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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian dan pengembangan yang digunakan merupakan model 

penelitian dan pengembangan yang nantinya akan menghasilkan sebuah produk. 

Produk ini berupa komik sains yang membahas materi sistem gerak pada manusia 

sebagai media pembelajaran untuk siswa kelas VIII SMP/MTs. Adapun sub 

materi yang dibahas dalam komik meliputi struktur dan fungsi rangka, struktur 

dan fungsi sendi, struktur dan fungsi otot, dan kelainan sistem gerak pada 

manusia. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sugiono dengan 

pendekatan penelitian pengembangan R&D (Research and Development). 

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa langkah-langkah dalam penelitian R&D 

seperti pada Gambar 3.1 sebagai berikut.  
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 Terdapat 10 langkah dalam penelitian dan pengembangan menurut 

Sugiyono (2011) seperti yang ada pada skema di atas dengan penjelasan sebagai 

berikut. 

1. Potensi dan Masalah 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi 

adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah, 

sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang 

terjadi. Termasuk dalam langkah ini yaitu mengidentifikasi potensi dan masalah 

yang akan dikaji. 

2. Pengumpulan Data  

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan, maka selanjutnya perlu 

dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk yang akan dikembangkan sehingga dapat mengatasi masalah 

tersebut. 

3. Desain Produk 

Desain produk yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang 

akan dihasilkan. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk secara rasional akan lebih efektif atau tidak. Validasi produk 

dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang 

sudah berpengalaman untuk menilai produk yang dikembangkan tersebut. 
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5. Revisi Desain 

Revisi desain yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang 

dihasilkan berdasarkan hasil dari penilaian validasi oleh pakar atau ahli. 

6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk yaitu melakukan uji coba produk yang diuji cobakan pada 

kelompok yang terbatas.  

7. Revisi Produk 

Revisi produk yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap 

hasil uji coba pada kelompok terbatas. 

8. Uji Coba Pemakaian 

Uji coba pemakaian adalah melakukan uji coba pada kelompok yang lebih 

luas. 

9. Revisi Produk 

Melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba pada 

kelompok yang lebih luas. 

10. Produksi Masal  

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah 

diujicobakan dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Peneliti juga 

perlu bekerjasama dengan perusahaan untuk dapat memproduksi secara masal. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian dan pengembangan memaparkan tahap-tahap 

prosedural yang ditempuh dalam mengembangkan dan membuat suatu produk. 
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Sesuai dengan model pengembangan yang digunakan, prosedur pengembangan 

yang ditempuh sebagai berikut. 

1. Potensi dan Masalah 

Identifikasi potensi dan masalah di sekolah melalui wawancara dengan 

pendidik yang mengajar mata pelajaran IPA dan enam siswa kelas VIII di MTs 

NU Futuhiyyah Donomulyo. Berdasarkan hasil wawancara akan diketahui 

permasalahan yang biasa muncul pada proses belajar mengajar serta potensi 

sekolah untuk dapat mendukung terjadinya pembelajaran yang mendorong 

pengembangan kemampuan siswa. 

2. Pengumpulan Data di Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu pengembang melakukan 

survei lapangan disekolah SMP/MTs. Pengumpulan data melalui wawancara 

dengan guru IPA dan siswa kelas VIII. Pengembang juga mengumpulkan data-

data yang dapat dijadikan sebagai sumber pembuatan media yaitu buku, silabus, 

dan software editing gambar, serta menyiapkan alat yang digunakan dalam proses 

pembuatan komik. 

3. Desain Produk 

Berikut bentuk permulaan dari produk komik yang akan dihasilkan 

berdasarkan spesifikasi. Spesifikasi komik dibagi menjadi dua yaitu spesifikasi 

tampilan dan spesifikasi isi yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

a. Spesifikasi Tampilan 

Komik ini dibuat pada kertas berukuran A5 yaitu panjang 210 mm dan lebar 148 

mm.Tampilan komik berbentuk portrait. Warna komik secara keseluruhan adalah 
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hitam putih kecuali beberapa ilustrasi gambar yang dibuat berwarna. Komik ini 

akan diproduksi dalam bentuk media cetak.  

b. Spesifikasi Isi 

Rincian spesifikasi isi dari komik sains adalah sebagai berikut.  

1) Bagian Pendahuluan 

a) Sampul Komik 

(1) Sampul depan 

Pada sampul depan memuat judul serial, judul komik, dan nama penyusun. 

Selain itu, terdapat ilustrasi gambar yang sesuai dengan judul komik. 

(2) Sampul dalam  

Pada sampul dalam terdapat judul serial, judul komik, nama tim penyusun, dan 

nama tim validator 

(3) Sampul per unit atau pembatas antar materi 

Pada sampul per unit atau pembatas antar materi tertulis judul bagian materi 

yang dibahas dilengkapi dengan ilustrasi gambar sesuai dengan materi yang 

dibahas yaitu sebagai berikut. 

(a) Bagian 1 struktur dan fungsi rangka pada manusia 

(b) Bagian 2 struktur dan fungsi sendi pada manusia 

(c) Bagian 3 struktur dan fungsi otot pada manusia, dan  

(d) Bagian 4 kelainan sistem gerak pada manusia.  

(4) Sampul belakang, berisikan sinopsis komik. 
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b). Kata Pengantar 

Berisikan kalimat pengantar yang dimulai dari ucapan rasa syukur kepada 

Allah SWT. Paragraf selanjutnya menjelaskan tentang gambaran umum dari isi 

komik, tujuan, dan harapan dari dikembangkannya komik. Pada Paragraf terakhir 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam 

pengembangan komik. 

c). Daftar isi 

Berisikan daftar dari isi komik yang dilengkapi dengan keterangan 

halaman. 

d). Tokoh dan Karakter 

Menampilkan foto tokoh dan menjelaskan karakter dari peran tokoh 

tersebut dalam cerita. Tokoh dalam komik terdiri dari Ardians, Rindiari, Ima, Sri, 

dan Teja. 

2). Bagian Materi 

Materi komik berisikan susunan ilustrasi gambar dan foto yang dilengkapi 

dengan percakapan dalam balon kata yang berurutan. Rincian isi dari komik 

meliputi. 

a). Materi sistem gerak pada manusia  

Dijelaskan dalam empat bagian yaitu bagian 1 struktur dan fungsi rangka 

pada manusia,  bagian 2 struktur dan fungsi sendi pada manusia, bagian 3 struktur 

dan fungsi otot pada manusia, dan bagian 4 kelainan sistem gerak pada manusia. 

Materi tersebut akan  diuraikan dalam bentuk sebuah alur cerita yang berurutan 

dan di akhir cerita akan diberi ending berupa happy ending. 
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b). Lembar Let’s Try  

Berisikan kegiatan percobaan atau pengamatan yang dapat dikerjakan 

secara berkelompok untuk membuktikan kebenaran konsep atau menemukan 

konsep yang baru. Lembar Let’s Try dalam komik yaitu pada bagian 2 

mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari dan bagian 3 

mengamati diameter otot. 

3). Bagian Penutup 

Bagian penutup yaitu daftar pustaka. Halaman daftar pustaka berisikan 

tentang daftar yang menjadi rujukan penulis dalam pembuatan komik. 

4.  Validasi Desain 

Komik sebagai media pembelajaran yang telah dibuat kemudian divalidasi 

oleh pakar. Pakar yang akan menilai kelayakan media komik adalah Dosen 

Biologi UMM yaitu Ibu Yuni Pantiwati, M.M., M.Pd sedangkan pakar yang 

menilai kelayakan materi komik adalah Dosen Biologi UMM yaitu Bapak Fendy 

Hardian Permana, S.Pd., M.Pd. Validasi dilakukan menggunakan lembar validasi 

media komik dan lembar validasi materi. Hasil penilaian terhadap komik sebagai 

media pembelajaran digunakan untuk memperbaiki kekurangan sehingga komik 

sebagai media pembelajaran yang dihasilkan layak digunakan dalam 

pembelajaran. 

5.  Revisi Desain 

Pengembang melakukan revisi komik berdasarkan hasil validasi oleh pakar 

media dan materi untuk menghasilkan produk komik sains yang lebih baik. 

Kekurangan diketahui dari hasil validasi dan saran dari pakar pada proses validasi. 
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6.  Uji Coba Produk 

Tahap uji coba produk dilakukan dengan uji coba dalam skala kecil yang 

dilakukan di MTs Negeri 5 Malang. Uji coba dilakukan pada 10 siswa kelas VIII 

D yang dilakukan selama kurang lebih 2x40 menit, untuk mengerjakan soal 

pretest lalu mempelajari komik sains, kemudian mengerjakan soal posttest, setelah 

itu langkah terakhir adalah mengisi angket respon siswa. Pengambilan sampel di 

lakukan dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Penerapan uji 

coba terbatas dengan menggunakan metode eksperimen.  

Pada tahap penelitian eksperimen ini, peneliti ingin mengetahui 

keefektifan media dengan desain One Group Pretest-Posttest. Desain yang 

digunakan peneliti merupakan desain yang yang membandingkan keadaan 

sebelum diberi pelakuan (pretest) dan sesudah diberi perlakuan (posttest) 

memakai media komik sains (perlakuan) dengan acuan menggunakan soal pretest 

dan posttest. Soal pretest dan posttest terdiri dari 10 nomor soal pilihan ganda 

dengan terdapat empat pilihan jawaban. Soal pretest dan posttest dibuat dengan 

soal yang sama. Dengan demikian hasil perlakukan dapat diketahui lebih akurat, 

karena dapat membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

7. Revisi Produk 

Komik sains yang telah diujicobakan kemudian direvisi kembali 

berdasarkan hasil ujicoba skala kecil.  

8. Uji Coba Pemakaian 

Tahap uji coba pemakaian dilakukan sama seperti uji coba produk dalam 

skala kecil dengan menggunakan metode eksperimen dengan desain One Group 
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Pretest-Posttest, hanya saja uji coba ini di lakukan dalam skala yang lebih besar 

yaitu dilakukan di tiga sekolah SMP/MTs yaitu MTs Negeri 5 Malang, MTs NU 

Futuhiyyah Donomulyo, dan SMP Negeri 1 Donomulyo. Uji coba dalam skala 

besar di MTs Negeri 5 Malang dilakukan pada seluruh siswa kelas VIII D kecuali 

10 siswa yang sudah mengikuti uji coba dalam skala kecil, sedangkan uji coba 

yang dilakukan di MTs NU Futuhiyyah Donomulyo dilakukan pada seluruh siswa 

kelas VIII B dan SMP Negeri 1 Donomulyo dilakukan pada seluruh siswa kelas 

VIII A.  

9. Revisi Produk 

Komik sains yang telah diujicobakan kemudian direvisi kembali 

berdasarkan hasil ujicoba skala besar. 

10.Pembuatan Produk Masal 

Pada penelitian dan pengembangan yang dilakukan tidak melakukan 

langkah ke-10 dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dari peneliti. 

C.  Desain Uji Coba Produk 

Desain  uji  coba  produk pengembangan  ini  memiliki  tahap  uji  coba 

produk  pengembangan komik yang meliputi beberapa uji: a) uji validitas ahli 

materi dan ahli media, b) uji coba  kelompok  kecil, dan c) uji coba kelompok 

besar. Sebelum produk yang dikembangkan diuji cobakan pada siswa maka 

terlebih dahulu divalidasikan kepada  ahli  materi  dan  ahli  media dengan 

memberikan  angket  penilaian.  Uji  coba  ini dilakukan  dengan  tujuan  agar  

ahli  materi dan  ahli  media  memberikan  penilaian  dan masukan  mengenai  
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kesesuaian  materi  dan tampilan  media  komik.  Apabila  terdapat saran 

perbaikan, maka dilakukan revisi. 

Setelah divalidasi oleh para ahli materi dan media maka dilakukan uji  

coba  kelompok  kecil  dengan  mengambil  sampel  10  siswa  kelas VIII  D di 

MTs Negeri 5 Malang. Pengambilan sampel di lakukan dengan menggunakan 

teknik Simple Random Sampling, dengan  kemampuan  tinggi,  sedang, dan  

rendah,  serta  laki-laki  dan  perempuan dari  berbagai  usia  dan  latar  belakang 

sehingga semua subyek dianggap sama (Arikunto, 2013).  Penerapan uji coba 

terbatas dengan menggunakan metode eksperimen.  

Pada tahap penelitian eksperimen ini, peneliti ingin mengetahui 

keefektifan media dengan desain One Group Pretest-Posttest. Desain yang 

digunakan peneliti merupakan desain yang yang membandingkan keadaan 

sebelum perlakuan (pretest) dan sesudah perlakuan (posttest) memakai media 

komik sains (perlakuan) dengan acuan menggunakan soal pretest dan posttest. 

Efektifitas  media baru diukur dengan cara membandingkan antara nilai O2 dan 

O1, bilai nilai O2 lebih besar dari nilai O1 maka media komik sains layak 

digunakan. 

 

Gambar 3.2 Desain eksperimen (pretest-posttest) 

(Sumber: Sugiyono, 2011) 

 

Keterangan: 

O1 : Nilai pretest 

X : Komik sains (perlakuan) 

O2     : Nilai posttest 

O1 O2 X 
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Produk  yang  diuji  cobakan  yaitu  komik sains materi sistem gerak pada 

manusia. Uji coba kelompok  kecil  pada  siswa   kelas  VIII  D dilakukan  selama  

kurang  lebih  2 x 40 menit,  untuk  mengerjakan soal pretest lalu mempelajari  

komik sains, kemudian mengerjakan soal posttest, setelah itu langkah terakhir 

adalah mengisi angket respon siswa. 

Uji coba kelompok besar dilakukan dengan metode dan langkah yang 

sama dengan uji coba kelompok kecil yang membedakan yaitu jumlah sampel uji 

coba yang lebih besar. Uji coba dalam skala besar di MTs Negeri 5 Malang 

dilakukan pada seluruh siswa kelas VIII D kecuali 10 siswa yang sudah mengikuti 

uji coba dalam skala kecil, sedangkan uji coba yang dilakukan di MTs NU 

Futuhiyyah Donomulyo dilakukan pada seluruh siswa kelas VIII B dan SMP 

Negeri 1 Donomulyo dilakukan pada seluruh siswa kelas VIII A.  

D. Subjek Uji Coba 

Subjek  uji  coba  pengembangan  komik sains pada materi  sistem  gerak 

pada manusia  dalam  penelitian ini yaitu: subjek uji coba ahli, uji coba kelompok 

kecil, dan uji coba kelompok besar. Uji coba terhadap ahli materi dan media 

dilakukan oleh dosen  diharapkan  dapat  memberikan tanggapan dan saran yang 

berkaitan dengan kualitas  media  dan isi materi pada produk komik yang  telah  

dikembangkan. Subjek uji coba ahli terdiri dari ahli media adalah Dosen Biologi 

UMM yaitu Ibu Yuni Pantiwati, M.M., M.Pd sedangkan ahli materi adalah Dosen 

Biologi UMM yaitu Bapak Fendy Hardian Permana, S.Pd., M.Pd.  

Subjek uji coba kelompok kecil yang diambil adalah 10 sampel siswa 

kelas  VIII  D di MTs Negeri 5 Malang yang diambil secara Simple Random 



44 
 

 

Sampling untuk melakukan uji coba terbatas dengan menggunakan metode 

eksperimen dengan desain One Group Pretest-Posttest. 

Subjek uji coba kelompok besar dilakukan di tiga sekolah SMP/MTs yaitu 

MTs Negeri 5 Malang, MTs NU Futuhiyyah Donomulyo, dan SMP Negeri 1 

Donomulyo. Uji coba dalam skala besar di MTs Negeri 5 Malang dilakukan pada 

seluruh siswa kelas VIII D kecuali 10 siswa yang sudah mengikuti uji coba dalam 

skala kecil, sedangkan uji coba yang dilakukan di MTs NU Futuhiyyah 

Donomulyo dilakukan pada seluruh siswa kelas VIII B dan SMP Negeri 1 

Donomulyo dilakukan pada seluruh siswa kelas VIII A.  

E. Jenis Data 

Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  dan  pengembangan  ini  

ada  dua, yaitu sebagai berikut. 

1. Data  kualitatif 

Diperoleh dari jawaban pertanyaan pendukung oleh ahli  materi, ahli  

media, dan siswa terhadap kualitas  penampilan dan materi  pada  komik  yang  

dihasilkan  yang terdapat  dalam  angket  uji  validitas  para  ahli dan angket 

respon siswa.  

2. Data  kuantitatif 

Diperoleh dari  hasil  penilaian ahli materi dan ahli  media melalui angket  

validasi  para  ahli dan hasil penilaian dari siswa melalui angket respon siswa 

yang berhubungan dengan kategori, karakteritik atau sifat sesuatu, misalnya 

sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang 

nantinya akan dikalkulasikan sehingga memperoleh nilai tertentu. Nilai tertentu 
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tersebut akan dilihat dan dicocokkan pada tabel kriteria. Selain itu juga dilihat 

hasil dari penilaian soal pretest dan posttest yang dilakukan saat uji coba 

kelompok kecil dan uji coba kelompok besar dengan metode eksperimen. 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian dan pengembangan produk ini menggunakan instrumen 

pengumpulan data yang berupa lembar wawancara dan angket.  

1. Lembar Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang pentingnya 

dilakukan mengembangan komik sebagai media pembelajaran dalam materi 

sistem gerak pada manusia. Wawancara dilakukan pada guru yang mengajar mata 

pelajaran IPA dan beberapa siswa kelas VIII. Pedoman wawancara yang akan 

digunakan terlampir dalam Lampiran 1. 

2. Angket 

a. Lembar Validasi  

Lembar validasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang kelayakan 

media dan materi yang dikembangkan ditinjau dari penilaian yang diberikan 

validator. Lembar validasi terhadap media dan materi yang dikembangkan berupa 

angka dan catatan saran (Lampiran 2). Adapun sasaran angket validasi tersebut 

dikhususkan untuk ahli media dan ahli materi. Angket validasi tersebut disebarkan 

pada tahap validasi desain. Berikut ini kisi-kisi dari lembar angket validasi seperti 

dalam Tabel 3.1 untuk ahli media dan Tabel 3.2 untuk ahli materi. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Lembar Penilaian Ahli Media 

No. Aspek Indikator Nomor Butir 

1.  Ukuran  Kesesuaian ukuran komik 1 

Kesesuaian ukuran komik dengan materi 2 

2.  Desain sampul Penampilan tata letak sampul komik harmonis 

memiliki irama dan kesatuan 
3 

Warna unsure tata letak harmonis dan 

memperjelas fungsi 
4 

Huruf yang digunakan menarik dan mudah 

untuk dibaca 
5 

Ilustrasi sampul komik menggambarkan isi 

materi ajar 
6 

3.  Desain isi 

 

Gambar tokoh disesuaikan dengan isi 

percakapan dalam balon kata 
7 

Bidang cetak dan margin proporsional 8 

Tata letak gambar tokoh dengan percakapan 

dalam balon kata sesuai 
9 

Ilustrasi dan keterangan gambar 10 

Penempatan judul, sub judul, ilustrasi, dan 

keterangan gambar tidak mengganggu 

pemahaman 

11 

Kreatif dan dinamis 
12 

(Sumber: BSNP, 2008) 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Penilaian Ahli Materi 

No. Aspek Indikator Nomor Butir 

1.  Kesesuaian 

materi dengan 

KD 

Kelengkapan materi 1 

Keluasan materi 2 

2.  Keakuratan 

materi 

Keakuratan konsep dan definisi 3 

Keakuratan contoh 4 

Keakuratan gambar dan ilustrasi  5 

Keakuratan istilah-istilah 6 

3.  Kemutakhiran 

materi 

Menggunakan contoh yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari 

7 

Adanya kegiatan percobaan pada lembar Let’s 

Try mendorong peserta didik untuk aktif tidak 

hanya sekedar membaca 

8 

4.  Mendorong 

keingin tahuan 

Mendorong rasa ingin tahu 9 

Menciptakan kemampuan bertanya 10 

(Sumber: BSNP, 2008) 

b. Lembar Respon Siswa  

Lembar respon siswa digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

kelayakan media yang dikembangkan ditinjau dari penilaian yang diberikan siswa. 

Lembar respon siswa terhadap media yang dikembangkan berupa angka dan 
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catatan saran (Lampiran 3). Adapun sasaran angket respon siswa tersebut 

dikhususkan untuk sampel siswa SMP/MTs kelas VIII dalam uji coba skala kecil 

dan besar. Angket respon siswa tersebut disebarkan pada tahap uji coba skala 

kecil dan uji coba skala besar. Berikut ini kisi-kisi dari lembar angket respon 

siswa seperti dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Respon Siswa 

No Aspek Indikator Nomor Butir 

1.  Ketertarikan  Desain cover menarik 1 

Tampilan desain komik menarik secara keseluruhan 2 

Komik sains membuat semangat belajar 3 

Komik sains membuat belajar IPA tidak membosankan 4 

Mendukung menguasai materi sistem gerak pada 
manusia 

5 

Ilustrasi dapat memberikan motivasi 6 
2.  Materi  Penyampaian materi berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 
7 

Materi mudah dipahami 8 

Kegiatan pada lembar Let’s Try membuat siswa lebih 
aktif  tidak sekedar membaca saja 

9 

Mendorong siswa berdiskusi 10 
3.  Bahasa Bahasa sederhana dan mudah dimengerti 11 

Huruf yang digunakan sederhana dan mudah dibaca 12 

(Sumber: BSNP, 2008) 

3. Lembar Tes 

Tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang keefektifan media 

dengan desain One Group Pretest-Posttest. Lembar tes terdiri dari soal pilihan 

ganda dengan  terdapat empat pilihan jawaban (Lampiran 4). Soal pretest dan 

posttest dibuat dengan soal yang sama. Adapun sasaran tes tersebut dikhususkan 

untuk sampel siswa SMP/MTs kelas VIII yang dipilih untuk melakukan uji coba 

dalam skala kecil dan besar. Lembar tes tersebut disebarkan pada tahap uji coba 

produk skala kecil dan besar. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Hasil Validasi Ahli 

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan dua teknik analisis data, 

yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

a. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengolah data 

hasil validasi ahli materi dan ahli media. Teknik analisis data ini dilakukan dengan 

mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa masukan, 

tanggapan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat pada angket validasi. Hasil 

ini kemudian digunakan untuk merevisi produk (Tegeh, Jampel & Pudjawan, 

2014). 

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang 

diperoleh melalui angket. Hasil validasi ahli materi dan ahli media adalah 

perhitungan persentase. Skala pengukuran yang digunakan dalam angket 

menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2011) jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Setuju 

(SS), Setuju (ST), Ragu-ragu (RG), Tidak setuju (TS), dan Sangat tidak setuju 

(STS). 
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Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka data yang diperoleh dalam 

bentuk data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif dengan ketentuan seperti 

pada Tabel 3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (ST) 5 

Setuju (ST) 4 

Ragu-ragu (RG) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

(Sumber: Sugiyono, 2011) 

Langkah-langkah dalam menganalisis hasil validasi dari para ahli dengan 

menggunakan angket adalah sebagai berikut. 

1) Masing-masing item pernyataan angket validasi direkapitulasi berdasarkan para 

ahli. 

2) Menghitung jumlah skor masing-masing ahli atau validator. 

3) Menghitung presentase hasil penskoran jawaban tiap ahli dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

  

Keterangan: 

Ʃx = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 
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Untuk dapat memberikan makna dan pengambilan keputusan digunakan 

ketetapan seperti pada Tabel 3.5 sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Konversi Tingkat Pencapaian dengan Skala 5 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

90%  - 100% Sangat Baik Tidak Perlu Direvisi 

75% – 89% Baik Direvisi Seperlunya 

65% – 74% Cukup Cukup Banyak Direvisi 

55% – 64% Kurang Banyak Direvisi 

0      – 54% Sangat Kurang Direvisi Total 

(Sumber: Tegeh, Jampel & Pudjawan, 2014) 

2. Analisis Hasil Respon Siswa 

Dalam penelitian pengembangan ini digunakan dua teknik analisis data, 

yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

a. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Teknik analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk mengolah data 

hasil respon siswa. Teknik analisis data ini dilakukan dengan mengelompokkan 

informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa masukan, tanggapan, kritik, 

dan saran perbaikan yang terdapat pada angket respon siswa. Hasil ini kemudian 

digunakan untuk merevisi produk (Tegeh, Jampel & Pudjawan, 2014). 

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang 

diperoleh melalui angket. Hasil respon siswa adalah perhitungan persentase. Skala 

pengukuran yang digunakan dalam angket menggunakan skala likert. Menurut 

Sugiyono (2011) jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa 
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kata-kata antara lain: Sangat Setuju (SS), Setuju (ST), Ragu-ragu (RG), Tidak 

setuju (TS), dan Sangat tidak setuju (STS). 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka data yang diperoleh dalam 

bentuk data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif dengan ketentuan seperti 

pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (ST) 5 

Setuju (ST) 4 

Ragu-ragu (RG) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

(Sumber: Sugiyono, 2011) 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis hasil respon siswa dengan 

menggunakan angket adalah sebagai berikut. 

1) Masing-masing item pernyataan angket respon siswa direkapitulasi berdasarkan 

jawaban siswa. 

2) Menghitung jumlah skor respon para siswa.  

3) Menghitung presentase hasil penskoran jawaban respon siswa dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

Ʃx = jumlah skor 

SMI = Skor Maksimal Ideal 
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Untuk dapat memberikan makna dan pengambilan keputusan digunakan 

ketetapan sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Konversi Tingkat Pencapaian dengan Skala 5 

Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 

90%  - 100% Sangat Baik Tidak Perlu Direvisi 

75% – 89% Baik Direvisi Seperlunya 

65% – 74% Cukup Cukup Banyak Direvisi 

55% – 64% Kurang Banyak Direvisi 

0 – 54% Sangat Kurang Direvisi Total 

(Sumber: Tegeh, Jampel & Pudjawan, 2014) 

3. Analisis Hasil Uji Tes

Analisis data uji tes yaitu menggunakan aplikasi SPSS 16.0. Hasil uji tes 

dianalisis menggunakan uji t berpasangan. Sebelum data dianalisis, data diuji 

terlebih dahulu dengan uji nomalitas. Uji normalitas yang digunakan yaitu 

Shapiro-Wilk, dikarenakan jumlah sampel kecil (n ≤ 50). 

Pengambilan keputusan dalam uji nornalitas Shapiro-Wilk yaitu jika 

diperoleh hasil nilai kemaknaan untuk kedua kelompok data adalah > 0,05 maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi kedua kelompok data adalah normal. 

Sedangkan pengambilan keputusan dalam uji t berpasangan yaitu jika hasil uji t 

berpasangan diperoleh nilai Significancy < 0,05, maka dapat dinyatakan terdapat 

perbedaan rerata nilai pretest dan posttest yang bermakna sebelum dan sesudah 

menggunakan komik sebagai media pembelajaran dalam materi sistem gerak pada 

manusia untuk siswa kelas VIII SMP/MTs (Dahlan, 2008). 




