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METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini adalah penelitian berjenis pengembangan atau Research and 

Development (RnD), yaitu suatu penelitian pengembangan media pembelajaran 

dengan memanfaatkan teknologi multimedia berbasis Adobe Flash. Media yang 

dikembangkan ini kemudian digunakan pada materi prisma dan limas pada siswa 

SMP kels VIII. Penelitian pengembangan (Research and Development) digunakan 

untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut (Fannie 

& Rohati, 2014). Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa media 

interaktif yang digunakan oleh siswa dalam materi bangun ruang sisi datar tingkat 

SMP, dimana didalamnya termuat penjelasan dalam animasi dan video yang 

dilengkapi dengan bar atau tombol interaktif, serta contoh soal. 

 Penelitian ini menggunakan model DDD-E (Decide, Design, Develop, 

Evaluate). Model itu merupakan salah satu model desain pengembangan dalam 

penelitian. Tegeh (2014) menjelaskan bahwa model pengembangan DDDE ini 

terdiri atas: (a) Decide yaitu menetapkan tujuan dari materi program atau media 

yang akan dibuat, (b) Design yaitu menyusun struktur program dari media yang 

akan dibuat, (c) Develop yaitu memproduksi atau mengembangkan elemen-elemen 

media dan membuat tampilan dari media yang akan dihasilkan, dan (d) Evaluate 

yaitu mengevaluasi atau mengecek ulang semua desain dari pengembangan media 

tersebut. 

 Pertama, tahapan decide dilakukan analisa ke sekolah untuk mengetahui 

kurikulum yang digunakan oleh sekolah dan analisis media pembelajaran yang 

cocok dengan kondisi sekolah tersebut. Tujuannya agar siswa dapat belajar secara 

mendiri dirumah dan membantu mengkomunikasikan ide ide matematis, dengan 

bantuan media find the Cube. Serta media juga diharapkan dapat membantu guru 

dalam proses pembelajran, .   

Kedua, tahapan design. Media pada tahapan ini dirancang menggunakan 

aplikasi adobe flash dan bantuan aplikasi geogebra. Penyusunan instrumen 

penelitain berupa lembar validasi, angket respon siswa, dan soal evaluasi. Lembar 

validasi berfungsi untuk menguji kevalidan media juga dilakukan pada tahapan ini. 

Penyusunan angket respon siswa berfungsi untuk mendapatkan respon siswa 
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terhadap media yang nantinya digunakan untuk uji kepraktisan. Kemudian 

menyusun soal evaluasi untuk menguji keefektifitasan media terhadap kemampuan 

komunikasi matematis tulis siwa SMP. 

Ketiga, tahapan Develop. Tahapan ini dilakukan penyusunan media 

pembelajaran menggunakan aplikasi adobe flash dan bantuan aplikasi geogebra. 

Media Find the Cube ini memuat materi, contoh soal, soal evaluasi, game, 

kakulator, dan simulator jarring-jaring. Penggunaan aplikasi webgine SWF flash 

player untuk mengoprasikan media Find the Cube dalam android dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan siswa dan mengikuti perkembangan zaman. 

Keempat, tahapan evaluate. Tahapan ini dilaksanakan setelah tahap develop 

yaitu untuk validasi media yang sudah dibuat antara lain yang berkaitan dengan 

materi, memberikan efek animasi dan suara, serta tampilan. Peneliti melakukan 

evaluasi validasi media oleh ahli materi dan ahli media untuk melihat kelayakan 

produk, apabila masih ada kekurangan maka dilakukan revisi. Setelah divalidasi 

oleh ahli materi dan ahli media maka produk digunakan dalam pembelajaran. 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII di SMP Muhammadiyah 

4 Malang dengan menggunakan Accidental Random Sampling. Teknik itu 

merupakan cara penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja siswa yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dirasa orang tersebut cocok untuk digunakan sebagai sumber data (Sugioyono, 

2014). 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat atau perangkat yang 

dipergunakan sebagai pengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data dari 

suatu variabel (Matondang & Pendahuluan, 2009). Penelitian ini menggunakan 

instrumen berupa lembar validasi, angket dan soal tes, serta pedoman penskoran. 

Instrumen penelitian itu berfungsi sebagai berikut. (a) Lembar validasi 

digunakan untuk mendapatkan data tentang kevalidan media oleh ahli materi atau 

ahli media. Penelitian ini menggunakan lembar validasi berupa ceklist. (b) Angket, 

digunakan untuk menguji kepraktisan media berdasarkan respon siswa terhadap 

media Find the Cube. Penelitian ini menggunakan angket berbentuk ceklist. (c) Soal 

tes, dalam penelitian ini adalah evaluasi akhir yang terdapat dalam media tersebut, 

yang mana pengerjaannya dilakukan diselembar kertas yang sudah diberikan oleh 
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peneliti. (d) Pedoman penskoran, dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi 

dasar penilaian berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis dalam 

memberikan nilai tes evaluasi siswa. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik antara lain. (a) 

Melakukan validasi, dilakukan oleh dari ahli media atau ahli materi untuk 

memvalidasi kelayakan media dan intrumen penelitian. (b) Menyebar angket, untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media Find the Cube dan hasil respon siswa ini 

digunakan untuk menguji kepraktisan media. (c) Melakukan tes berupa pengerjaan 

soal yang dilakukan oleh siswa untuk melihat hasil dari uji media terhadap siswa 

setelah menggunakan media pembelajaran. 

Uji kevalidan dilakukan untuk mengetahui apakah produk media 

pembelajaran sudah valid atau belum valid. Uji ini dilakukan oleh ahli materi 

maupun ahli media pembelajaran (Inayatul Fithriyah, 2013). Pengukuran tingkat 

kevalidan produk dihitung menggunakan persentase dari angket yang digunakan 

dalam penelitian, kemudian berdasarkan angket tersebut akan diketahui kategori 

validitas media dengan keterangan sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Kriteria Interpretasi Skor 

Skor (%) Kategori 

80 ≤ skor ≤ 100 Sangat Valid 

60 ≤ skor < 80 Valid 

40 ≤ skor < 60 Cukup Valid 

20 ≤ skor < 40 Kurang Valid 

0 < skor < 20 Sangat kurang Valid 

dimodifikasi dari (Riduwan, 2010) 

Tahapan uji kepraktisan dilakukan oleh para praktisi, dalam penelitian ini 

para praktisi adalah siswa SMP, tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui produk 

dalam penggunaannya sudah dapat mempermudah siswa dalam belajar dan siswa 

memiliki respon yang positif terhadap media (Inayatul Fithriyah, 2013). 

Pengukuran tingkat kepraktisan produk dihitung menggunakan persentase dari 

angket yang digunakan dalam penelitian, kemudian berdasarkan angket tersebut 

dapat diketahui kategori praktis media dengan keterangan sebagai berikut. 
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Tabel 2. Kriteria Interpretasi Skor 

Skor (%) Kategori 

81 ≤ skor ≤ 100 Sangat Praktis 

61 ≤ skor < 81 Praktis 

41 ≤ skor < 61 Cukup Praktis 

21 ≤ skor < 41 Kurang Praktis 

0 < skor < 21 Sangat kurang Praktis 

dimodifikasi dari (Riduwan, 2010) 

Uji keefektivan dilakukan oleh para siswa sebagai subjek penelitian, dalam 

penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII. Uji keefektivan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah produk sudah efektif terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa. Tingkat efektifitas media diuji dengan cara memberikan siswa 

soal evaluasi akhir (Inayatul Fithriyah, 2013). Kemudian hasil evaluasi tersebut 

akan diolah berdasarkan kriteria komunikasi tulis sebagai berikut dalam bentuk 

persentase dari skor yang diperoleh dan juga tertera tabel 4 sebagai pedoman dalam 

pengambilan keputusan dari evaluasi tersebut. 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematis Tertulis 

No Aspek Indikator Penilaian Skor 

1 Mengorganisasikan dan 

mengkonsolidasi berfikir 

matematis (Mathematical 

thingking) melalui tulisn. 

Mampu menguraikan informsi dari 

permasalahan yang diberikan dalam soal. 

1. Siswa dapat menuliskan informasi 

yang terdapat pada soal. 
4 

2. Siswa kurang dapat menuliskan 

informasi yang terdapt pada soal. 
3 

3. Siswa tidak dapat menuliskan 

informasi yang terdapt pada soal. 
2 

4. Siswa tidak menuliskan informsi 

yang terdapat pada soal. 
1 

2 Mengkomunikasikan kemampuan 

matematis secara koheren. 

Mampu menuliskan solusi dari 

permasalahan yang ada dalam soal secara 

sistematis. 

1. Siswa dapat menuliskan solusi dari 

permasalahan yang ada dalam soal 

secara berurutan. 

4 

2. Siswa kurang berurutan dalam 

menuliskan solusi dari 

permasalahan yang ada dalam soal. 

3 

3. Siswa tidak berurutan dalam 

menuliskan solusi dari 

permasalahan yang ada dalam soal. 

2 

4.  Siswa tidak menuliskan solusi dari 

permasalahan yang ada dalam soal. 
1 

3 Mampu menentukan masalah dan 

menyatakan solusi dari masalah dalam 

bentuk tulisan atau gambar dengan tepat. 
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No Aspek Indikator Penilaian Skor 

Menganalisis dan mengevaluasi 

berpikir matematis dan strategi 

penyelesaian masalah. 

1. Siswa dapat menuliskan hal yang 

ditanyakan, dan menyatakan solusi 

yang ada pada soal. 

4 

2. Siswa dapat menuliskan hal yang 

ditanyakan, atau menyatakan 

solusi yang ada pada soal. 

3 

3. Siswa kurang tepat dalam 

menuliskan hal yang ditanyakan, 

dan menyatakan solusi yang ada 

pada soal. 

2 

4. Siswa tidak dapat menuliskan hal 

yang ditanyakan dan tidak 

menyatakan solusi dari soal. 

1 

4 Menggunakan bahasa matematika 

tertulis untuk menjelaskan ide-ide 

matematika secara benar. 

a. Mampu menggunakan simbol-simbol 

yang ada dalam matematika dengan tepat. 

1. Siswa dapat menuliskan simbol 

matematika dengan tepat. 4 

2. Siswa kurang tepat dalam 

menuliskan simbol matematika 

yang digunakan. 
3 

3. Siswa tidak tepat dalam 

menuliskan simbol matematika 

yang digunakan. 

2 

4. Tidak menuliskan simbol 

matematika. 
1 

b. Mampu memahami istilah-istilah bahasa 

yang ada dalam matematika. 

1. Siswa tepat dalam 

menggunkan isitiah istilah 

pada matemtika. 

4 

2. Siswa kurang tepat dalam 

menggunkan isitiah istilah 

pada matemtika. 
3 

3. Siswa tidak tepat dalam 

menggunkan isitiah istilah 

pada matemtika. 
2 

4. Siswa tidak mengunakan 

isitilah isitlah dalam 

matemtika 

1 

 

Tabel 4. Kriteria Efektivitas 

Persentase Efektifitas 

0,00<skor≤30,00 Rendah 

30,00<skor≤70,00 Sedang 

70,00<skor≤100,00 Tinggi 

(dimodifasi dari Anam, 2015) 

 


