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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bukit Raya 

Pekanbaru yang beralamat di Jalan Unggas No. 453, Kelurahan Simpang 

Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Penelitian dilakukan pada semester genap tahun 

ajaran 2016-2017.  

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan 

(Research And Development/R & D). Yang dimaksud dengan Penelitian dan 

Pengembangan atau Research and Development (R & D) adalah rangkaian 

proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggung 

jawabkan. Penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk 

baru melalui proses pengembangan.
52

 

Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras 

(hardware), seperti buku, blog, alat bantu pembelajaran di kelas atau di 

laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti program 

komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau 

laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, 

bimbingan, evaluasi, sistem manajemen, dan lain-lain.  
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Penelitian pengembangan di bidang pendidikan merupakan suatu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk-produk untuk 

kepentingan pendidikan/pembelajaran yang diawali dengan analisis 

kebutuhan dilanjutkan dengan pengembangan produk, kemudian produk 

dievaluasi diakhiri dengan revisi dan penyebaran produk.  

Berdasarkan definisi dan penjabaran tentang jenis penelitian yang 

digunakan, maka penelitian ini akan menghasilkan suatu produk dalam 

bidang pendidikan berupa media pembelajaran Macromedia Flash berbasis 

Problem Based Learning untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematis 

siswa. 

C. Model Pengembangan 

Dalam penelitian pengembangan (R & D) ada beberapa model-model 

pengembangan yang biasa digunakan dalam penelitian pengembangan, yaitu 

model ADDIE, model ASSURE, model Dick and Carey, model 4D dan lain 

sebagainya.
 
 

Dari beberapa model tersebut, model desain sistem pembelajaran yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang 

sederhana dan mudah dipelajari adalah model ADDIE.
53

 Model ADDIE 

memiliki tahapan yang lengkap, yang terdiri dari lima komponen yang saling 

berkaitan dan terstruktur secara sistematis sehingga model desain ini mudah 

dipelajari. model ini sesuai dengan namanya terdiri dari lima fase atau tahap 

utama, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. 
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Model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan 

produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan 

bahan ajar.
54

 Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggunakan model 

pengembangan ADDIE. Model desain sistem pembelajaran ADDIE 

digambarkan seperti berikut: 

 Skema mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan model ADDIE dapat 

dilihat pada gambar berikut:
55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1  Skema Model ADDIE menurut Anglada 

D. Prosedur Penelitian 

Dalam pengembangan media pembelajaran ini, prosedur pengembangan 

yang akan dilakukan terdiri atas lima tahap, yakni: 
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1. Analysis (Analisis) 

Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja atau 

performance analysis dan analiasis kebutuhan atau need analysis. 

Tahapan ini dijelaskan secara rinci yaitu:  

a. Analisis kinerja 

Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi 

apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa 

penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen.
56

 

Analisis kinerja dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengklarifikasi masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran 

matematika. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurang digunakannya 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika di 

sekolah dikarenakan media pembelajaran yang tersedia kurang 

interaktif dan belum mampu menguatkan konsep siswa terhadap 

materi yang dipelajari, sehingga diperlukan solusi berupa perbaikan 

kualitas manajemen proses pembelajaran. Solusi tersebut dapat berupa 

penyediaan media pembelajaran matematika yang mengutamakan 

aktivitas belajar siswa untuk menguatkan konsep siswa terhadap 

materi yang dipelajari.   
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b. Analisis kebutuhan  

Analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk 

menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu 

dipelajari siswa untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematis 

siswa. 

2. Design (Perancangan)  

a. Perancangan Materi 

Rancangan penelitian pengembangan media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning dalam materi 

transformasi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menetapkan judul materi pada media  

Judul materi ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, indikator-

indikator dan materi pembelajaran yang tercantum dalam 

kurikulum. 

2) Menyiapkan buku-buku sumber dan buku referensi lainnya.  

Pengumpulan materi pokok dilakukan dengan menggunakan 

sumber-sumber atau buku-buku mata pelajaran matematika yang 

sudah ada, memanfaatkan download dari internet dan referensi 

lainnya.  

3) Melakukan identifikasi terhadap kompetensi dasar, serta 

merancang bentuk kegiatan pembelajaran yang sesuai. Identifikasi 

terhadap kompetensi dasar dilakukan dengan cara memilih 

kompetensi dasar tertentu berdasarkan kurikulum.  
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4) Mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi dan 

merancang bentuk dan jenis penilaian yang akan disajikan. 

Setelah memilih kompetensi dasar, langkah selanjutnya yaitu 

menentukan indikator pencapaian kompetensi yang akan 

dikembangkan dalam bentuk Macromedia Flash.  

5) Merancang materi dalam Macromedia Flash yang sesuai dengan 

Problem Based Learning untuk memfasilitasi pemahaman konsep 

matematis siswa. 

b. Perancangan Media 

1) Menyusun garis besar isi media  

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan garis besar isi media 

pembelajaran yang berisi tentang penyajian materi transformasi. 

2) Membuat desain media pebelajaran 

Pada tahap ini penulis merancang alur program pengembangan 

media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based 

Learning berupa Flowchart dan penulisan Storyboard agar 

pembuatan media lebih terarah. 

a) Flowchart  

Flowchart merupakan penggambaran menyeluruh alur 

program yang dibuat dengan simbol-simbol tertentu. Alur 

program flowchart dimulai dari start sampai finish dapat 

tergambarkan secara utuh sebagai pegangan bagi programer 

dalam membuat program. 
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b) Storyboard Media 

Storyboard merupakan pengembangan dari flowchart yang 

berisi penjelasan lebih detail/lengkap dari setiap alur yang 

terdapat pada flowchart, fungsinya adalah sebagai panduan 

seperti peta untuk memudahkan proses pembuatan media. 

3. Development (pengembangan) 

Pada tahap ini, dikembangkan media Macromedia Flash berbasis 

Problem Based Learning untuk memfasilitasi pemahaman konsep 

matematis siswa yang kemudian divalidasi oleh ahli materi pembelajaran 

dan ahli teknologi pendidikan agar mendapat masukan untuk 

pengembangan dan perbaikan sebelum diuji cobakan kepada siswa. 

a. Ahli Teknologi 

Ahli Teknologi minimal memiliki pendidikan Sarjana S1 (Strata 

Satu) yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam perancangan dan 

pengembangan bahan ajar yang berasal baik dari dosen atau guru 

matematika dari sekolahan. Ahli teknologi melakukan evaluasi 

terhadap desain media pembelajaran Macromedia Flash berbasis 

Problem Based Learning untuk melihat apakah aspek teknis dalam 

media pembelajaran Macromedia Flash tersebut berbasis Problem 

Based Learning sudah baik dan dapat digunakan dalam pembelajaran 

di kelas. 

 

 



43 

 

b. Ahli Materi Pembelajaran Matematika 

Ahli materi pembelajaran matematika minimal memiliki 

pendidikan Sarjana S1 (Strata Satu) bidang pendidikan matematika 

yang berasal baik dari dosen atau guru matematika dari sekolah yang 

memiliki pengalaman tinggi dalam mengajar matematika. Ahli materi 

melakukan evaluasi terhadap materi yang dicantumkan dalam media 

pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning. 

4. Implementation (Implementasi)  

Tahap ini merupakan tahap penggunaan media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning untuk 

diaplikasikan. Produk yang telah dinyatakan layak uji oleh ahli teknologi 

dan ahli materi diujicobakan kepada para siswa. Pertama dilakukan untuk 

kelas kelompok kecil yang terdiri dari 6 siswa, selanjutnya di uji cobakan 

ke lapangan yang lebih luas dengan siswa berjumlah 37 orang. Mereka 

menggunakan dan mengevaluasi produk tersebut dengan mengisi angket 

respon untuk siswa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menilai kepraktisan 

media pembelajaran. Selain angket respon siswa, siswa juga diberi soal 

tes untuk mengetahui pemahaman konsep matematis siswa setelah 

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem 

Based Learning.  

5. Evaluation (Evaluasi)  

Evaluasi dilakukan dengan melihat kembali dampak pembelajaran 

dengan produk yang telah dikembangkan dan tercapainya tujuan 



44 

 

pengembangan produk. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kualitas 

sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti.
57

  Pada tahap ini 

dilakukan untuk mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan terhadap 

media pembelajaran yang dikembangkan. Pada tahap evaluasi juga 

bertujuan untuk menganalisis validitas, kepraktisan media dan 

pemahaman konsep matematis siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning yang 

dikembangkan pada tahap implementasi. 

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah atau prosedur penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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E. Uji Coba Produk 

Setelah dinyatakan layak uji oleh ahli teknologi dan ahli materi 

pembelajaran, media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem 

Based Learning diuji cobakan kepada siswa. Uji coba pertama dilakukan pada 

kelompok kecil yang terdiri dari 6 siswa, selanjutnya uji coba kedua 

dilakukan pada siswa dalam satu kelas yang terdiri dari 37 siswa. Siswa 

menggunakan dan mengevaluasi produk dan mengisi angket respon siswa. 

Kemudian siswa diberi tes untuk mengetahui pemahaman konsep siswa 

setelah menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis 

Problem Based Learning, sehingga bisa mengetahui kelayakan penggunaan 

media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning. 

F. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba untuk melihat kevalidan media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning yaitu para pakar atau 

ahli dibidangnya, sedangkan subjek uji coba yang digunakan untuk melihat 

tingkat kepraktisan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem 

Based Learning ini dilakukan pada siswa kelas VII MTs Negeri Bukit Raya 

Pekanbaru yaitu pada kelompok kecil sebanyak 6 siswa dan kelompok 

terbatas sebanyak siswa satu kelas yaitu 37 siswa. 

G. Jenis Data 

Jenis data yang diambil dari pengembangan media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning adalah data kualitatif 

dan kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil angket evaluasi ahli teknologi dan 
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ahli materi pembelajaran serta angket yang diperoleh dari respon siswa. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes pemahaman konsep matamatis siswa. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pengembangan ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk analisis kebutuhan adalah wawancara, sedangkan teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan adalah kuesioner atau 

angket dan tes.  

1. Interview (Wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang diteliti.
58

 Wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara dan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai permasalahan dalam pembelajaran matematika. 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
59

 Angket digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai penilaian beragam aspek validasi dari suatu 

media pembelajaran.  

                                                           
58

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h.137. 
59

 Ibid., h. 142. 
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Angket yang digunakan menggunakan format skala perhitungan 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.
60

 

Angket uji validitas dan angket uji kepraktisan media disusun menurut 

skala perhitungan skala likert, pada tabel III.1 berikut: 

Tabel III.1 

SKALA ANGKET 

Jawaban Item Instrumen Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

 Tidak Setuju 2 

        Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Modifikasi Riduwan 

3. Tes 

Tes merupakan metode pengumpulan data penelitian yang berfungsi 

untuk mengukur kemampuan seseorang.
61

 Penggunaan tes dalam 

penelitian ini sebagai pendukung evaluasi produk untuk mengukur tingkat 

pencapaian tujuan. Kelebihan tes adalah sifatnya konkret dan mudah 

dipahami karena datanya berupa angka, tes yang digunakan adalah bentuk 

soal essay sebanyak 6 soal yang nantinya hasil tes akan melihat bagaimana 

pemahaman konsep matematis siswa MTs Negeri Bukit Raya setelah 

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem 

Based Learning. 
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I. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini disebut variabel penelitian.
62

 Berdasarkan definisi tersebut suatu instrumen 

berfungsi untuk menjaring data-data hasil penelitian. Dalam penelitian 

pengembangan ini, jenis instrumen berupa angket untuk melihat kevalidan 

dan kepraktisan media yang dikembangkan dan tes berupa soal kemampuan 

untuk menilai keberhasilan setelah menggunakan media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning. 

1. Instrumen untuk Validasi Media Oleh Ahli Teknologi 

Instrumen validasi yang ditujukan kepada ahli teknologi berupa angket 

penilaian yang menggunakan format skala perhitungan Skala Likert 

terhadap produk yang dikembangkan. Angket penilaian ahli teknologi 

dimaksudkan untuk mengetahui data tentang kualitas teknis dari media 

pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning. 

Penilaian yang dilakukan oleh ahli teknologi sesuai dengan aspek yang 

terdapat di dalam angket. Aspek penilaian ahli teknologi terhadap media 

pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning 

disajikan pada tabel III.2 berikut: 
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 Sugiyono, Op.Cit., h. 102 
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TABEL III.2 

INDIKATOR PENILAIAN AHLI TEKNOLOGI 

No Aspek Indikator 

1 

 

Aspek Teknis 

 

a. Desain tampilan pembuka 

b. Kesesuaian warna 

c. Kesesuaian tampilan 

d. Kemudahan petunjuk 

e. Tata letak tampilan 

f. Ukuran tampilan 

2 Aspek Penyampaian Pesan a. Penggunaan media 

b. Penyajian materi dengan 

animasi 

c. Ketepatan bahasa dan kalimat 

 

2. Instrumen untuk Validasi Media Oleh Ahli Materi Pembelajaran  

Instrumen validasi yang ditujukan kepada ahli materi pembelajaran 

matematika juga berupa angket penilaian yang menggunakan format skala 

perhitungan skala likert. Angket penilaian ahli materi pembelajaran 

matematika ini digunakan untuk mengatahui apakah media pembelajaran 

yang dikembangkan sudah sesuai dengan materi serta konsep 

pembelajaran atau sebaliknya. Penilaian yang dilakukan oleh ahli materi 

pembelajaran sesuai dengan aspek yang terdapat di dalam angket. Aspek 

penilaian ahli materi pembelajaran terhadap media pembelajaran 

Macromedia Flash berbasis Problem Based Learning disajikan pada tabel 

III.3 berikut: 
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TABEL III.3 

INDIKATOR PENILAIAN AHLI MATERI PEMBELAJARAN 

No Aspek Indikator 

1  Kualitas isi  a. Ketepatan cakupan materi 

b. Kebenaran konsep materi melalui aktivitas 

siswa 

c. Kualitas latihan soal 

d. Ketepatan penggunaan Bahasa 

2 Kualitas 

Pembelajaran 

a. Kejelasan tujuan pembelajaran 

b. Kejelasan alur pembelajaran 

c. Peningkatan minat dan motivasi belajar 

siswa 

d. Kesesuaian materi dengan model 

pembelajaran Problem Baesd Learning  

e. Ketepatan umpan balik latihan soal 

3 Kualitas 

Interaksi 

a. Kemampuan dalam memberikan interaksi 

langsung antara pengguna dengan media 

b. Keterbacaan teks/kalimat dan animasi 

3. Instrumen untuk Uji Kepraktisan Media Oleh Siswa 

Instrumen kepraktisan media yang ditujukan kepada siswa juga berupa 

angket penilaian yang menggunakan format skala perhitungan skala likert. 

Setelah siswa selesai melakukan pembelajaran menggunakan media yang 

dikembangkan kemudian siswa diberi angket. Penilaian yang dilakukan 

oleh siswa sesuai dengan aspek yang terdapat  di dalam angket. Aspek 

penilaian kepraktisan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis 

Problem Based Learning oleh siswa disajikan pada tabel III.4 berikut: 
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TABEL III.4 

INDIKATOR PENILAIAN UJI KEPRAKTISAN MEDIA 

No Aspek Indikator 

1 Kualitas isi dan 

tujuan 

a. Kejelasan tujuan 

b. Kesesuaian materi 

c. Latihan soal dan umpan balik 

2 Kualitas teknis a. Kemenarikan tampilan, dan kejelasan 

gambar, animasi, warna, huruf 

b. Bahasa  

3 Kulitas 

pembelajaran dan 

instruksional 

a. Peningkatan minat dan  motivasi siswa 

b. Penggunaan waktu 

c. Penguatan konsep dan pemberian 

bantuan dalam belajar matematika 

 

4. Soal Tes Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Tes pemahaman konsep berisi soal-soal yang akan diujikan kepada siswa 

setelah menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash berbasis 

Problem Based Learning. Soal-soal yang diberikan merupakan soal-soal 

yang mendukung pemahaman konsep matematis siswa. Sebelum diujikan 

kepada siswa terlebih dahulu soal tes pemahaman konsep matematis siswa 

divalidasi oleh validator soal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

soal-soal yang telah dirancang sudah valid atau sebaliknya. Tes ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep matematis 

siswa setelah menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 

berbasis Problem Based Learning. 
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang konkret 

tentang keberhasilan media Macromedia Flash berbasis Problem Based 

Learning yang dikembangkan. Hasil yang diperoleh kemudian digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki media. Dalam penelitian 

pengembangan ini teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data 

hasil pengembangan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik 

analisis deskriptif kuantitatif. 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara 

mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa 

masukan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat pada angket. Teknik 

analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengolah data hasil 

review ahli teknologi dan ahli materi pembelajaran matematika berupa 

saran dan komentar mengenai perbaikan media Macromedia Flash 

berbasis Problem Based Learning. 

2. Analisis Deskriptif kuantitatif 

Analisis Deskriptif Kuantitatif dilakukan dengan cara menyusun 

secara sistematis dalam bentuk angka-angka dan presentase, mengenai 

suatu objek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Analisis 

deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari angket dan tes tertulis. 

. 
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Persentase keidealan (P)=
skor yang diperoleh

skor maksimal ideal
 × 100% 

a. Analisis Hasil Uji Validitas Media 

Peneliti akan melakukan perhitungan skor kevalidan media, dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut: 

1) Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Sangat setuju diberi skor   = 5 

b) Setuju diberi skor   = 4 

c) Kurang setuju diberi skor  = 3 

d) Tidak setuju diberi skor   = 2 

e) Sangat tidak setuju diberi skor  = 1 

 

2) Analisis data yang diperoleh dari angket dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Menentukan jumlah skor maksimal ideal 

b) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor 

dari masing-masing anak perindikator (butir pernyataan)  

c) Menentukan persentase keidealan: 

 

 

 

3) Hasil persentase data tersebut diorganisasikan menjadi kategori-

kategori berikut:
 63
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TABEL III.5 

INTERPRETASI DATA VALIDITAS MEDIA 

No Interval Kriteria 

1  0%        100% Sangat Valid 

2  0%         0% Valid 

3  0%         0% Cukup Valid 

4 20%         0% Kurang Valid 

5 0%        20% Tidak Valid 

Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem 

Based Learning yang dikembangkan dikategorikan valid dengan 

persentase keidealan minimal berada pada kriteria valid yaitu pada 

persentase keidealan  0%         0% . 

b. Analisis Hasil Uji Kepraktisan Media 

Kepraktisan produk yang akan dihasilkan tergantung pada skor 

yang diberikan responden (siswa). Perhitungan skor kepraktisan 

tersebut dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

1) Memberikan skor jawaban dengan kriteria sebagai berikut: 

a) Sangat setuju diberi skor   = 5 

b) setuju diberi skor    = 4 

c) Kurang setuju diberi skor  = 3 

d) Tidak setuju diberi skor   = 2 

e) Sangat tidak setuju diberi skor  = 1 

 

2) Analisis data yang diperoleh dari angket dilakukan dengan cara  

sebagai berikut: 

a) Menentukan jumlah skor maksimal ideal 

b) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor 

dari masing-masing anak perindikator (butir pertanyaan) 

c) Menentukan persentase keidealan: 
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         Persentase keidealan (P) =
skor yang diperoleh

skor maksimal ideal
 × 100% 

3) Hasil persentase data tersebut diorganisasikan menjadi kategori-

kategori berikut:
 64

 

TABEL III.6 

INTERPRETASI DATA KEPRAKTISAN MEDIA 

No Interval Kriteria 

1  0%        100% Sangat Praktis 

2  0%         0% Praktis 

3  0%         0% Cukup Praktis 

4 20%         0% Kurang Praktis 

5 0%        20% Tidak Praktis 

 

Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem 

Based Learning yang dikembangkan dikategorikan praktis dengan 

persentase keidealan minimal berada pada kriteria praktis yaitu 

pada persentase keidealan  0%         0%. 

c. Analisis Hasil Tes Pemahaman Konsep Matematis 

Analisis hasil tes pemahaman konsep matematis siswa dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan jumlah skor setiap indikator tes pemahaman konsep 

dari masing-masing jawaban siswa. 

2) Menentukan skor yang diperoleh oleh siswa yang diubah menjadi 

nilai menggunakan rumus sebagai berikut: 

   Nilai = 
skor yang diperoleh

skor maksim m
 x 100% 
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3) Hasil persentase kemudian diklasifikasikan berdasarkan modifikasi 

kriteria umum klasifikasi pemahaman konsep matematis siswa 

sebagai berikut: :
65

 

TABEL III.7 

KRITERIA UMUM KUALIFIKASI  

TINGKAT PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA 

Tingkat Penguasaan Predikat 

85% ≤ Nilai ≤ 100% Tinggi 

60% ≤ Nilai ≤ 84% Sedang 

0% ≤ Nilai < 60% Rendah 

 

Media pembelajaran Macromedia Flash berbasis Problem Based 

Learning yang dikembangkan dikategorikan mampu memfasilitasi 

pemahaman konsep matematis siswa dengan tingkat penguasaan 

minimal berada pada predikat Sedang yaitu pada tingkat penguasaan 

60%         84%. 
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