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Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan manfaat tertentu.  Jenis penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan dan hasil penelitiannya disajikan secara diskriptif. Dalam penelitian ini 

peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis cerpen pada materi bangun 

datar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran matematika berbasis cerpen yang dikembangkan, kemampuan siswa 

mengomunikasikan matematika lewat tulisan setelah belajar dengan cerpen 

matematika yang dikembangkan serta respon siswa terhadap media pembelajaran yang 

telah dikembangkan. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas VII karena materi yang 

dibahas pada media yang dikembangkan merupakan materi bangun datar kelas VII 

semester genap. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII yang terlibat uji coba 

dalam media pembelajaran berbasis cerpen. Objek dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran berbasis cerpen (cerpen matematika) yang akan dikembangkan pada 

materi bangun datar. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 

di SMP Muhammadiyah 1 Malang. Fokus penelitian ini pada siswa kelas VII yang 

akan diambil sampel sebanyak enam siswa. Media pembelajaran berbasis cerpen ini 

akan membahas materi tentang bangun datar khususnya pada bangun segi empat. 

Rancangan penelitian dalam pembahasan ini menggunakan model 

pengembangan perangkat pembelajaran menurut Thiagarajan, yaitu model 4-D (four D 

models). Model ini memiliki 4 tahapan pengembangan yaitu Define, Design, Develop, 

dan Disseminate yang diadaptasi dari model pengembangan perangkat Thiagarajan. 

Dalam penelitian pengembangan ini, tahap yang keempat yaitu Disseminate 

(penyebaran) tidak dilakukan karena peneliti hanya melakukan pengembangan media 

pembelajaran saja. 
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Adapun tahap-tahap dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Tahap ini terdiri dari beberapa langkah yaitu: 

a. Analisis Awal-Akhir 

b. Analisis Siswa 

c. Analisis Konsep 

d. Analisis Tugas 

e. Perumusan Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Pada tahap ini dilakukan perancangan media pembelajaran yang akan 

dikembangkan yaitu cerpen yang memuat materi matematika. Tahap ini terdiri dari 

beberapa langkah yaitu: 

a. Penyusunan Indikator dan Tujuan Pembelajaran 

b. Pemilihan Media 

c. Pemilihan Format 

Pada tahap perancangan ini dihasilkan rancangan awal cerpen matematika yang 

akan dikembangkan, yang kemudian akan divalidasi oleh para validator (dua dosen 

Pendidikan Matematika dan seorang guru matematika) 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Menurut pendapat para ahli seperti Blank (1982), Dharma (2013), Norita (2013) 

terdapat banyak manfaat media pembelajaran antara lain: (1) pembelajaran menjadi 

lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; (2) 

materi yang diajarkan kepada siswa akan lebih jelas maknanya sehingga mudah 

dipahami dan memungkinkan siswa mencapai tujuan pembelajaran; (3) metode 

pengajaran akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak mudah bosan; (4) pembelajaran 

menjadi lebih terorganisir; (5) memudahkan guru atau pendidik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Tahap ini dilakukan untuk menghasilkan media pembelajaran cerpen matematika 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa dilapangan, sesuai dengan kriteria materi, kriteria 
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penyajian dan kriteria kebebasan seperti yang disarankan oleh para validator. Kegiatan 

yang akan dilakukan pada tahap pengembangan (develop) meliputi penyusunan 

instrumen dan pengembangan media pembelajaran, validasi pakar, uji coba terbatas, 

evaluasi dan revisi. 

1. Penyusunan Instrumen Penelitian dan Pengembangan Media Pembelajaran 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur kelayakan dari media 

pembelajaran (cerpen matematika) yang dikembangkan. Media dapat dikatakan layak 

jika memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. Untuk mengetahui tingkat kevalidan 

dan kepraktisan, digunakan lembar validitas. Untuk mengukur tingkat respon positif 

siswa digunakan lembar angket respon siswa dan lembar aktivitas siswa untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis tulis siswa.  

Instrument-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Lembar Validasi 

Lembar validasi ini adalah lembar yang dibuat oleh peneliti dan dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing untuk kemudian diberikan kepada para validator untuk 

mendapatkan penilaian terhadap media yang dikembangkan berdasarkan beberapa 

aspek yang menjadi kriteria media dikatakan layak digunakan atau tidak. Dari lembar 

validitas ini dapat diperoleh tingkat kevalidan dari media yang dikembangkan sebagai 

bahan untuk mengetahui kelayakan penggunaan dari media tersebut. Kevalidan diukur 

berdasarkan hasil validasi dari para validator terhadap beberapa kriteria yaitu materi, 

format cerpen, penyajian cerpen dan kebebasan. 

b. Lembar Angket Respon Siswa 

Lembar angket respon siswa merupakan salah satu instrument yang digunakan oleh 

peneliti untuk melihat kepraktisan media cerpen bangun datar yang telah 

dikembangkan. 

c. Soal Tes atau Latihan 

Instrumen ini difungsikan untuk melihat keefektifan cerpen bangun datar terhadap 

kemampuan komunikasi tulis siswa. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Analisis data dilakukan setelah semua data dan sumber data terkumpul. Analisis 

data ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan media pembelajaran cerpen 

bangun datar terhadap kemampuan komunikasi tulis siswa. Pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Validasi media pembelajaran berbasis cerpen 

Untuk mengetahui kelayakan (kevalidan) sebuah media pembelajaran yang 

dikembangkan oleh peneliti. Terdapat dua macam lembar validasi yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu. Pertama, lembar validasi untuk ahli media. Kedua, lembar 

validasi untuk ahli materi. 

Pedoman skor penilaian pada instrument validasi 

No Nilai Kriteria 

1 𝑉𝑎 = 4 Sangat Valid 

2 3 ≤ 𝑉𝑎 < 4 Valid 

3 2 ≤ 𝑉𝑎 < 3 Cukup Valid 

4  1 ≤ 𝑉𝑎 < 2  Tidak Valid 

Keterangan: 𝑉𝑎 = Nilai rata-rata total sebagai penentu kevalidan 

b. Tes  

Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis tulis siswa. Tes 

dirancang untuk merangsang siswa mengeluarkan kemampuan komunikasi tulis 

yang telah dimiliki. 

c. Angket (kuesioner)  

Untuk mendapatkan data tentang respon siswa terhadap media pembelajaran 

berupa cerpen matematika. 
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Pedoman skor penilaian untuk melihat respon siswa 

No Nilai Kriteria 

1 𝑉𝑎 = 5 Sangat Setuju 

2 4 ≤ 𝑉𝑎 < 5 Setuju 

3 3 ≤ 𝑉𝑎 < 4 Cukup Setuju 

4 2 ≤ 𝑉𝑎 < 3 Kurang Setuju 

5 1 ≤ 𝑉𝑎 < 2 Tidak Setuju 

Keterangan: 𝑉𝑎 = Nilai rata-rata total sebagai penentu kepraktisan 

3. Validasi 

Validasi cerpen matematika meliputi validasi materi, format cerpen, penyajian 

cerpen dan kebebasan. Cerpen matematika ini akan divalidasi oleh tiga orang validator 

yaitu dua dosen Pendidikan Matematika dan satu guru matematika di sekolah yang 

dijadikan tempat penelitian.  

4. Revisi 

Pada tahap ini dilakukan perbaikan atau revisi untuk menyempurnakan cerpen 

matematika yang dikembangkan sesuai dengan saran dan masukan dari para validator 

sehingga dapat digunakan dalam uji coba terbatas. 

5. Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas ini dilakukan dengan memberikan cerpen matematika yang telah 

direvisi kepada subyek penelitian sehingga mereka dapat memahami, mempelajari, dan 

mengkomunikasikan matematika dari cerpen tersebut. Harapan kedepan, media 

pembelajaran matematika berbasis cerpen ini, selain dapat digunakan dalam 

pembelajaran juga dapat dibaca pada waktu senggang di rumah. Penggunaan cerpen 

matematika harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Untuk mengetahui respon 

siswa terhadap media pembelajaran cerpen matematika yang dikembangkan, peneliti 

memberikan angket respon siswa kepada subyek penelitian. 

6. Teknik Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 

secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan tahapan pengembangan 
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yang menggambarkan hasil pengamatan pengembangan media pembelajaran 

matematika berbasis cerpen dan keefektifannya terhadap kemampuan komunikasi 

matematis tulis siswa. 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap ini merupakan tahap penggunaan media pembelajaran berbasis cerpen yang 

telah dikembangkan pada skala yang lebih besar dan luas.  


