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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan model penelitian dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE. Pengembangan ADDIE digunakan 

untuk mengembangkan dan menvalidasi produk-produk pendidikan baik berupa 

produk baru maupun produk yang nanti dikembangkan kembali dengan lima 

tahapan. Menurut Tegeh, dkk (2014:42) model ADDIE terdiri atas lima langkah, 

yaitu: (1) analisis (analyze), (2) perancangan (design), (3) pengembangan 

(development), (4) implementasi (implementation), dan (5) evaluasi (evaluation). 

Alasan peneliti memilih model pengembangan ini adalah dikarenakan 

ADDIE merupakan tahapan pengembangan produk yang sudah mencakup kriteria 

dalam memecahkan masalah belajar siswa dan dalam tahapan pengembangan 

ADDIE sesuai yang dibutuhkan peneliti untuk mengembangkan produk. Baik 

desain dari pembelajaran dan pengembangan media yang peneliti buat terhadap 

model ADDIE sesuai yang diharapkan menjadi efektif, efisien dan dinamis. Ini 

dikuatkan dengan anggapan Tegeh dkk (2014:41) yaitu model ini disusun secara 

terprogram dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan 

masalah belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa. Model ADDIE ini memiliki lima tahapan yang 

saling berkaitan dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai 

dengan urutan tahapannya. Agar nantinya dapat diaplikasikan dengan baik dan 

dapat menjadi pemecah masalah belajar siswa sesuai kebutuhannya.  



29 
 

Lima tahapan dari model ADDIE merupakan tahapan yang sederhana, dapat 

disajikan dalam bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1   Tahapan Model ADDIE 

(Tegeh dkk, 2014:42) 

 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Model pengembangan media e-komik matematika materi perbandingan dan 

skala yang peneliti gunakan memiliki lima tahapan, yaitu: 

1. Tahapan Analisis (Analyze) 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

SDN 06 Sembermanjingkulon pada hari senin tanggal 5 November 2018. Di 

sekolah tersebut belum pernah menggunakan media pembelajaran untuk 

matematika terutama materi perbandingan dan skala, dikarenakan sekolah belum 

pernah memfasilitasi media untuk pelajaran matematika terutama dimateri 

perbandingan dan skala. Guru kelas juga belum punya inisiatif untuk membuat 

media pembelajaran untuk materi perbandingan dan skala, sehingga guru kelas 

hanya mengandalkan cara mengajar klasikal terhadap siswanya. 

Analyze 

Implement Evaluate 

Develop 

Design 
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Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya pengembangan media 

matematika pada materi perbandingan dan skala. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

maka peneliti selanjutnya merancang pengembangan media yang efektif pada 

pembelajaran matematika materi perbandingan dan skala kelas V Sekolah Dasar 

menggunakan e-komik. Dikarenakan e-komik dapat menjadi salah satu media yang 

disukai siswa untuk belajar materi matematika. 

2. Tahapan Design (Design) 

Pada tahap ini, desain media yang dikembangkan digambarkan dalam tahapan 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti 

di SDN 06 Sumbermanjingkulon, di sekolah tersebut belum 

menggunakan media pembelajaran matematika pada materi perbandingan 

dan skala. 

b. Peneliti menetapkan materi yang dibuat untuk media berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi sebelumnya di SDN 06 Sumbermanjingkulon 

c. Peneliti menetapkan kompetensi dasar dan indikator yang dicapai melalui 

media yang dibuat 

d. Penyusunan media e-komik adalah spesifikasi dari produk yang telah 

dibuat, selanjutnya membuat konsep dari media e-komik, setelah itu 

peneliti membuat karakter dari tokoh dan cerita yang berisikan materi 

disesuaikan dengan gambar karena media e-komik ini memuat banyak 

gambar didalamnya. 
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e. Peneliti menentukan seberapa banyak perubahan tingkat penguasaan 

siswa dalam pembelajaran matematika materi perbandingan dan skala 

setelah menggunakan media e-komik yang telah dirancang oleh peneliti. 

3. Tahapan Pengembangan (Development) 

Desain produk yang telah disusun oleh peneliti, dikembangkan dari 

menggabungkan gambar dengan cerita kedalam e-komik yang sesuai dengan desain 

dari produk dan spesifikasinya. Menyiapkan hasil e-komik dalam bentuk Portable 

Document Format (PDF) sebelum dijadikan media pembelajaran matematika. 

Sebelum dijadikan dalam bentuk Portable Document Format (PDF), peneliti 

mengecek kembali pewarnaan gambar dengan keseuaian cerita dan latihan soal 

yang dimasukkan dalam e-komik. Media e-komik dibuat sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas V Sekolah Dasar yang suka dengan gambar kartun dan 

bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. 

4. Tahapan Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi dilakukan pada ahli media yaitu Ima Wahyu Putri Utami 

M.Pd, ahli materi yaitu Dian Fitri Nur Aini M.Pd dan siswa kelas V SDN 06 

Sumbermanjingkulom. Dalam validasi media menggunakan angket validasi produk 

dari ahli media dan meteri. Angket berupa tampilan dari media yang aspeknya berisi 

tentang pembelajaran seperti isi materi, dan kesesuaian materi. Apabila setelah 

dilakukan vaidasi terdapat kelemahan, maka media harus direvisi. 

Implementasi terhadap siswa kelas V dilakukan di SDN 06 

Sumbermanjingkulon. Media digunakan dalam kelas secara berkelompok yaitu satu 

media untuk 2-3 orang. Peneliti membuat catatan tentang kekurangan dan kendala 

yang masih ada ketika produk diimplementasikan di kelas, dan siswa diberi angket 
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respon guna mengetahui kemenarikan dari media e-komik. Angket untuk respon 

siswa berupa cara penggunaan media saat pembelajaran dan reaksi siswa ketika 

menggunakan media e-komik. Peneliti memberikan angket untuk guru kelas V 

SDN 06 Sumbermanjingkulon, guna untuk mengetahui peran media e-komik dalam 

proses pembelajaran. 

5. Tahapan Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi dilakukan berdasar validasi dari ahli media dan ahli materi, 

respon guru kelas V, dan respon siswa kelas V, guna menganalisis media pada tahap 

implentasi apakah masih ada kekurangan dan kelemahan. Apabila tidak ada revisi, 

maka media e-komik layak digunakan, jika masih ada kekurangan dan kelemahan 

maka perlu diadakan perbaikan atau penyempurnaan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan di SDN 06 

Sumbermanjingkulon yang beralamatkan di Dusun Krajan RT.37 RW.10 Desa 

Sumbermanjingkulon, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tanggal 18-19 Januari 2018 pada 

tahun ajaran 2018/2019. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan sehingga peneliti 

tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang dilakukan oleh siswa yang 

diobservasi namun hanya pengamat. Kemudian peneliti membuat kesimpulan dari 

apa yang telah dilihat dan diamati di SDN 06 Sumbermanjingkulon. 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, 

karena untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan jawaban mendalam 

responden tentang media pembelajaran matematika dalam oleh guru kelas V SDN 

06 Sumbermanjingkulon. 

3. Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui kemenarikan dan kevalidan dari media 

yang telah dikembangkan oleh peneliti berupa angket validasi dan angket respon. 

a. Angket validasi 

Angket validasi digunakan untuk memperoleh penilaian kevalidan dari 

tim ahli yaitu tim ahli media dan ahli materi yang telah dibuat peneliti. Setelah 

itu angket dianalisis untuk mengetahui kelayakan dari media e-komik guna 

untuk perbaikan produk untuk menghasilkan yang lebih baik. 

b. Angket respon 

Angket respon ditujukan kepada siswa untuk mengetahui kemenarikan 

dan kegunaan dari media tersebut. Angket ditujukan kepada guru kelas V 

untuk mengetahui penilaian terhadap media yang telah dikembangkan oleh 
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peneliti. Setelah itu angket respon diberikan kepada SDN 06 

Sumbermanjingkulon setelah melaksanakan implentasinya. 

4. Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan berupa foto dan rekaman suara. Guna untuk 

melengkapi hasil implentasi dari media yang peneliti kembangkan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang digunakan oleh peneliti berisi tentang penilaian 

kondisi pembelajaran di kelas, penggunaan media saat pembelajaran, sarana 

prasana yang menunjang pembelajaran, dan antusias siswa saat pembelajaran 

matematika. Lembar observasi dibuat setelah melakukan pengembangan guna 

mengetahui keberhasilan pengembangan media yang telah peneliti kembangkan. 

Tabel 3.1   Pedoman Observasi 

No Aspek Indikator Nomer Pertanyaan 

1 Pembelajaran 1. Siswa kelas 5 SD menyukai 

pembelajaran matematika 

2. Siswa antusias terhadap 

pembelajaran matematika 

1, 2 

2 Metode 

pembelajaran 

1. Guru sering menggunakan 

metode pembelajaran yang 

bervariasi 

3 

3 Penggunaan media 

pembelajaran 

1. Pembelajaran matematika 

materi perbandingan dan skala 

menggunakan media sebagai 

alat bantu belajar 

2. Media tersebut dapat membantu 

siswa dalam memahami materi 

3. Media tersebut dapat membantu 

pemahaman mencakup semua 

materi 

4. Media yang digunakan bersifat 

tahan lama 

 

 

 

4, 5, 6, 7 
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No. Aspek Indikator Nomor Pertanyaan 

4 Respon siswa 

terhadap media 

1. Respon siswa bagus dengan 

adanya media tersebut 

2. Siswa menjadi tenang dengan 

adanya media tersebut 

8, 9 

5 Media yang 

digunakan 

1. Tujuan pembelajaran tercapai 

dengan adanya alat bantu media 

tersebut 

10 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

2. Pedoman Wawancara 

Sesuai dengan peneliti jelaskan sebelumnya, wawancara dilakukan secara 

tidak terstruktur dengan menggunakan garis-garis besar permasalahan yang 

ditanyakan. Tujuan pedoman wawancara untuk mengetahui permasalahan dalam 

pembelajaran dan penggunaan media. 

Tabel 3.2   Pedoman Wawancara 

No Aspek Indikator Nomer Pertanyaan 

1 Pembelajaran  1. Siswa antusias dengan pembelajaran 

siswa di kelas 

2. Siswa dapat memperhatikan materi 

yang dijelaskan dengan tenang 

3. Kesulitan yang dihadapi siswa saat 

pembelajaran matematika 

4. Kelengkapan sarana dan prasana 

yang ada di sekolah terkait sebagai 

pendukung pembelajaran matematika 

1, 2, 3, 4 

2 Metode 

pembelajaran 

yang 

digunakan 

1. Metode yang sudah digunakan dalam 

proses pembelajaran matematika di 

kelas 

5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan ajar 

yang 

digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahan ajar yang sudah digunakan 

dalam pembelajaran matematika 

materi perbandingan dan debit di 

kelas 

2. Manfaat dari penggunaan bahan ajar 

tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 
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No. Aspek Indikator Nomor Pertanyaan 

4 Ketersediaan 

media 

pembelajaran 

1. Media yang sudah digunakan dalam 

pembelajaran matematika di kelas 

2. Media yang pernah digunakan dalam 

pembelajaran matematika dalam 

materi perbandingan dan skala 

3. Media tersebut dapat membantu 

pembelajaran matematika di kelas 

4. Pernah menggunakan media komik 

untuk pembelajaran matematika di 

kelas 

5. Pembelajaran matematika di kelas 

pernah menggunakan media 

elektronik dan contohnya 

8, 9, 10, 12, 13 

5 Respon siswa 

ketika ada 

media dan 

tidak ada 

media 

1. Proses pembelajaran matematika di 

kelas apabila tidak menggunakan 

media 

2. Peneliti mengembangkan media e-

komik, apakah siswa dapat antusias 

terhadap media tersebut 

3. Peneliti dalam mengembangkan 

media e-komik, dapat membantu 

siswa dalam memahami 

pembelajaran matematika dalam 

materi perbandingan dan skala 

11, 14, 15 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

3. Pedoman Angket 

a. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan peneliti untuk pengumpulkan data yang 

sesuai dengan isi materi, ketepatan desain, dan kemenarikan media yang 

dikembangkan. 

Tabel 3.3   Kriteria Validator 

No Bidang 

Keahlian 

Kriteria Subjek Uji Coba 

Ahli 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen ahli 

media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

1. Memiliki keterampilan dibidang media 

pembelajaran 

2. Tingkat akademik minimal S-2 

Pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 2 tahun 

 

 

Subyek I 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan Tabel 
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No. Bidang 

Keahlian 

Kriteria Subjek Uji Coba 

Ahli 

2 Dosen ahli 

materi 

1. Memiliki kemampuan dan pengetahuan 

dibidang pembelajaran matematika 

2. Tingkat akademik minimal S-2 

Pendidikan 

3. Memiliki pengalaman mengajar 

minimal 2 tahun 

Subyek II 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

Tabel 3.4   Kisi-Kisi Lembar Validasi Materi Media Komik 

No Aspek Indikator Nomer Pernyataan 

1 Pembelajaran 1. Penggunaan judul dapat membuat 

siswa tertarik dan termotivasi 

2. Media dapat membantu siswa 

memahami materi perbandingan 

dan skala 

3. Media dapat membantu siswa 

dalam menemukan jawaban dari 

soal perbandingan dan skala 

1, 2, 3 

2 Kurikulum 1. Media sudah relevan dengan materi 

yang diperlajari siswa 

2. Media sudah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku 

4, 5 

3 Isi Materi 1. Isi materi sudah sesuai dengan 

kompetensi dasar 

2. Isi materi sudah sesuai dengan 

pengembangan indikator dari 

kompetensi dasar 

3. Isi materi dapat mencapai tujuan 

pembelajaran 

4. Materi sudah meliputi ilustrasi dan 

contoh dari soal 

5. Materi sudah berisikan konsep yang 

benar 

6, 7, 8, 9, 10 

4 Interaksi 1. Media sudah memberikan 

kesempatan siswa belajar secara 

langsung dalam pembelajaran 

matematika 

2. Materi dalam media mudah 

dipahami oleh siswa 

11, 12 

5 Umpan Balik 1. Pengguna (siswa) tidak bosan 

menggunakan media tersebut 

2. Media sudah mendorong siswa 

untuk menemukan jawaban soal 

yang tepat 

13, 14 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

Lanjutan Tabel 
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Tabel 3.5   Kisi-Kisi Lembar Validasi Media Komik 

No Aspek Indikator Nomer Pernyataan 

1 Pewarnaan  1. Kombinasi warna yang digunakan 

dalam media e-komik 

2. Warna yang digunakan dalam e-

komik tidak mengganggu makna 

dari materi 

1, 2 

2 Desain 1. Media aman digunakan oleh siswa 

2. Media bersifat fleksibel bagi siswa 

3. Media bersifat tahan lama 

4. Media sudah sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas V SD 

5. Ukuran font sudah sesuai 

3, 4, 5, 6, 7 

3 Grafis 1. Tampilan gambar dalam e-komik 

menarik 

2. Media dapat digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran bagi siswa 

3. Keterkaitan gambar dengan cerita 

8, 9, 10 

4 Pembelajaran 1. Kesesuaian media dengan tujuan 

pembelajaran 

11 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

b. Angket Pengguna 

Angket pengguna bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan penilaian 

terhadap media yang dikembangkan oleh peneliti. Nantinya angket pengguna 

ini disi oleh guru kelas V dan siswa kelas V setelah menggunakan media e-

komik. 

Tabel 3.6   Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

No Aspek Indikator Nomor Pertanyaan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan 

media oleh 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Media pembelajaran bagi siswa 

mudah digunakan 

2. Media pembelajaran bagi siswa 

mudah dipahami 

3. Media dapat membantu siswa 

memhami materi 

4. Siswa bersemangat dan termotivasi 

dalam menggunakan media 

5. Petunjuk penggunaan media jelas 

dipahami 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 
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No. Aspek Indikator Nomor Pertanyaan 

2 

 

 

 

Reaksi 

pengguna 

 

1. Siswa ingin memiliki media e-komik 

2. Siswa senang ketika menggunakan 

media e-komik 

3. Siswa berminat dan tertarik jika 

belajar menggunakan e-komik 

6, 7, 8 

 

3 Tanggapan 

siswa terkait 

isi media 

1. Media dapat membantu 

menyelesaikan soal perhitungan 

dalam materi perbandingan dan skala 

2. Media dapat menyelesaikan konsep 

dari perbandingan dan skala 

9, 10 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

Tabel 3.7   Kisi-Kisi Angket Respon Guru 

No Aspek Indikator Nomor Pertanyaan 

1 Penggunaan 

media  

1. Media e-komik mudah digunakan 

dalam pembelajaran matematika 

materi perbandingan dan skala kelas V 

SD 

2. Petunjuk penggunaan media e-komik 

dapat mudah dipahami 

1, 2 

2 Isi yang ada 

dalam media 

1. E-komik dapat digunakan untuk 

menyelesaikan materi perbandingan 

dan skala 

2. E-komik berisikan konsep materi 

perbandingan dan skala dengan benar 

3. E-komik dapat digunakan untuk 

memahami konsep materi 

perbandingan dan skala 

3, 4, 5 

3 Tingkat 

keunggulan 

media 

1. E-komik dapat menjadi media yang 

membantu guru dalam menyampaikan 

materi perbandingan dan skala 

2. E-komik dapat digunakan dalam 

jangka waktu yang lama 

3. E-komik sesuai dengan karakteristik 

siswa kelas V SD 

4. Siswa aktif ketika pembelajaran saat 

menggunakan media e-komik 

5. Pembelajaran menjadi menyenangkan 

ketika ada e-komik 

6, 7, 8, 9, 10 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

 

 

Lanjutan Tabel 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Deskriptif Kuantitatif 

Analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dari 

angket respon siswa dan validasi, serta digunakan untuk mengetahui kelayakan 

media e-komik matematika sebagai media pembelajaran menggunakan rumus yang 

tersedia dan kemudian dari hasil tersebut dideskriptifkan. 

a. Analisis Data Angket Validasi Media E-Komik Matematika 

Analisis data dalam pengembangan media digunakan melalui validasi 

dalam menguji kelayakan media e-komik serta keseuaian media dengan 

materi. Hasil angket menggunakan skala Likert, variabel yang diukur 

kemudian dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:93). Skala likert diukur 

menggunakan empat katagori. 

Tabel 3.8   Kategori Penilaian Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1 Skor 4 Sangat layak 

2 Skor 3 Layak 

3 Skor 2 Kurang layak 

4 Skor 1 Sangat kurang layak 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

Presentase validasi dihitung menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

P = 
∑ 𝑥

𝑁
 𝑥 100% 
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Keterangan: 

P = Perolehan presentase validator (hasil dibuatkan sampai mencapai 

bilangan bulat) 

∑ 𝑥    = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N = Jumlah skor ideal 

Tabel 3.9   Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1 81-100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61-80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41-60% Cukup Kurang kayak, perlu direvisi 

4 21-40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 ≤ 20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu direvisi 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

b. Analisis Data Angket Respon Siswa 

Data angket respon siswa dianalisis menggunakan analisis kuantitatif 

dengan cara menguji respon siswa saat menggunakan produk yang 

dikembangkan menggunakan angket yang jawaban dari siswa diukur 

menggunakan skala Likert. 

Presentase validasi dihitung menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

P = Perolehan presentase validator (hasil dibuatkan sampai mencapai 

bilangan bulat) 

∑ 𝑥    = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 

N = Jumlah skor ideal 

P = 
∑ 𝑥

𝑁
 𝑥 100% 
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Tabel 3.10   Kualifikasi Tingkat Pencapaian 

No Tingkat 

Pencapaian 

Kualifikasi Keterangan 

1 81-100% Sangat baik Sangat layak, tidak perlu direvisi 

2 61-80% Baik Layak, tidak perlu direvisi 

3 41-60% Cukup Kurang kayak, perlu direvisi 

4 21-40% Kurang baik Tidak layak, perlu direvisi 

5 ≤ 20% Sangat kurang baik Sangat tidak layak, perlu direvisi 

(Sumber: Olahan data peneliti) 

 

2. Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah dari hasil 

wawancara, hasil observasi, dan saran dari validator. Teknik analisis yang 

digunakan untuk mengelompokkan informasi-informasi berupa tanggapan, kritik, 

dan saran untuk perbaikan serta revisi produk pengembangan e-komik. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, saran 

validator yang dijadikan satu oleh peneliti. Sehingga nantinya terlihat data 

yang menunjukan hasil dari pengembangan media e-komik. 

2. Reduksi Data 

Dari semua data yang terkumpul dirangkum, untuk mengambil hal-hal 

mana yang penting dan menghilangkan yang sekiranya tidak perlu. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian singkat 

dengan berisikan penggunaan e-komik dalam proses pembelajaran, serta apa 

saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses pemebelajaran 

saat menggunakan e-komik matematika. 

 



43 
 

4. Kesimpulan 

 Peneliti menarik kesimpulan dari data yang sudah disajikan sebelumnya 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti. 

 

 

 


