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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Metode Penelitian dan Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan Research and Development (R&D), 

metode ini digunakan apabila suatu penelitian ingin menghasilkan suatu produk 

tertentu sekaligus digunakan untuk menguji keefektifan produk. (Sugiyono, 

2013). Oleh karena itu, peneliti penting untuk menentukan metode penelitian dan 

pengembangan dengan harapan dapat menghasilkan produk – produk baru. 

Tidak hanya itu, penelitian ini dapat lebih efektif dan produk baru yang 

dihasilkan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari – hari serta mutu 

pendidikan dapat semakin berkembang. Beberapa model penelitian dan 

pengembangan yang ada, salah satunya yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ini yaitu model Research and Development (R & D) dari Borg 

and Gall. 

Metode penelitian dan pengembangan menurut Borg, W.R and Gall, M.D  

ini memiliki langkah – lengkah penggunaan sebagai berikut. 1) potensi dan 

masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) revisi 

desain, 6) ujicoba produk, 7) revisi produk, 8) ujicoba pemakaian, 9) revisi 

produk, 10) produksi masal (Sugiyono, 2013). Pengembangan media komik 

edukasi ini akan dilakukan oleh peneliti sampai tahap kesembilan karena media 

ini dirancang sebagai usaha membuat solusi dari permasalahan yang ada. Jadi 

peneliti tidak melakukan tahap kesepuluh yaitu produksi masal. Langkah – 

langkah penggunaan penelitian dan pengembangan sebagaimana gambar 3.1.
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

1. Potensi dan Masalah 

Penelitian dan pengembangan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dari 

adanya suatu potensi dan masalah. Dalam hal ini potensi memiliki pengertian 

segala sesuatu yang didayagunakan akan mendapat nilai tambah. Semua potensi 

yang ada akan menjadi masalah apabila kita sebagai mahluk hidup tidak dapat 

mendayagunakannya. Menurut (Sugiyono, 2013), potensi dan masalah yang 

dihadirkan dalam penelitian harus didasarkan pada data empirik. Potensi dalam 

penelitian dan pengembangan ini yaitu media pembelajaran yang ada di sekolah 

dasar. Media pembelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran dan juga meningkatkan proses pemahaman materi pada siswa.  

Media pembelajaran ini memiliki fungsi utama yaitu menciptakan situasi 

atau kondisi yang lebih menarik bagi siswa pada saat proses pembelajaran dari 

pada pembelajaran tanpa menggunakan media. Media pembelajaran menjadi 
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Gambar 3.1 (Langkah – Langkah Pengembangan) 
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salah satu pendukung adanya pembelajaran yang efektif, efisien dan kondusif. 

Landasan penggunaan media meliputi filosifis, psikologis, edukatif dan 

karakteristik. Landasan filosofis, secanggih apapun media yang digunakan tidak 

akan menghilangkan interaksi antara guru dengan siswa. Landasan psikologis, 

media dirancang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik siswa. Landasan 

edukatif, media yang digunakan dapat digunakan untuk mendidik siswa. 

Landasan karakteristik, keragaman materi yang disajikan mempunyai tingkat 

kesukaran yang berbeda. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti, S.Pd salah satu guru 

kelas di SDN 01 Punten pada tanggal 30 Oktober 2018 yang membahas tentang 

kegiatan literasi yang ada di sekolah tersebut. Dalam hal ini potensi 

pengembangan media untuk menunjang gerakan literasi sekolah. Media literasi 

ini digunakan untuk menambah variasi buku bacaan bagi siswa yang dapat 

digunakan untuk kegiatan membaca. Tidak hanya itu pengembangan media ini 

untuk meningkatkan minat siswa untuk membaca dan juga meningkatkan rasa 

keingintahuan siswa. Bentuk media ini mengacu pada penguatan pendidikan 

karakter yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut. Media pembelajaran yang 

baik yaitu media yang bersifat edukatif namun tetap memperhatikan 

karakteristik dan perkembangan siswa. 

2. Pengumpulan Data 

  Setelah potensi dan masalah telah diidentifikasi maka kemudian perlu 

pengumpulan berbagai data dan informasi yang faktual, terbaru dan terpercaya. 

Dari data dan informasi tersebut digunakan sebagai perencanaan suatu produk 

yang dapat dijadikan untuk mengatasi masalah tersebut (Sugiyono,2013). 
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Langkah – langkah pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

observasi dan wawancara dengan pakar literasi dan pustakawan di SD Negeri 

Punten 01 Batu yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2018 yang dilakukan 

untuk pengembangan.  

Kemudian setelah mendapat data yang diperoleh dari hasil wawancara 

digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan. Setelah itu dari hasil observasi 

dan wawancara dengan pihak yang menangani literasi di sekolah tersebut dapat 

diketahui tentang media literasi yang pernah digunakan dan pelaksanaan 

literasi yang telah diterapkan oleh sekolah tersebut. Informasi yang telah di 

dapat digunakan untuk membuat bahan perencanaan pengembangan media 

literasi baru yang lebih menarik dan efisien. 

3. Desain Produk 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh peneliti, langkah 

berikutnya adalah pengembangan membuat desain produk yang diinginkan. 

Menurut Sugiyono (2013), produk yang dihasilkan dalam penelitian dan 

pengembangan bermacam – macam. Produk yang dihasilkan nantinya berupa 

media visual komik dua dimensi. Desain media literasi ini dikembangkan dan 

digambarkan dalam tahap.  
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4. Validasi Desain 

Validasi desain ini merupakan proses penilaian rancangan produk, dalam 

hal ini penilaian masih berdasarkan pemikiran yang rasional belum pada fakta 

yang ada di lapangan (Sugiyono, 2013). Untuk melakukan vallidasi desain atau 

penilaian produk ini yang harus dilakukan yaitu menghadirkan beberapa tenaga 

ahli dan pakar yang telah berpengalaman untuk menilai produk baru yang telah 

dirancang tersebut. Setiap pakar atau ahli diminta untuk menilai desain 

tersebut, sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan produk tersebut. 

Subjek validator yang terdiri dari ahli media dan ahli literasi. Penjelasan 

subjek pada uji coba ahli dapat dilihat dari tabel 3.1. 

 Tabel 3.1 Validator Para Ahli 

No 
Bidang 

Keahlian 
Kriteria 

1. Ahli Media 1. Memiliki keterampilan di bidang 

media pembelajaran 

2. Tingkat Akademik S-2 

2. Ahli Literasi 1. Memiliki keterampilan di bidang 

literasi sekolah 

2. Tingkat Akademik S-1 

 

 

 

1. Pembuatan teks cerita 

dan pemilihan pemain 

untuk memerankan 

tokoh yang ada pada 

komik. 

2. Pengambilan foto / 

gambar yang 

diperankan langsung 

oleh siswa sesuai 

dengan cerita pada 

komik tersebut. 

3. Menggabungkan foto dan teks percakapan, penambahan background, 

pembatas dan terakhir dilakukan proses editing penyatuan foto / 

gambar kemudian dilakukan proses percetakan. 

Gambar 3.2 Desain Produk Media Literasi 
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5. Revisi Desain 

Setelah melakukan desain produk, dan telah melalui validasi desain untuk 

mengetahui kelemahan produk yang telah peneliti buat. Dari kelemahan 

tersebut selanjutnya diuji coba untuk dilakukan perbaikan (Sugiyono, 2013). 

Desain produk yang telah melewati validasi dan masukan dari para ahli akan 

dapat diketahui kelemahannya. Kekurangan media yang sudah dirancang, 

seperti pemakaian kata dalam media, grafis, dan desain itu sendiri. Selanjutnya 

peneliti merevisi dan melakukan perbaikan terhadap desain produknya sesuai 

dengan masukan dari para ahli sehingga dapat menghasilkan media literasi 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Produk yang direvisi setelah mendapat 

predikat baik, maka dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. 

6. Uji Coba Produk 

 Setelah melalui uji validitas dari para ahli dan telah dilakukan perbaikan 

selanjutnya melakukan tahap uji coba terbatas. Uji coba ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi apakah media komik tersebut layak untuk digunakan 

dalam kegiatan literasi sekolah (Sugiyono, 2013). Uji coba produk dengan 

kelompok terbatas dilakukan pada siswa kelas III di SD Negeri Punten 01 Batu. 

Selama uji coba produk tersebut penguji membuat catatan tentang kendala dan 

kekurangan yang masih saja terjadi ketika produk tersebut diuji cobakan. 

Setelah kegiatan tersebut, siswa diberi angket tentang apa yang dirasakan oleh 

siswa setelah menggunakan produk tersebut. 
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7. Revisi Produk 

Revisi produk pada tahap ini dilakukan apabila ketika pengujian terbatas 

masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang diketahui dari saran, catatan 

dan angket yang disebarkan pada saat uji coba produk yang dilakukan di SD 

Negeri Punten 01 Batu . 

8. Uji Coba Pemakaian 

 Produk berupa media komik untuk penunjang kegiatan literasi sekolah 

diterapkan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dalam penerapan media 

literasi tersebut tetap dilakukan penilaian terhadap hambatan atau kekurangan 

yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut (Sugiyono, 2013). Uji coba 

dilakukan pada siswa kelas 3 dengan jumlah siswa 27 orang di SD Negeri 

Punten 01 Batu. Tujuan uji coba pada kelompok yang lebih luas yaitu untuk 

mengetahui seberapa layak produk komik yang dihasilkan dari pengembangan 

yang dilakukan oleh peneliti, serta untuk memperoleh saran supaya dapat 

melakukan revisi di tahap akhir. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan 

sampai tahap yang kedelapan yaitu tahap uji coba pemakaian. 

9. Revisi Produk 

Menurut (Sugiyono, 2013), revisi produk ini dilakukan apabila pada saat 

uji coba produk dalam lingkup yang lebih luas terdapat kekurangan dan 

kelemahan. Maka perlu dilakukan revisi untuk menghasilkan produk yang 

lebih layak untuk digunakan. Dalam uji coba pemakaian, sebaiknya pembuat 

media komik melakukan evaluasi terhadap produk yang telah dibuat untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan media yang layak untuk siswa. 
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10. Produksi Masal 

Peneliti tidak melakukan tahap produksi masal, karena media komik yang 

dikembangkan merupakan usaha membuat solusi pada permasalahan yang ada 

di satu sekolah saja, jadi untuk tahap produksi masal atau tahap kesepuluh tidak 

dilakukan pada penelitian ini.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Punten 01 Batu yang 

beralamatkan di Desa Bumiaji Kecamatan Batu Kabupaten Malang. Alasan 

memilih tempat tersebut peneliti ingin membantu guru dalam memberikan 

fasilitas penunjang kegiatan literasi pada tingkat sekolah dasar dengan 

menggunakan media visual dua dimensi komik. Lokasi sekolahnya pun terbilang 

mudah ditemukan karena letaknya di tepi jalan raya, dan sekolah tersebut telah 

menerapkan gerakan literasi sekolah.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

data kualitatif dan kuantitatif selanjutnya diuraikan sebagai berikut: 

1. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

Serta kritik, saran, maupun tanggapan dari para ahli media dan ahli literasi. 

Siswa sebagai subjek untuk menentukan produk media literasi yang 

dihasilkan yang ditulis pada kolom komentar pada angket yaitu isi, materi, 

interaksi, umpan balik, pemakaian kata dan bahasa, pewarnaan komik, 

desain, grafis, reaksi pemakaian dan fasilitas pendukung kegiatan. 
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2. Data kuantitatif di peroleh dari hasil penilaian dari angket ahli media, hasil 

penilaian dari angket ahli literasi yang ada di SD Negeri Punten 01 Batu, 

dan juga angket respon siswa kelas III dalam menggunakan media. 

3. Langkah – langkah pengumpulan data dari validasi media masing – masing 

membutuhkan satu ahli. Kualifikasi ahli media memiliki kualifikasi 

memiliki keterampilan di bidang media pembelajaran dan tingkat akademik 

S-2, ahli literasi memiliki kualifikasi memiliki keterampilan dalam bidang 

literasi sekolah dan tingkat akademik S-1. 

4. Data dari siswa diperoleh dari angket respon siswa, kualifikasi siswa yaitu 

siswa kelas III sekolah dasar. 

5. Waktu pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada saat observasi pada 

tanggal 30 Oktober 2018, validasi media pada tanggal 18 Februari, 20 

Februari, 22 Februari 2019 dan pada saat penelitian pada 25 Februari 2019. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode pengumpulan data yang 

tepat dan juga teknik pengumpulan data yang pada hakikatnya merupakan proses 

yang tidak dapat terpisah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

menggunakan instrumen non tes, peneliti menggunakan beberapa instrumen 

antara lain : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan 

informasi tentang pentingnya penelitian dan pengembangan media komik 

untuk menunjang gerakan literasi sekolah yang dilakukan pada saat 

melakukan tahap studi pendahuluan menggunakan pedoman wawancara 
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yang berisikan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan terkait 

penggunaan media literasi untuk siswa kelas III sekolah dasar. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai pedoman wawancara. 

Langkah ini digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang 

media literasi yang telah digunakan oleh sekolah dan juga terkait dengan 

fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Adapun pedoman wawancara 

yang digunakan peneliti ada pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Aspek Wawancara Analisis Kebutuhan 

No Pertanyaan 

1. Apakah SD Negeri Punten 01 Batu sudah menerapkan gerakan literasi sekolah  

2. Bagaimana antusias siswa dalam literasi membaca buku non pelajaran sebelum 

pembelajaran dimulai 

3. Cara seperti apa yang digunakan oleh guru uuntuk melaksanakan gerakan literasi di 

sekolah 

4. Apakah kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan gerakan literasi di 

sekolah 

5. Apakah guru kelas III pernah menggunakan media “comic life” dalam melaksanakan 

gerakan literasi di sekolah 

6. Media apa saja yang telah guru gunakan untuk melaksanakan gerakan literasi di 

sekolah 

7. Bagaimana pengaruh penggunaan media dalam pelaksanaan gerakan literasi di sekolah 

8. Apa saja kekurangan media tersebut dalam pelaksanaan gerakan literasi di sekolah 

9. Apakah buku bacaan yang telah disediakan telah sesuai dengan tingkatan siswa 

10 Media “comic life” dibutuhkan atau tidak untuk menunjang gerakan literasi di sekolah 

dasar 

 

2. Observasi 

Observasi ini dilakukan sebelum pengembangan media dengan tujuan 

untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk analisis kebutuhan. 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang terjadi secara 

langsung di lapangan. Observasi ini dilakukan pada saat siswa melakukan 

kegiatan literasi 15 menit sebelum di mulainya pembelajaran di setiap hari 

rabu. Sebelum melakukan obervasi peneliti membuat pedoman observasi 

yang pengisiannya berupa check list. Penilaian ini dilakukan peneliti pada 
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saat melakukan implementasi media kepada siswa dengan menggunakan 

“comic life”. Pedoman observasi ada pada tabel 3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Aspek Observasi Analisis Kebutuhan 

No Pertanyaan 

1. Siswa antusias dalam membaca 

2. Guru menggunakan metode untuk membuat siswa gemar membaca 

3. Siswa tertarik dengan membaca 

4. Guru menggunakan media untuk melaksanakan kegiatan gerakan literasi di 

sekolah 

5. Media dapat membantu guru dalam melaksanakan gerakan literasi di sekolah 

6.  Perlu adanya pengembangan media 

7. Media yang digunakan dapat memudahkan siswa dalam membaca 

8. Media yang digunakan dapat memberikan motivasi pada siswa  

9. Guru memperhatikan jenis bacaan sesuai dengan karakteristik siswa 

10. Media yang digunakan berupa media “comic life”. 

 

3. Angket 

Angket dalam penelitian ini menggunakan angket validasi ahli dan 

angket respon siswa. Angket validasi ahli ini dalam penelitian digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang ketepatan materi atau isi, kemenarikan 

media yang dikembangkan dan ketepatan desain. Angket uji coba produk 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media. 

Digunakan untuk melakukan analisis untuk menentukan kelayakan media 

komik, sekaligus menjadi panduan untuk melakukan revisi media untuk 

mendapatkan media yang lebih layak dan lebih baik. Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 jenis yaitu angket validasi, angket 

respon guru dan angket respon siswa. Berikut kisi – kisi instrument angket 

validasi. 
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Tabel 3.4 Kisi – Kisi Angket Validasi Ahli Media 

No. Aspek Penilaian Nomor Pertanyaan 

1. Pewarnaan 1-2 

2. Pemakaian kata atau bahasa (text layout)  3-6 

3. Grafis (Graphics), Desain (Interface)  7-15 

 

Tabel 3.5 Kisi – Kisi Angket Validasi Ahli Literasi 

No. Aspek Penilaian Nomor Pertanyaan 

1. Penyajian materi pada media 1-4 

2. Kemenarikan media 5-8 

3. Keterlibatan siswa 9-15 

 

Tabel 3.6 Kisi – Kisi Angket Respon Siswa 

No. Aspek Penilaian Nomor Pertanyaan 

1. Penggunaan media 1 

2. Isi 2-3 

3. Respon pengguna 4-8 

4. Keinginan memiliki media 9-10 

 

4. Pengumpulan Data dan Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi ini dilakukan pada tahap 

pendahuluan yaitu dengan mengumpulkan berbagai buku literatur yang 

sesuai dengan tema pokok bahasan yaitu materi tentang penguatan 

pendidikan karakter yang diajarkan untuk siswa sekolah dasar. 

Pengumpulan dokumentasi pada tahap uji coba menggunakan kamera 

digital untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang dilakukan pada saat 

proses uji coba penggunaan media komik oleh siswa pada saat kegiatan 

literasi. 

Tabel 3.7 Kisi – Kisi Panduan Dokumentasi 

No. Nama Dokumen yang Dibutuhkan Ada Tidak Ada 

1. Observasi Analisis Kebutuhan   

2. Rancangan Media   

3. Deskripsi Media “comic life”    

4. Foto penelitian implementasi kelompok kecil   

5. Foto penelitian implementasi kelompok besar   
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif serta 

kuantitatif. Di bawah ini merupakan penjelasan teknik analisis data yang 

dilakukan oleh peneliti. 

1. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif ini diperoleh dari hasil data dari angket dan uji 

validasi media, respon siswa dan guru di SD Negeri Punten 01 Batu pada 

kelas III. Angket menunjukkan gambaran media yang akan dikembangkan 

oleh peneliti. 

a. Analisis Angket Validitas Respon Siswa 

Hasil angket validasi respon siswa setelah terkumpul kemudian 

dilakukan analisis menggunakan data kuantitatif untuk menguji 

kemenarikan produk berdasarkan respon siswa dan kelayakan dan 

kualitas media literasi yang dikembangkan. Jawaban angket siswa 

dihitung menggunakan skala Guttman, dengan variabel yang diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Skala Guttman yang digunakan 

terdiri dari dua kategori, masing – masing kategori memiliki skor yang 

berbeda yang dibuat dalam bentuk cheklist (√), sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kategori Penilaian Skala Guttman 

 

 

 

Sumber : (Sugiyono, 2013 : 139) 

Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa kemudian akan 

dianalisis untuk menguji kelayakan penggunaan media komik yang 

sedang dikembangkan oleh peneliti. Presentase rata – rata setiap 

No Skor Keterangan 

1. Skor 1 Ya 

2. Skor 2 Tidak 
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komponen dihitung menggunakan rumus menurut Arikunto (2010) 

sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan : 

P = presentase respon siswa 

∑x  = jumlah nilai jawaban responden dalam seluruh item 

∑xi  = jumlah skor ideal dalam satu item 

 Kriteria validasi yang digunakan dalam menentukan 

validitas penelitian media disajikan pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Konversi Tingkat Pencapaian dan Kualifikasi 

No Tingkat 

Pencapaian 

(%) 

Kualifikasi Keterangan 

1. 81 - 100 Sangat Baik Sangat layak/ tidak perlu revisi/ sangat valid 

2. 61 – 80 Baik Layak/ tidak perlu revisi/ valid 

3. 41 – 60  Cukup Baik Kurang layak/ perlu revisi/ kurang valid 

4. 21 – 40  Kurang Baik Tidak layak/ perlu revisi/ tidak valid 

5. < 20 Sangat Kurang 

Baik 

Sangat tidak layak/ perlu revisi/ sangat tidak 

valid 

 

Menurut (Arikunto, 2010:35), pengembangan media pembelajaran 

yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan respon positif dari siswa 

apabila hasil presentase yang diperoleh dari angket respon siswa dari 

(≥) 61%. 

b. Analisis kevalidan media 

Angket validasi berisi beberapa deskripsi dari pertanyaan atau 

pernyataan yang memiliki jawaban berupa penolakan atau penerimaan. 

Data tersebut diperoleh dari para validator yang telah ditunjuk oleh 

peneliti yang selanjutnya dianalisis untuk menguji kevalidan media 

P = 
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
× 100% 
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“comic life” yang akan peneliti kembangkan. Angket validasi ini 

dianalisis dengan menggunakan skala likert yang menggunakan skala 

1-4 dengan pedoman penilaian seperti tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Skala Likert 

No Skor Keterangan 

1. Skor 5 Sangat baik/ selalu/ sangat positif/ sangat layak/ sangat setuju/ 

sangat bermanfaat/ sangat memotivasi 

2. Skor 4 Baik/ sering/ positif/ sesuai/ mudah/ layak/ bermanfaat/ 

memotivasi 

3. Skor 3 Cukup setuju/ cukup baik/ cukup sesuai/ cukup mudah/ cukup 

menarik/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup memotivasi 

4. Skor 2 Kurang setuju/ kurang baik/ kurang sesuai/ kurang menarik/ 

kurang paham/ kurang layak/ kurang bermanfaat/ kurang 

memotivasi 

5. Skor 1 Sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat kurang 

menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak/ sangat 

kurang bermanfaat/ sangat kurang memotivasi 

Sumber : Sugiyono (2013) 

Perolehan data dari hasil penilaian validator dianalisis dengan rumus di 

bawah ini:  

 

  

 

Analisis rata – rata kriteria validasi dengan menggunakan skala likert. Hasil 

analisis lembar validasi digunakan untuk mengetahui nterpretasi skor angket 

validasi media.  

Tabel 3.11 Kriteria Kevalidan Data Angket Ahli Media dan Ahli Literasi 

No Tingkat Pencapaian (%) Kualifikasi Keterangan 

1. 81-100 % Sangat Baik Sangat Layak 

2. 61-80 % Baik Layak 

3. 41-60 % Cukup Baik Cukup Layak 

4. 21-40 % Kurang Baik Kurang Layak 

5. < 20 % Sangat Kurang Baik Tidak layak 

 Sumber : Sugiyono (2013) 

Jika hasil validasi menunjukkan presentase kurang dari 60% maka 

pengembangan media yang dilakukan oleh peneliti ditanyatakan belum 

Presentase = 
Jumlah skor penilaian

Skor penilaian maksimal
× 100% 
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valid sehingga perlu direvisi dan di uji cobakan kembali, namun apabila 

hasil presentase lebih dari 60% media sudah dapat dikatakan valid. 

2. Analisis Data Kualitatif  

Analisis data ini dilakukan pada saat sebelum memasuki lapangan, 

selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis kualitatif ini 

digunakan untuk mengolah data yang di dapat dari proses observasi, 

wawancara, kritik dan saran yang dilakukan oleh para ahli. Teknik analisis 

data ini digunakan untuk mengelompokkan informasi – informasi dari data 

kualitatif berupa saran, tanggapan, dan kritik perbaikan yang dituliskan pada 

angket. Analisis data ini dijadikan acuan dalam melakukan revisi produk 

pengembangan komik ini. 

Menurut Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 334) 

mengemukakan bahwa analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus – menerus sampai tuntas dan selesai, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data terbagi menjadi empat 

tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan. Adapun langkah – langkah analisis data kualitatif adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini diperoleh pada saat melakukan observasi di 

sekolah sesuai dengan analisis kebutuhan berupa catatan pada saat 

penggunaan media “comic life” berdasarkan pengembangan media 

“comic life” dan respon siswa terhadap pengembangan media “comic 
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life”. Data yang sudah didapat digunakan sebagai rujukan dalam 

pengembangan media “comic life”. 

b. Reduksi Data 

Tahap reduksi data yaitu semua data yang telah terkumpul dengan 

baik mulai awal akan dirangkum secara keseluruhan untuk menemukan 

fokus masalah atau pokok masalah yang akan dilakukan oleh peneliti. 

c. Penyajian Data 

Tahap ini semua data yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk 

uraian singkat (deskriptif). Penyajian data dengan mendeskipsikan 

penggunakan media “comic life” dan berbagai aktifitas yang dilakukan 

oleh siswa.  

d. Penggambaran Kesimpulan 

Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah yang akan dikaji oleh 

peneliti. Tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang 

telah terkumpul. 

 


