



 

13 
 

didapat dari angket respon siswa. Hal itu dilakukan agar leaflet yang 

dikembangkan benar-benar sesuai dan dapat digunakan oleh pihak 

sekolah secara lebih luas. 

 

b. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Islam Batu yang beralamat Jl. 

Mustari No.7, Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65311. 

Penelitian ini akan dilakukan pada tahun ajaran 2018/2019 semeter genap 

pada Bulan Maret 2019 . Kurangnya media pembelajaran matematiaka di 

Sekolah Menengah Pertama (SMA) Islam Batu membuat penelitian ini 

dilakukan di sekolah tersebut pada 10 siswa di kelas X SMA. 

 

c. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

Pengumpulan data diperoleh dari instrument hasil penelitian media 

pembelajaran berupa lembar validasi, lembar observasi, tes hasil belajar 

dan angket respon siswa. Teknik pengumpulan data, instrument, data dan 

subyek data dipaparkan dalam Tabel 1 berikut.  

 

Teknik Instrumen Data Subyek Data 

Validasi Lembar Validasi 
Skor hasil validasi media 

leaflet 

Ahli media 

dan materi 

Observasi Lembar Observasi 
Skor penerapan media 

leaflet dan aktifitas siswa 
Observer 

Pemberian 

angket 

Lembar pemberian 

angket 

Skor hasil respon siswa 

terhadap media leaflet 

“IGF Trigono” 

Siswa 

 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, deskripsi dari teknik pengumpulan 

data pada pengembangan media leaflet bercirikan investigasi matematis 

berbantuan aplikasi Matlab adalah sebagai berikut : 

1. Validasi 

Validasi media leaflet dan flowchart program grafik fungsi 

trigonometri dengan menggunakan aplikasi Matlab dilakukan untuk 

Tabel 1 : Teknik, Instrumen, Data, dan Subyek data 
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memperoleh penilaian kevalidan media dan flowchart dari tim ahli. 

Validasi diajukan kepada satu dosen ahli media, materi, dan satu guru 

matematika kelas X. Hasil dari validasi produk yang dilakukan oleh tim 

ahli digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan sehingga 

dapat menghasilkan media leaflet bercirikan investigasi matematis 

berbantuan aplikasi Matlab yang lebih baik lagi. 

2. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui kepraktisan media 

leaflet bercirikan investigasi matematis berbantuan aplikasi Matlab 

pada materi grafik fungsi trigonometri. Observasi yang dikembangkan 

terdiri dari observasi siswa. 

3. Pemberian Angket 

Pemberian angket pada penelitian ini disebarkan kepada siswa 

kelas X SMA yang digunakan untuk mengetahui keefektifan media 

leaflet bercirikan investigasi matematis berbantuan aplikasi matlab pada 

materi grafik fungsi trigonometri. Pemberian angket diberikan setelah 

menggunakan media leaflet bercirikan investigasi matematis atau tahap 

implementasi dengan pendampingan saat pengisian angket. 

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 1, deskripsi dari instrumen 

pengumpulan data yang digunakan pada pengembangan media leaflet 

bercirikan investigasi matematis berbantuan aplikasi Matlab adalah 

sebagai berikut : 

1. Lembar Validasi 

Penelitian ini menggunakan dua jenis lembar validasi ahli yakni 

lembar validasi ahli materi dan lembar validasi ahli media yang 

diadaptasi dari penelitian sebelumnya. (Purwono, 2008). Berikut ini 

aspek penilaian yang digunakan dalam lembar validasi media oleh ahli 

materi dan guru : 

Tabel 2: Aspek Penilaian Lembar Validasi Media Oleh Ahli Materi dan Guru 

Aspek Pernyataan 

Isi 1. Kesesuaian isi leaflet dengan tahapan investigasi 

2. Keruntutan tahapan investigasi matematis 

3. Cakupan materi grafik fungsi trigonometri 
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Aspek Pernyataan 

4. Ketepatan tahapan investigasi matematis dengan materi grafik 

fungsi trigonometri 

5. Media leaflet bercirikan investigasi matematis relevan dengan 

materi yang harus dipelajari siswa 

 6. Media leaflet bercirikan investigasi matematis sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

7. Tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan dengan jelas 

Kebahasan/ 

Komunikasi 

8. Kemudahan siswa dalam memahami tahapan investigasi pada 

materi melalui penggunaan bahasa yang tepat 

9. Ketepatan penggunaan istilah dalam leaflet bercirikan investigasi 

matematis 

10. Kemampuan leaflet dalam mendorong rasa ingin tahu siswa 

11. Kesantunan penggunaan bahasa 

Penyajian 12. Penyajian leaflet bercirikan investigasi matematis mendukung 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

13. Penyajian tahapan investigasi matematis dalam leaflet  menarik 

14. Penyajian alur tahapan investigasi matematis dalam leaflet sesuai  

15. Pengguna tidak merasa bosan saat menggunakan leaflet 

Efek  

bagi  

Strategi  

Pembelajaran 

16. Kemudahan dalam penggunaan  leaflet 

17. Leaflet bercirikan investigasi matematis mendukung kemandirian 

belajar siswa 

18. Leaflet bercirikan investigasi matematis mendukung untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari matematika 

19. Kemampuan leaflet bercirikan investigasi matematis dalam 

memahami grafik fungsi trigonometri 

20. Kemampuan leaflet bercirikan investigasi matematis untuk 

memperluas wawasan siswa 

 

Sedangkan pada aspek penilaian yang digunakan dalam lembar 

validasi media oleh ahli media terdapat empat aspek yang juga 

diadaptasi dari penelitian sebelumnya (Purwono, 2008) dengan 

pernyataan sebagai berikut : 

Tabel 3: Aspek Penilaian Lembar Validasi Media Oleh Ahli Media  

Aspek Pernyataan 

Pewarnaan 1. Kombinasi warna media leaflet  menarik 

2. Warna pada leaflet tidak mengganggu materi 

Pemakaian 

kata/bahasa 

3. Bahasa yang digunakan dalam leaflet sesuai dengan bahasa siswa 

4. Bahasa yang digunakan dalam leaflet mudah dipahami 

Grafis 5. Ukuran font pada leaflet jelas 

6. Penyajian tahpan investigasi matematis pada leaflet jelas  

7. Penyajian tahapan investigasi matematis pada leaflet mudah 

dipahami 

Desain 8. Tampilan leaflet menarik  

9. Leaflet dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran 

10. Leaflet mudah untuk digunakan 

11. Leaflet aman untuk digunakan  

12. Leaflet kuat tidak mudah rusak  

13. Leaflet bersifat fleksibel (mudah untuk dibawa) 

14. Program aplikasi Matlab sesuai dengan flowchart 

15. Program aplikasi Matlab mudah untuk digunakan 

16. Program dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran 

Tampilan  17. Kemenarikan cover leaflet 
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Aspek Pernyataan 

Menyeluruh 18. Keteraturan desain halaman dalam leaflet  

19. Kesinambungan transisi antar halaman 

20. Kesesuaian alur tahapan investigasi matematis, gambar, dan 

materi 

21. Keterkaitan antara tahpan investigasi matematis dan materi sudah 

jelas  

22. Cetakan, penyelesaian, dan lipatan leaflet dilakukan dengan rapi 

 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang dikembangkan pada penelitian ini 

terdiri dari lembar observasi siswa. Skor yang digunakan dalam 

lembar observasi beruapa pilihan YA dan TIDAK dengan keteranagan 

YA jika lebih dari atau sama dengan 50% siswa yang diamati 

melakukan aspek yang dinilai, sedangkan pilihan TIDAK jika kurang 

dari 50% siswa yang diamati tidak melakukan aspek yang dinilai. 

Aspek yang dinilai dari penilaian lembar observasi dibuat berdasarkan 

tahapan investigasi matematis (Lidinillah, 2014). Berikut aspek 

penilaian lembar observasi yang digunakan : 

Tabel 4: Aspek Penilaian Lembar Observasi Siswa 

Aspek  Pernyataan 

Investigasi 

matematis 

1. Siswa mampu menginputkan fungsi trigonometri, nilai 

maksimum dan minimum pada program Matlab 

2. Siswa dapat bergantian menggunakan program Matlab 

3. Siswa dapat membuat fungsi trigonometri yang beragam 

4. Siswa dapat mengamati gambar yang muncul pada program 

aplikasi Matlab dengan menggambarkan grafik fungsi 

trigonometri ke dalam leaflet 

5. Siswa dapat mengeksplorasi objek grafik fungsi trigonometri 

yang sudah digambar 

6. Siswa mampu bekerjasama dengan kelompok lain saat 

bertukar informasi 

7. Siswa santun dalam berbicara 

8. Siswa mampu menganalisis hasil bertukar informasi pada 

leaflet 

9. Siswa mampu membuat kesimpulan dari materi yang telah 

dipelajari 

10. Siswa mampu menjawab permasalahan yang ada dalam 

leaflet 

 

3. Lembar Pemberian Angket 

Pemberian angket respon siswa pada penelitian ini diadaptasi 

dari penelitian sebelumnya (Purwono, 2008) dengan menggunakan 

skala sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat sejutu 
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terhadap pernyataan yang diberikan dan angket ini akan diisi oleh 

siswa setelah proses tahapan investigasi selesai. Berikut aspek 

penilaian yang digunakan : 

Tabel 5 : Aspek Penilaian Lembar Angket Respon Siswa 

Aspek  Pernyataan 

Penggunaan 

Media 

1. Saya dapat menggunakan leaflet dengan mudah 

2. Saya dapat mengoperasikan program Matlab dengan mudah 

3. Saya memahami petunjuk penggunaan leaflet dengan jelas 

4. Saya merasa senang menggunakan leaflet berbantuan aplikasi 

Matlab 

 5. Saya tidak merasa bosan saat  menggunakan leaflet berbantuan 

aplikasi Matlab 

6. Isi leaflet berbantuan aplikasi Matlab ini sangat bermanfaat 

bagi saya 

Setelah 

Pemakaian 

Media 

7. Saya dapat memahami gambar grafik fungsi trigonometri 

setelah menggunkan leaflet berbantuan aplikasi Matlab 

8. Saya senang mempelajari grafik fungsi trigonometri 

menggunakan leaflet berbantuan aplikasi Matlab 

9. Saya bersemangat belajar setelah menggunakan leaflet 

berbantuan aplikasi Matlab 

10. Saya tertarik menggunakan leaflet berbantuan aplikasi Matlab 

jika belajar di sekolah   

11. Tampilan leaflet bercirikan berbantuan aplikasi Matlab ini 

menarik 

12. Saya tidak merasa bosan saat menggunakan media leaflet 

bercirikan investigasi matematis berbantuan aplikasi Matlab 

 

d. Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menilai tingkat kevalidan, kepraktisan, dan 

keefektifan media pembelajaran yang dikembangkan. Teknik analisis data 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Kevalidan  

Validasi yaitu alat ukur yang diguankan untuk mengetahui 

apakah media sesuai dan memenuhi apa yang ditargetkan berdasarkan 

intrumen yang telah dibuat (Hestari, 2016). Kevalidan media diukur 

berdasarkan lembar validasi yang diadaptasi dari peneliti sebelumnya 

(Rawa, Sutawidjaja, & Sudirman, 2016). Lembar validasi memiliki 

nilai maksimum 1 dan nilai minimum 4 dengan jumlah sebanyak lima 

aspek. Perhitungan validitas disimbolkan dengan P yang dilakukan 

dengan cara menentukan rata-rata dari setiap aspek, kemudian 

dikonversikan sebagai berikut : 
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             Tabel 6: Katagori Penilaian Kevalidan Media 

Interval Kategori Kevalidan Keterangan 

      Tidak valid Revisi total 

      Kurang valid Revisi sebagian 

      Valid Revisi sebagian 

    Sangat valid Tidak revisi 

 

2. Kepraktisan 

Kepraktisan berkaitan dengan kemudahan dan kemajuan yang 

didapatkan siswa dengan menggunakan media leaflet yang diukur 

berdasarkan instrument (Hestari, 2016). Kepraktisan dalam penelitian 

pengembangan ini diukur dari lembar observasi. Analisis data 

kepraktisan dilakukan dengan cara mendeskripsikan keterlaksanaan 

setiap aspek yang diamati pada lembar observasi. Setelah mengisi 

lembar observasi dengan kolom YA dan TIDAK maka dapat ditarik 

kesimpulan berdasarkan observasi tersebut dengan cara 

mendeskripsikan setiapa aspeknya.  

 

3. Keefektifan 

Keefektifan suatu media dapat dilihat dari efek potensial yang 

berupa kualitas hasil belajar, sikap, dan motivasi siswa (Hestari, 2016). 

Keefektifan produk dalam penelitian ini ditinjau dari perhitungan rata-

rata setiap aspek pada pemberian angket respon siswa yang 

dimodifikasi dari penelitian sebelumnya (Rawa et al., 2016). Dikatakan 

efektif jika rata-rata skor angket siswa yang disimbolkan dengan RS 

memiliki presentase minimal 75%  yang terdapat pada Tabel sebagai 

berikut : 

             Tabel 7 : Katagori Penilaian Keefektifan Media 

Interval Kategori Keefektifan 

       Tidak Efektif 

       Cukup Efektif 

       Efektif 

     Sangat Efektif 

 

Setelah teknik analisis data dilakukan, selanjutnya media dapat ditarik 

kesimpulan dengan menyimpulkan apakah media bersifat valid, praktis, 

atau efektif dengan didasarkan pada Tabel berikut : 
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         Tabel 8 : Penarikan Kesimpulan 

No Kesimpulan Syarat Hasil Analisis Data 

1 
Valid a. Lembar validasi minimal berkatagori valid 

b. Saran validator dijadikan acuan untuk revisi kecil 

2 Praktis a. Penerapan media leaflet minimal praktis oleh observer 

3 Efektif a. Angket respon siswa minimal 75% positif 

 


