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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Menentukan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian merupakan hal 

yang penting, karena setiap permasalahan memerlukan metode yang sesuai 

dengan agar dapat diperoleh hasil penelitian yang valid dan terukur. Sesuai 

dengan pendapat Sugiyono (2015) yang mengatakan bahwa metode penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode penelitian yang dibahasa pada bab ini mencakup: Jenis 

dan pendekatan penelitian, prosedur penelitian, uji coba produk, dan teknik 

analisis data. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan (Research and 

Development), karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

media pembelajaran matematika yang berkualitas untuk digunakan dalam 

pembelajaran. Penelitian pengembangan dalam ranah pendidikan dilakukan untuk 

mengembangkan dan menghasilkan media, alat, metode, atau sumber belajar 

untuk mengatasi masalah pembelajaran yang terjadi.  

Peneliti melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran berupa 

komik matematika dengan materi Relasi dan Fungsi. Tingkat kelayakan produk 

ini akan diketahui melalui validasi oleh validator, dan uji coba penggunaan pada 

peserta didik. Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation).  
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Langkah-langkah model ADDIE dapat dilihat pada bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan pada 

model pengembangan ADDIE sesuai dengan namanya model ini terdiri atas lima 

langkah yaitu, Analyze (Analisis), Design (Perencanaan), Development 

(Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). 

Berikut urian tahapan model pengembangang ADDIE. 

3.2.1 Tahap I  Analyze (Analisis) 

Tahap analisis meliputi kegiatan sebagai berikut: melakukan analisis 

kebutuhan dan  melakukan analisis kurikulum. Tahap analisis dilakukan dengan 

cara observasi dan wawancara guru matematika yang dilakukan peneliti saat 

melaksanakan magang 2 dan magang 3. 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan menganalisis bahan ajar yang tersedia, 

pada tahap ini akan diketahui apakah media yang akan dikembangkan dibutuhkan. 

Analisis selanjutnya adalah analisis kurikulum dengan memperhatikan 

karakteristik kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Hal ini dilakukan 

Gambar 3.1 Bagan langkah-langkah model penelitian pengambangan  
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agar media yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal-hal 

yang dianalisis meliputi kompetensi dasar yang diharapkan dan indikator yang 

harus dicapai peserta didik pada pokok materi relasi dan fungsi. Hasil dari analisis 

ini akan digunakan sebagai pedoman pengembangan komik. 

3.2.2 Tahap II  Design (Perencanaan) 

Setelah tahap analisis selesai tahapan selanjutnya adalah tahap design. Pada 

tahap ini ditentukan penyusunan perangkat pembelajaran berupa media 

pembelajaran komik serta penyusunan instrumen penilaian perangkat 

pembelajaran dan angket respons peserta didik. Langkah penyusunan media 

pembelajaran komik adalah menentukan judul komik yang disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang tercantum di dalam kurikulum, 

menyusun kerangka komik, merancang isi dan cerita dalam komik dan bentuk 

evaluasi. 

3.2.3 Tahap III  Development (Pengembangan) 

Tahap ketiga adalah kegiatan pengembangan yang meliputi kegiatan 

penyusunan media pembelajaran komik berbasis SQ3R materi relasi dan fungsi 

kelas VIII. Pengembangan media pembelajaran komik meliputi: 

a. Produk berupa media cetak 

b. Bagian-bagian dalam komik yaitu, cover yang terdiri dari judul, nama 

penulis, dan gambar pendukung serta isi dari komik yang teridiri dari, 

identitas pemilik komik, langkah model pembelajaran SQ3R, petunjuk 

penggunaan komik, daftar isi, pengenalan karakter, indikator pencapaian, 

materi yang dikemas dalam bentuk 3 chapter cerita berbeda, evaluasi, dan 

rangkuman setiap chapter. 
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Pada tahap ini juga akan dilakukan uji coba validasi isi yaitu penilaian dan 

tanggapan validator. Validasi isi dilakukan dengan memberikan angket validasi 

kepada validator yaitu dosen matematika dan guru mata pelajaran. Hasil validasi 

berupa angka dan kemudian dihitung untuk menentukan validitas sesuai dengan 

kriteri yang ditentukan. Produk dapat dikatakan valid dan dapat digunakan jika 

tingkat validitas produk produ mencapai minimal valid, jika hasil validasi produk 

belum mencapai kriteria valid maka akan dilakukan revisi dan uji validitas, revisi 

akan terus dilakukan hingga produk dapat dikatakan valid. Jika produk sudah 

dinyatakan valid maka akan dilakukan uji coba lapangan. 

3.2.4 Tahap IV Implementation (Implementasi) 

Hasil dari pengembangan bahan ajar akan diterapkan dalam pembelajaran 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi 

keefektifan dan kepraktisan media pembelajaran komik. Produk akan 

diujicobakan secara terbatas dengan mengambil satu kelas VIII MTs Negeri Batu 

sebagai Subjek uji coba, pada tahap ini juga akan dilakukan pengisisan angket 

respons siswa yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepraktisan produk. 

Uji kefektifan dilakukan degan melihat kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal evaluasi dan bagaimana tanggapan siswa setelah menggunakan 

media komik. Sedangkan uji kepraktisan dilakukan untuk mengetahui produk 

mudah digunakan dalam pembelajaran. Kepraktisan media komik dapat dilihat 

dari aktifitas siswa saat pembelajaran yang dinilai oleh observer. Komik 

matematika dikatakan praktis jika mendapatkan kriteian minimal praktis dari hasil 

penilaian observer. 
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3.2.5 Tahap V Evaluation (Evaluasi) 

Tahap kelima adalah tahap evaluasi yang meliputi evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada 

setiap tahapan yang digunakan untuk penyempurnaan produk yang dikembangkan 

dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. Produk akan direvisi sesuai data 

yang diperoleh dari angket respons siswa. 

3.3 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba pada penelitian ini meliputi validator, dan siswa kelas VIII G 

MTs Negeri Batu yang berjumlah 35 siswa berdasarkan pada rekomendasi dari 

guru matematika. Validator melibatkan satu dosen matematika dan satu guru mata 

pelajaran matematika sebagai validator media, dan validator soal, dan siswa kelas 

VIII G Mts Negeri Batu sebagai pengguna. 

3.4 Jenis Data 

Data yang diperoleh digunakan sebagai acuan untuk menentukan kualitas 

komik serta keefektifan komik sebagai media pembelajaran matematika. Jenis 

data yang digunakan ialah data kualitatif yang berupa masukan, tanggapan, kritik, 

dan saran yang berkaitan dengan media pembelajaran serta data kuantitatif berupa 

angka yang diperoleh dari hasil pengisian angket oleh validator dan peserta didik 

yang kemudian dikualitatifkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan kualitas komik sebagai media pembelajaran matematika. 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar validasi berupa 

angket yang diberikan kepada validator yang merupakan hasil pengembangan 
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oleh penelit sebelumnya. Angket yang diberikan berupa angket penilaian, dimana 

setiap item diberikan skor menurut skala Likert untuk memberikan penilaian. 

Skala Likert  digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, dalam penelitian fenomena sosial 

tersebut telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang disebut dengan 

variabel. Variabel akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item 

istrumen penilaian yang bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Kriteria 

penilaian menurut skala Likert disajikan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kriteria penilain untuk validator menurut skala Likert 
Skor Keterangan Penilaian 

1 Tidak baik/ Tidak Jelas/ Tidak Menarik/ Tidak Sesuai/ Tidak Mudah/ Tidak Lengkap 

2 
Kurang Baik/ Kurang Jelas/ Kurang Menarik/ Kurang Sesuai/ Kurang Mudah/ Kurang 

Lengkap 

3 Cukup Baik/ Cukup Jelas/ Cukup Menarik/ Cukup Sesuai/ Cukup Mudah/ Cukup Lengkap 

4 Baik/ Jelas/ Menarik/ Sesuai/ Mudah/ Lengkap 

5 
Sangat Baik/ Sangat Jelas/ Sangat Menarik/ Sangat Sesuia/ Sangat Mudah/ Sangat 

Lengkap 

Sumber Sugiyono (2015:135) 

1) Lembar Validasi Komik 

Lembar validasi komik digunakan untuk mendapatkan penilaian dan 

tanggapan validator tentang media pembelajaran komik berbasis SQ3R. Lembar 

validasi akan diisi oleh dosen pendidikan matematika sebagai ahli materi dan ahli 

media serta satu guru MTs Negeri Batu dengan syarat telah menyelesaikan 

pendidikan minimal S1 pendidikan Matematika dan telah memiliki pengalaman 

mengajar minimal 5 tahun. Kisi-kisi lembar validasi komik disajikan dalam tabel 

3.2. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi lembar validasi komik  
No Aspek Indikator No Butir Penilaian 

1 Kondisi Fisik a. Kodisi Fisik 1 dan 2 

2 Desain Visual 
a. Kualitas bahasa 

b. Tampilan 

3,4,5,6 

7, 8, 9, 10 

3 
Efek Media Dalam 

Pembelajaran 

a. Dukungan komik terhadap 

pembelajaran 
11, 12, 13, 14 

4 Penyajian  
a. Skenario Komik 

b. Komponen Komik 

15, 16, 17, 18 

19, 20, 21 

5 Standar isi 
a. Kesesuaian kurikulum 

b. Keakuratan materi 

22 dan 23 

24 dan 25 

6 Bahasa 
a. Komunikatif 

b. Santun  

26 

27 

      Sumber diadabtasi dari Amalia (2016) 

2) Lembar Validasi Soal pada Setiap Chapter 

Lembar validasi Soal digunakan untuk mendapatkan penilaian dan tanggapan 

validator tentang soal yang disajikan pada setiap chapter. Lembar validasi akan 

diisin oleh satu dosen pendidikan matematika dan satu guru Mts Negeri Batu 

dengan syarat telah menyelesaikan pendidikan minimal S1 pendidikan 

Matematika dan telah memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. 

3) Angket Respons Peserta Didik 

Angket respons peserta didik digunakan untuk mengetahui tanggapan peserta 

didik terhadap pembelajaran matematika menggunakan media komik berbasis 

SQ3R. Angket akan diisi oleh siswa yang menjadi subjek uji coba. Bentuk angket 

yang digunakan berupa kolom-kolom yang berisi beberapa pernyataan yang 

diajukan kepada peserta didik secara tertulis. Pilihan jawaban respon siswa terdiri 

dari Ya dengan skor 1 dan Tidak dengan skor 0. 

4) Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur kompetensi yaitu, penguasaaan 

isi materi dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal. Pada penelitian ini tes 

hasil belajar digunakan untuk mengetahui kefektifan media yang dikembangkan. 

Kisi-kisi soal tes hasil belajar disajikan dalam tabel 3.4 berikut 



33 
 

Tabel 3.3 Kisi-kisi soal evaluasi 
No Indikator Pencapaian Pertemuan Ke-  

1 Siswa dapat membedakan relasi dan bukan relasi 1 

2 Siswa dapat menyajikan relasi kedalam diagram panah, 

bidang kartesius, dan himpunan pasangan berurutan 
1 

3 Siswa dapat membedakan relasi fungsi dan relasi bukan 

fungsi 
2 

4 Siswa dapat menyajikan fungsi kadalam rumus, tabel, dan 

grafik 
3 

 

5) Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa saat 

pembelajaran menggunakan media komik berlangsung. Lembar observasi diisi 

oleh observer yang mengamati aktivitas siswa. Bentuk lembar observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa angket penialain dimana setiap aspek 

penilian terdapat indikator penilian diberikan nilai berdasarkan skala Likert. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam pengembangan komik berbasis SQ3R ini adalah 

teknik data uji validitas, teknik data uji kepraktisan, dan teknik analisis data hasil 

uji efektifitas. Kriteria dari masing-masing uji dalam angket sebagai berikut: 

3.6.1. Analisis Hasil Uji Validitas 

Data hasil validasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Hobri 

(2010) dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan rekapitulasi data penilaian kevalidan model kedalam tabel 

yang memiliki: aspek (Ai), indikator (Ii), dan nilai Vi untuk masing-masing 

validator. 
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2. Menentukan rata-rata nilai hasil validasi (Ii) dari semua validator dengan 

rumus 
n

V

I

n

j

ji

i





1

, dengan Vij adalah data nilai validator ke-j terhadap 

indikator ke-i, dan n adalah banyaknya validator 

3. Menentukan rata-rata nilai untuk setiap aspek dengan rumus 
m

I

A

m

J

ij

i


 , 

dengan Ai adalah rata-rata nilai untuk setiap aspek ke-i, Iij adalah rata-rata 

untuk aspek ke-i indikator ke-j, dan m adalah banyaknya indikator dalam 

aspek ke-i. Hasil yang diperoleh kemudian ditulis kedalam tabel yang 

sesuai. 

4. Menentukan nilai Va atau nilai rata-rata total dari rata-rata nilai untuk 

semua aspek dengan rumus 
n

A

V

n

i

ij

a


 1 , dengan Va adalah nilai rata-rata 

total untuk semua aspek ke-i, dan n adalah banyaknya aspek. 

Selanjutnya nilai Va  dirujuk pada interval penentuan tingkat kevalidan model 

perangkat pembelajaran berikut. 

Tabel 3.4 Kriteria Kevalidan Produk 
Skor Kevalidan Va Kriteria Kevalidan Keterangan 

𝑉𝑎 = 5 Sangat Valid Tidak perlu revisi 

4 ≤ 𝑉𝑎 < 5 Valid Tidak perlu revisi 

3 ≤ 𝑉𝑎 < 4 Cukup Valid Revisi sebagian 

2 ≤ 𝑉𝑎 < 3 Kurang Valid Revisi sebagian 

1 ≤ 𝑉𝑎 < 2 Tidak Valid Revisi total 

Sumber: Hobri (2010:53) 

Va adalah nilai penentu kevalidan produk, kriteria menyatakan produk 

memiliki derajat kevalidan yang baik jika minimal tingkat validitas yang dicapai 

adalah tingkat valid dan tidak perlu dilakukan revisi. Jika tingkat pencapaian 
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validitas dibawah valid, maka perlu dilakukan revisi sesuai dengan saran validator 

untuk kemudian dilakukan validasi kembali dan seterusnya hingga minimal 

tingkat validitas yang dicapai mencapai valid. 

3.6.2. Analisis Hasil Uji Keefektifan 

Data hasil uji keefektifan diperoleh dari hasil pengerjaan evaluasi siswa, 

analisis dilakukan sesuai dengan rubrik yang dikembangkan. Menurut Hobri 

(2010) media pembelajaran dinyatakan efektif jika respon siswa terhadap 

penggunaan media pembelajaran baik dan minimal 80% dari seluruh subjek uji 

coba memenuhi kriteria ketuntasan belajar, sebaliknya jika  < 80% dari seluruh 

subjek uji coba mencapai kriteria ketuntasan belajar maka media tersebut belum 

dapat dikategorikan efektif. Data yang diperoleh dari hasil pengerjaan evalusai 

siswa kemudian akan dihitung presentase ketuntasannya dengan rumus 

𝑃 =
𝑛

𝑁
× 100% 

Keterangan :  

P = Presentase subjek uji coba yang mencapai ketuntasan belajar 

n = Jumlah subjek uji coba yang mencapai ketuntasan belajar 

N = Jumlah seluruh subjek uji coba 

3.6.3. Analisis Data Hasil Uji Kepraktisan 

Hobri (2010) kepraktisan media diukur berdasarkan hasil penilaian observer. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis kepraktisan yang berupa 

hasil observasi adalah 

1. Melakukan rekapitulasi hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran ke 

dalam tabel yang meliputi: aspek (Ai), indikator (Ii), dan nilai (Pi) 
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2. Menentukan rata-rata nilai hasil observasi n pertemuan dan untuk setiap 

indikator pengamatan dengan rumus, 
n

P

I

n

j

ji

i





1

, dengan Pji adalah data 

nilai pengamatan pertemuan ke-j terhadap indikator ke-i, dan n adalah 

banyaknya pertemuan. 

3. Menentukan rata-rata nilai untuk setiap aspek pengamatan dengan rumus 

m

I

A

m

j

ij

i





1

, dengan Ai adalah rata-rata nilai untuk aspek ke-i, Iij adalah 

rata-rata untuk aspek ke-i indikator ke-j, dan m adalah banyaknya 

indikator dalam aspek ke i. 

4. Menentukan rata-rata total dari rata-rata nilai untuk semua aspek dengan 

rumus 
n

A

IO

n

i

i
 1 , dengan IO adalah nilai rata-rata total untuk semua 

aspek, Ai adalah rata-rata aspek ke-i, dan n adalah banyaknya aspek. 

Selanjutnya IO ini dirujuk pada interval penentuan tingkat keterlaksanaan 

model sebagai berikut: 

 

 Tabel 3.5 Penentuan Interval Tingkat Keterlaksanaan  
Interval keterlaksanaan Kriteria keterlaksanaan Keterangan 

1 ≤ 𝐼𝑂 < 2 Sangat rendah Tidak praktis 

2 ≤ 𝐼𝑂 < 3 Rendah Kurang praktis 

3 ≤ 𝐼𝑂 < 4 Sedang  Cukup Praktis 

4 ≤ 𝐼𝑂 < 5 Tinggi  Praktis 

𝐼𝑂 = 5 Sangat tinggi Sangat praktis 

Sumber: Hobri (2010:56)  

 

 



37 
 

3.6.4. Analisis Hasil Pengisian Angket Respons Siswa 

Respon peserta didik adalah reaksi atau tanggapan peserta didik yang 

ditunjukkan terhadap proses pembelajaran. Angket respons siswa dianalisis 

dengan menggunakan presentase. Presentase respon siswa dihitung dengan rumus 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 % =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

Kemudian presentase dirujuk pada interval skor interprestasi skor angket 

respon siswa berikut 

Tabel 3.6 Kriteria Interprestasi Skor Angket Respon Siswa 
No Interval Kriteria 

1 80% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 100 Sangat Baik 

2 60% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 80% Baik  

3 40% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 60% Cukup Baik 

4 20% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 40% Kurang Baik 

5 0% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 20% Sangat Kurang Baik 

Sumber Sugiyono (2015:134)  

Respon siswa dikatakan baik jika skor presentase mencapai kriteria minimal baik. 

3.6.5. Analisis Tes Hasil Belajar 

Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAP, dimana peserta 

didik harus mencapai standart ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh 

guru. Apabila hasil belajar peserta didik telah mencapai skor minimal yang telah 

ditetapkan maka peserta didik dianggap telah mencapai kompetensi yang telah 

ditetapkan. 

 

 

 


