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C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

penelitian dan pengembangan atau lebih dikenal dengan istilah Research and 

Development (R&D). Penelitian pengembangan dapat didefinisikan sebagai 

metode penelitian secara sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk 

menemukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, 

menguji keefektifan produk, model, metode/strategi/cara, prosedur tertentu 

yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010). Endang (2012) menyebutkan bahwa 

dalam melakukan suatu penelitian pengembangan diperlukan model-model 

pengembangan yang sesuai dengan karakteristik produk yang dihasilkan.  

2. Tempat dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Cluring yang beralamat di Jl. Jend. 

Basuki Rahmat 56, Cluring, Banyuwangi, Kode pos : 68482. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 yaitu pada bulan 

Mei.  

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas VIII, guru SMP Negeri 1 Cluring. 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah validitas, praktikalitas, dan 

efektivitas.  

4. Prosedur Penelitian 

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini menggunakan Model ADDIE 

yang dikembangkan oleh Dick dan Carey (1996). Berikut ini merupakan 

penjelasan rinci dari tahapan pengembangan ADDIE yang akan dilakukan :  

a. Analysis (Analisis)  

Kegiatan utama pada tahap ini dibagi menjadi tiga tahapan penting.  

Berikut ini tahapan analisis yang dilakukan: 

1) Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan metode observasi dan 

wawancara di SMP Negeri 1 Cluring untuk mendeskripsikan keadaan 
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dan ketersedian bahan ajar sebagai informasi utama dalam 

keterlaksanaan pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan, bahan ajar yang digunakan guru di kelas masih 

berupa penggunaan buku paket dan PPT. 

2) Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dilakukan untuk mengetahui jenis kurikulum 

yang sedang diterapkan di sekolah. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, SMP Negeri 1 Cluring telah menerapkan penggunaan 

Kurikulum 2013. Pengkajian KI dan KD juga dilakukan berdasarkan 

lampiran 15 Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 untuk merumuskan 

indikator-indikator pencapaian pembelajaran matematika. Berikut pada 

table 2 adalah KI dan KD pada materi : 

Tabel 2. KI dan KD Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

K.3 Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual dan 

prosedural) berdasarkan  rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata. 

3.9 Membedakan dan menentukan 

luas permukaan dan volume 

bangun ruang sisi datar (kubus, 

balok, prisma dan limas) 

K.4 Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi 

dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar dan mengarang)  sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume bangun 

ruang (kubus, balok, prisma 

dan limas) serta gabungannya 

 

3) Analisis Siswa  

Analisis siswa dilakukan guna melihat sikap siswa terhadap 

pembelajaran matematika. Dalam satu kelas terdiri dari 28 siswa dimana 

dengan berbeda gender yaitu laki-laki 14 orang dan perempuan 14 orang. 

Siswa tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan setiap siswa 

memiliki cara sendiri untuk memahami pembelajaran  matematika.  

b. Design (Desain) 

Pada tahap ini media pembelajaran interaktif mulai dirancang dan 

dikembangkan sesuai hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Tahap 

perancangan dilakukan dengan menentukan unsur-unsur yang diperlukan 
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dalam pengembangan media. Pengumpulan referensi terkait media 

pembelajaran interaktif berbasis adobe flash juga dilakukan untuk 

digunakan sebagai bahan pengembangan media. Penyusunan instrumen 

juga dilakukan pada tahap ini untuk menilai media pembelajaran interaktif 

yang dikembangkan. Romanasari (2018) mendesain sebuah media 

pembelajaran berbasis Adobe Flash CS 3 Professional pada materi kubus 

dan balok. (storyboard terlampir) 

c. Development (Pengembangan)  

Pengembangan merupakan tahap dalam merealisasi produk yang 

disesuaikan dengan rancangan yang telah dibuat. Peneliti mengembangan 

media yang telah dibuat oleh Romanasari (2018) dengan berbantuan Adobe 

Flash CS 4 Professional dan Software GeoGebra. GeoGebra adalah 

software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan 

kalkulus. Selain itu GeoGebra adalah sistem geometri dinamik, kita dapat 

melakukan konstruksi dengan titik, vektor, ruas garis, garis, irisan kerucut, 

begitu juga dengan fungsi, dan mengubah hasil konstruksi selanjutnya. 

Setelah itu media pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan akan 

divalidasi oleh dosen ahli dan guru. Hal itu dilakukan untuk menilai validasi 

isi dan konstruk. Validasi akan dilakukan hingga media pembelajaran 

interaktif berbasis adobe flash dinyatakan layak untuk diimplementasikan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Implementation (Implementasi)  

Media dikatakan valid ketika media tersebut sudah melakukan tahap 

validasi dan dinyatakan valid oleh validator. Media yang dinyatakan valid 

sudah dapat digunakan kemudian diimplementasikan. Implementasi media 

pembelajaran interaktif akan dilakukan di sekolah yang telah ditunjuk 

sebagai tempat penelitian yakni di SMP Negeri 1 Cluring pada kelas VIII. 

Pada tahapan ini siswa akan diberikan uji pretest dan postest untuk 

mengetahui keefektifan media pembelajaran interaktif. Penyebaran angket 

respon juga akan dilakukan pada tahap ini kepada siswa kelas VIII, hal itu 

dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan nilai kepraktisan 

penggunaan media pembelajaran interaktif. 



 

15 
 

 

e. Evaluation (Evaluasi)  

Tahap evaluasi digunakan untuk melihat apakah media yang 

dikembangkan dan diimplementasikan tersebut sudah valid, efektif dan 

praktis. Pada tahap evaluasi juga digunakan untuk melakukan revisi 

terhadap media pembelajaran interaktif yang dikembangkan kemudian 

dapat di uji coba kembali. Ketika media belum mencapai kriteria valid, 

efektif dan praktis akan dilakukan revisi kembali sampai mencapai kriteria 

tersebut. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada pengembangan media 

media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash adalah sebagai berikut: 

a. Validasi Ahli 

Validasi ahli dilakukan untuk memperoleh penilaian kevalidan media 

dari tim ahli. Validasi ahli diajukan kepada satu dosen ahli media, materi, 

dan satu guru matematika kelas VIII. Hasil dari validasi produk yang 

dilakukan oleh tim ahli digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

perbaikan sehinga dapat menghasilkan media komik matematika yang lebih 

baik lagi.  

b. Pembagian Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015). Angket 

digunakan untuk mengetahui kepraktisan media yang telah dikembangkan. 

Angket respon diberikan kepada siswa setelah menggunakan media atau 

pada tahap implementasi dengan pendampingan saat pengisian angket.  

c. Pemberian Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2010). Pada penelitian ini pemberian tes pada siswa adalah 
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dengan individu dan dengan diberikan waktu 30 menit untuk pretest dan 

posttest. Uji pretest dilaksanakan sebelum penggunaan dari media, 

kemudian setelah penggunaan media selesai barulah siswa melakukan uji 

posttest. Tujuannya untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran 

interaktif yang telah dikembangkan. Keefektifan suatu media dapat dilihat 

dari perbedaan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberikan 

media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash.  

6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. 

Media interaktif ini dimaksudkan sebagai media dalam pembelajaran tatap 

muka baik pada saat di kelas, di laboratorium komputer maupun digunakan 

secara mandiri/berkelompok oleh siswa. Instrumen penelitian untuk 

pengumpulan data yang digunakan pada pengembangan media media 

pembelajaran interaktif berbasis adobe flash adalah sebagai berikut: 

a. Lembar Validasi  

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis lembar validasi ahli yakni 

lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media dan lembar validasi 

angket respon siswa. Berikut ini pada tabel 3 adalah aspek penilaian yang 

digunakan: 

Tabel 3: Aspek Penilaian Lembar Validasi 

No Aspek Penilaian Kriteria Indikator 

1 Lembar Validasi 

Ahli Materi dan 

Guru 

Isi a. Kesesuaian materi dengan SK dan KD 

b. Keakuratan Materi 

c. Kemutakhiran Materi 

d. Mendorong Keingintahuan 

Penyajian a. Teknik Penyajian 

b. Pendukung Penyajian 

c. Penyajian Pembelajaran 

d. Keruntutan Alur 

Konseptual a. Hakikat Kontektual 

b. Komponen Kontekstual 

2 Lembar Validasi 

Ahli Media dan 

Guru 

Kegrafikan a. Ukuran Modul 

b. Desain Sampul Modul 

c. Desain Isi Modul 

  Bahasa a. Lugas 

b. Komunikatif 

c. Dialogis dan Interaktif 

d. Kesesuaian dengan Perkembangan Siswa 

e. Kesesuaian dengan Kaidah Bahasa  

f. Penggunaan istilah, simbol atau ikon 
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3 Lembar Validasi 

Angket Respon 

Siswa 

 g. Format Isi 

h. Isi 

i. Bahasa 

b. Lembar Angket 

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui kepraktisan dan 

memperoleh data terkait respon siswa terhadap pengoperasian dan 

penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash. Berikut ini 

pada tabel 4 adalah  aspek penilaian yang digunakan: 

Tabel 4: Aspek Penilaian Lembar Angket Respon Siswa 

No Aspek Penilaian Kriteria Indikator 

1 Lembar Angket Respon 

Siswa 

Penggunaan Media a. Materi 

b. Bahasa 

Reaksi Pemakaian c. Ketertarikan 

 

c. Lembar Tes 

Lembar tes akan diberikan untuk mengetahui keefektifan media dengan 

melihat ketuntasan hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan soal tes 

berbentuk pilihan essay yang terdiri dari 5 soal pretest dan 7 soal postest 

dengan waktu pengerjaan masing-masing tes adalah 30 menit. Tingkat soal 

uji pretest lebih mudah karena lebih mengarah ke umum akan tetapi pada 

soal uji posttest tingkat ukur kesulitan lebih tinggi. Karena pada soal posttest 

lebih mengarah pada soal-soal hots yaitu ada salah satu pointnya pada soal 

tersebut bersifat kontekstual. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan untuk mendapatkan media yang layak 

digunakan dan berkualitas dengan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif 

berdasarkan pengelompokan data sesuai dengan jenis datanya. Teknik analisis 

data kuantitatif dan kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini. Analisis data kuantitatif digunakan pada hasil uji validitas  

materi dan media, angket respon, serta tes. Teknik analisis data kualitatif 

digunakan untuk mengolah hasil data dari kritik dan saran ahli materi, media, 

dan guru.  

a. Analisis Data Kuantitatif 

1) Kevalidan Media 
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Validitas disini untuk menguji kelayakan media pembelajaran yang 

dikembangkan dan menguji kesesuaian media dengan materi. Jawaban 

angket validasi ahli menggunakan skala Likert, variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Likert yang digunakan 

terdiri dari kategori-kategori yang dijadikan pada tabel 5 : 

Tabel 5: Kategori Penilaian Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1. Skor 4 Sangat setuju/ selalu/ sangat positif/ sangat layak/ sangat baik/ 

sangat bermanfaat/ sangat memotivasi 

2. Skor 3 Setuju/ baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ bermanfaat/ 

memotivasi 

3. Skor 2 cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup mudah/ cukup 

menarik/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup memotivasi 

4. Skor 1 setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang 

paham/ kurang layak/ kurang bermanfaat/ kurang memotivasi 

  (Sugiyono, 2013) 

Uji angket validasi ahli media pembelajaran interaktif berbasis adobe 

flash dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah skor responden 

(Σ) dengan jumlah skor ideal (𝑁). Adapun rumus menurut Arifin 

(dalam Endang, 2013) adalah sebagai berikut: 

𝑉 =  
Σ𝑅

𝑁
× 100% 

Keterangan:  

V : Presentase valid  

Σ : Jumlah keseluruhan skor jawaban yang diberikan tiap responden 

N : Jumlah keseluruhan skor ideal dalam satu item  

Kriteria validasi yang digunakan dalam validitas penelitian media 

disajikan pada tabel 6. berikut : 

Tabel 6: Kriteria Kevalidan Data Angket Ahli Media dan Materi 

No 

Tingkat 

Pencapaian 

(%) 

Kualifikasi Keterangan 

1. 75 < 𝑉 ≤ 100 Sangat Baik Sangat layak/ sangat valid/ tidak perlu di 

revisi 

2. 50 < 𝑉 ≤ 75 Baik Layak/ valid/ tidak perlu di revisi 

3. 25 < 𝑉 ≤ 50 Cukup Baik Kurang layak/ kurang valid/ perlu direvisi 

4. 𝑉 ≤ 25 Kurang Baik Tidak layak/ tidak valid/ perlu revisi 

(Arikunto, 2010) 

Media dapat dikatakan valid ketika media tersebut setelah melakukan 

pengujian validasi oleh ahli validator menghasilkan persentase pada 
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rentangan nilai minimal 50 <  𝑉 ≤  75 atau minimal pada kualifikasi 

“baik”.  

2) Keefektifan Media 

Keefektifan media dilihat dari hasil belajar siswa melaui pretest dan 

postest. Teknik analisis data dilakukan sebanyak dua kali. Analisis 

pertama untuk menguji kemampuan awal siswa sebelum menggunakan 

media. Sedangkan analisis kedua menguji kemampuan akhir siswa 

setelah menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis adobe 

flash.  Pada R&D media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash 

dapat diimplementasikan jika hasil dari validasi pada kualifikasi 

minimal “baik”. Kegiatan yang dilakukan untung menganalisis 

keefektifan  media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash 

menggunakan langkah-langkah yang dituliskan oleh Cahyani (2014), 

yaitu sebagai berikut: 

1) Membuat pedoman penskoran 

2) Menentukan skor maksimal 

3) Penskoran dihitung/dinilai dilihat dari ketuntasan siswa terhadap 

KKM Standar Nasional yaitu 75 

4) Setelah skor diperoleh, kemudian menghitung persentase 

banyaknya siswa yang tuntas menggunakan rumus: 

𝑇 =
∑ 𝑆𝑇

𝑛
× 100% 

 

Keterangan: 

   T : persentase banyaknya siswa yang tuntas 

  ST : jumlah banyaknya siswa yang tuntas 

  N : jumlah siswa satu kelas 

5) Memeriksa hasil perhitungan persentase siswa yang tuntas diatas 

rata-rata KKM dengan kriteria keefektifan yang telah ditetapkan, 

yaitu sebanyak 75% siswa yang tuntas. 

Media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash dapat dikatakan 

efektif jika pada hasil posttest siswa mengalami ketuntasan. Untuk 
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mendapatkan persentase dapat menggunakan rumus yang sudah 

ditentukan. Jika dari perhitungan siswa yang tuntas mendapatkan 

persentase minimal 75% maka media tersebut dapat dikatakan 

efektif. 

 

3) Kepraktisan Media 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa diukur 

menggunakan skala Guttman. Skala Guttman yang digunakan terdiri 

dari dua kategori yang mana masing-masing kategori tersebut memiliki 

nilai atau skor berbeda yang dibuat dalam bentuk checklist (√) yang 

disajikan dalam tabel 7. berikut : 

Tabel 7: Kategori Penilaian Skala Guttman 

No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 0 Tidak 

(Sugiyono, 2013) 

Presentasi rata-rata tiap komponen di hitung menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑃 =  
Σ𝑅

𝑁
× 100% 

Keterangan:  

P : Presentase praktis 

ΣR : Jumlah keseluruhan skor jawaban “ya” 

N : Jumlah keseluruhan skor ideal dalam satu item  

Pada lembar angket siswa terdapat pilihan jawaban ya/tidak. Dimana 

ketika siswa menjawab ya mendapatkan nilai 1 dan ketika siswa menjawab 

tidak mendapatkan nilai 0. Untuk mengetahui apakah media tersebut sudah 

bisa dikatakan praktis dengan penjabaran nilai angket respon : 

𝑃 ≥ 75% dikatakan praktis dengan kategori positif 

𝑃 < 75% dikatakan tidak praktis dengan kategori negatif 

Media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash dilakukan pengujian 

untuk mengetahui kepraktisan medianya. Setelah melakukan pengujian 

tersebut jika hasil persentase ≥ 75% maka media tersebut sudah dapat 

dikatakan praktis. 
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b. Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis data digunakan untuk mengelompokkan informasi-

informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan, kritik dan saran 

perbaikan serta revisi produk pengembangan media pembelajaran interaktif 

berbasis adobe flash. 

 


