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bahasa yang digunakan oleh tokoh dalam komik, penggunaan bahasa yang 

komunikatif, dan ketepatan dalam penggunaan istilah. 

  Media komik harus memiliki kevalidan yang baik supaya tujuan dalam 

pembelajaran dapat tercapai dengan hasil yang efektif sehingga indikator 

pembelajaran dapat tercapai  

b. Keefektifan Komik Matematika 

  Keefektifan dapat dinilai berdasarkan ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang diharapkan  setelah  menggunakan perangkat pembelajaran 

(Dewi, 2015). Keefektifan  komik matematika dinilai melalui hasil belajar 

dengan menggunakan media komik matematika dan respon siswa. Hasil 

respon siswa dianalisis secara kualitatif. Data hasil belajar  siswa yang 

diperoleh selanjutnya dianalisis. Media komik dikatakan efektif jika setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan komik matematika siswa 

tuntas dengan nilai ≥ 75 sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) standar 

nasional dan secara klasikal ≥ 75% dari jumlah siswaserta menyebutkan 

beberapa indikator dalam menilai respon siswa terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan sebagai berikut: 1) Ketertarikan, 2) Kesenangan, 3) 

Kejelasan isi dan 4) Keinginan untuk memiliki (Nurhafidza, 2017). 

C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Penelitian dan pengembangan merupakan metode untuk 

menguji keefektifan sekaligus mengembangkan suatu produk (Sugiyono, 

2013; Sukmadinata, 2013). Model pengembangannya adalah model 

pengembangan ADDIE. Model pengembangan ADDIE dikembangkan oleh 

Reiser dan Mollenda pada tahun 1990-an serta merupakan model penelitian 

yang sistematis(Tegeh, 2014). Model ini menunjukan tahapan-tahapan desain 

bentuk pembelajaran yang mudah dimengerti. Adapun tahapannya terdiri dari 
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lima tahap yaitu :Analysis (Analisis), Design (Perencanaan), Development 

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

a. Pada tahap analysis, peneliti mengumpulkan informasi tentang media 

pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran 

matematika sehingga itu dapat membantu menyelesaikan masalah yang 

terjadi dalam pembelajaran. Media pembelajaran pada penelitian ini 

adalah pada pengembangan media komik matematika untuk memahami 

konsep aritmetika sosial. 

b. Pada tahap design, peneliti mengonsep strategi agar tercapai tujuannya 

yaitu membuat media komik matematika yang dapat memahami konsep 

aritmetika sosial dan mengonsep naskah cerita dan karakter dalam media 

komik matematika agar sesuai serta memudahkan siswa dalam 

menggunakannya. 

c. Pada tahap development, peneliti mengembangkan media komik 

matematika yang akan diterapkan dalam pembelajaran ketika uji coba. 

Media komik matematika ini dikembangkan dengan menggunakan 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) terhadap materi 

aritmetika sosial. Setting cerita pada komik berdasarkan apa yang 

biasanya terjadi dikehidupan sehari-hari agar siswa dapat lebih paham 

dan membayangkan penggunaan aritmetika sosial dengan kehidupannya. 

Adapun setting cerita pada komik matematika ini yaitu: 1) menceritakan 

anak-anak yang membantu orang tuanya menjual dan membeli ikan untuk 

mengetahui untung atau rugi, 2) menceritakan anak-anak menjual pakaian 

dalam hari besar daerahnya dengan menggunakan diskon, 3) 

menceritakan seorang anak yang menabung di bank dengan mendapatkan 

bunga bank agar dapat membeli sepeda, 4) menceritakan tentang taat 

membayar pajak penghasilan dan membeli makanan di tempat makan 

yang memiliki pajak pertambahan nilai, dan 5) menceritakan menjual 

buah dengan berbagai macam kemasan agar memahami tentang bruto, 

neto dan tara. 
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d. Pada tahap implementation, peneliti mulai melakukan penelitian yang 

sebelumnya telah dikonsep. Kegiatan penelitian dimulai dengan 

melakukan uji coba lapangan dengan menggunakan komik matematika 

selanjutnya setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan komik 

matematika masing-masing siswa diberikan angket untuk memberikan 

respon setelah pembelajaran menggunakan komik matematika.  

e. Pada tahap evaluation, peneliti menganalisa feedback yang ditunjukan 

oleh siswa dengan melihat hasil pengerjaan soal latihan dan hasil respon 

siswa yang diperoleh pada saat uji coba lapangan. 

2. Tempat Pelaksanaan dan Subjek Penelitian 

  Pelaksanaan penelitian dipilih berdasarkan hasil identifikasi 

masalahnya yaitu sekolah tersebut telah menggunakan kurikulum 2013. 

Tempat pelaksanaan penelitiannya adalah di MTs Muhammadiyah 1 Malang 

yang beralamat di Jl. Baiduri Sepah No.27 Malang, Jawa Timur. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019.Subjek pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VII. 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua yaitu lembar 

angket dan lembar tes adapun instrumen pengumpulan data terdapat pada kisi-

kisi lembar angket dan lembar tes. 

a. Lembar Angket 

  Angket pada penelitian ini menggunakan angket terbuka dan tertutup. 

Angket pada penelitian ini ditujukan untuk dosen, guru dan siswa. Angket 

untuk dosen digunakan untuk mengambil data validasi dari ahli soal tes, ahli 

media, ahli materi, dan guru untuk mengambil data validasi pembelajaran 

yang berisi sama seperti ahli media maupun ahli materiserta angket untuk 

siswa untuk mengambil data keefektifan dari respon siswa. Adapun kisi-kisi 

dalam instrumen pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut. 
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1) Ahli Soal Tes 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Lembar Validasi Soal Tes 

No. Indikator 
No.Butir 

1 Kesesuaian soal dengan indikator 
1 

2 Kesesuaian soal dengan materi 
1 

3 Kesesuaian soal dengan pemahaman konsep 
1 

4 Kesesuaian soal dengan contoh kehidupan sehari-hari 
1 

5 Pemahaman membaca soal 
1 

 Jumlah 
5 

 

2) Ahli Media 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Lembar Validasi Ahli Media 

No. Aspek Indikator 
No. Butir 

1 Visual 

a. Ketepatan ukuran 
3 

b. Ketepatan penataan gambar 
3 

c. Kemenarikan gambar 
3 

d. Kesederhanaan media 

pembelajaran 
3 

2 Keterpaduan 

e. Keterpaduan aspek visual 
4 

f. Kesesuaian gambar atau ilustrasi 
2 

g. Kejelasan alur cerita 
1 

 Jumlah 
19 
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3) Ahli Materi 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Lembar Validasi Ahli Materi 

No. Aspek Indikator 
No. Butir 

1 Materi 

a. Kejelasan materi pembelajaran 
3 

b. Kesesuaian komik matematika 

dengan tujuan pembelajaran 
2 

c. Kesesuaian komik matematika 

dengan materi pembelajaran 
4 

d. Ketepatan pengguanaan istilah 

maupun simbol matematika 
1 

e. Kemenarikan komik matematika 

sebagai media pembelajaran 
2 

2 Kebahasaan 

f. Kekomunikatifan bahasa 
1 

g. Ketepatan penggunaan istilah  
1 

h. Kesesuaian bahasa yang digunakan 
2 

i. Kesederhanaan bahasa 
3 

 Jumlah 
19 

 

4) Respon Siswa 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Lembar Angket Respon Siswa 

No. Aspek yang dinilai 
Skor Penilaian 

1 
Saya tertarik menggunakan media komik 

matematika 
1 2 3 

4 

2 
Saya merasa tampilan media komik 

matematika menarik 
1 2 3 

4 

3 
Saya merasa nyaman menggunakan media 

komik matematika 
1 2 3 

4 

4 
Saya senang ketika belajar menggunakan 

media komik matematika 
1 2 3 

4 

5 
Saya semangat jika belajar dengan 

menggunakan media komik matematika 
1 2 3 

4 

6 
Informasi yang disediakan dalam media 

komik matematika jelas 
1 2 3 

4 

7 
Informasi yang disediakan dalam media 

komik matematika mudah dimengerti 
1 2 3 

4 

8 
Informasi ini efektif dalam membantu saya 

belajar 
1 2 3 

4 

9 

Materi yang dijelaskan pada media komik 

matematika tidak perlu dijelaskan lagi oleh 

guru 

1 2 3 
4 
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10 
Materi lain perlu dijelaskan dengan media 

komik matematika 
1 2 3 

4 

11 
Saya mudah memahami materi yang 

disajikan dalam media komik matematika 
1 2 3 

4 

12 
Saya berminat belajar dirumah dengan 

media komik matematika 
1 2 3 

4 

13 
Saya merasa lebih produktif dengan 

menggunakan media komik matematika 
1 2 3 

4 

14 
Saya puas belajar dengan menggunakan 

media komik matematika 
1 2 3 

4 

15 
Saya ingin memiliki media komik 

matematika 
1 2 3 

4 

(diadaptasi dari Abidin & Rahmawati, 2018; Hakim, 2017) 

b. Lembar Tes 

 Tes merupakan cara pengumpulan data dengan serangkaian pertanyaan 

atau latihan yang diberikan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki 

responden. Tes pada penelitian ini berupa soal essay karena pada soal 

essay terdapat cerita sehingga soal itu dapat mengukur pamahaman 

konsep siswadan dibuat menurut indikator materi aritmetika sosial.Tes 

diberikan satu kali, setelah menggunakan media komik matematika pada 

uji coba lapanagan.Selanjutnya hasil tes di analisis untuk melihat 

keefektifan penggunaan media komik matematika. Adapun kisi-kisi tes 

pada komik matematika sebagai berikut:  

Tabel 3.5. Kisi-kisi Soal Tes 

Kompetensi Dasar Indikator 
Jumlah 

soal 

3.9 Mengenal dan menganalisis 

berbagai situasi terkait 

aritmetika sosial (penjualan, 

pembelian, potongan, 

keuntungan, kerugian, bunga 

tunggal, persentase, bruto, neto, 

tara) 

3.9.1 Menentukan Persentase 

Keuntungan 

1 

3.9.2 Menentukan harga barang 

setelah didiskon 

1 

3.9.3 menentukan besar harga 

yang harus dibayar setelah diberi 

pajak 

1 

3.9.4  Menentukan hasil dari 

menabung dibank dengan bunga 

bank 

1 

3.9.5 Menentukan besar tara 1 

4.9 Menyelesaikan masalah 

berkaitan dengan aritmetika 

sosial (penjualan, pembelian, 

potongan, keuntungan, 

kerugian, bunga tunggal, 

persentase, bruto, neto, tara) 

4.9.1 Menyelesaikan masalah 

terkait dengan keuntungan, 

kerugian  

1 

4.9.2 Menyelesaikan masalah 

terkait dengan diskon 

1 

4.9.3 Menyelesaikan masalah 

terkait dengan  persentase pajak 

1 
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4.9.4 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan terhadap 

peminjaman uang dengan bunga 

bank 

1 

4.9.5 Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

persentase tara 

1 

 Jumlah 10 

4. Teknik Analisis Data 

  Data yang didapat dari penelitian menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Ada tiga keunggulan pendekatan penelitian ini yaitu, 

1) dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tidak bisa dijawab oleh 

metodologi penelitian lainnya; 2) memberikan proses pengambilan 

kesimpulan yang lebih baik atau lebih kuat dan 3) memberikan peluang untuk 

menyajikan keanekaragaman pandangan yang lebih besar (Putra & 

Hendarman, 2013). Pendekatan penelitian kualitatif menganalisis secara 

deskriptif dari masukan oleh para ahli dan respon siswa sehingga digunakan 

dalam perbaikan untuk pengembangan media komik matematika.Sedangkan 

pendekatan kuantitatif menganalisis kualitas media komik matematika 

berbentuk angka yang diperoleh dari validasi dari para ahli dan hasil belajar 

siswa serta respon siswa. 

  Analisis data ini dilakukan untuk melihat kevalidan dan keefektifan 

media komik matematika. Soal tes yang digunakan juga divalidasi sehingga 

soal tes yang diuji coba merupakan soal yang valid. 

a. Kevalidan Komik Matematika 

  Pertama kali dilakukan adalah menentukan nilai rata-rata berdasarkan 

data yang diperoleh dari angket, setelah itu mengubah nilai tiap aspek menjadi 

nilai kualitatif dengan kategori penilaian dengan ketentuan. Nilai kuantitatif 

dihasilkan dari proses validasi maupun hasil dari pengisian angket oleh siswa 

maka digunakan teknik analisis data dengan rumus sebagai berikut: 
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Tabel 3.6. Kriteria Skala Likert (Angket Validasi dan Respon) 

Kriteria Nilai Skor 

Sangat Sesuai 4 

Sesuai 3 

Kurang Sesuai 2 

Tidak Sesuai 1 

 Berikut ini adalah rumus untuk menghitung data dengan menggunakan 

skala likert:  %𝑆𝑘𝑜𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

  (diadaptasi dari Afdal, 2015) 

 Adapun hasil dari kriteria presentase skor yang menunjukan valid 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Kriteria Persentase Skor Valid 

Persentase Skor Kriteria 

85,01 ≤ % ≤ 100,00 Valid tanpa revisi 

70,01 ≤  % < 85,00 Valid dengan revisi 

50,01 ≤  % <70,00 Belum valid 

01,00 ≤ % < 50,00 Tidak valid 

(diadaptasi dari Akbar, 2013) 

 Kevalidan komik matematika ditentukan melalui hasil angket validasi 

oleh ahli soal tes, ahli materi dan ahli media.  Komik matematika dikatakan 

valid jika mendapatkan persentase skor minimal 70,01% (Akbar, 2013). 

b. Keefektifan Komik Matematika 

 Keefektifan ditentukan melalui hasil belajar dan respon siswa. Data 

hasil belajar siswa dilihat dari pekerjaan siswa pada latihan soal yang sudah 

terdapat di dalam komik, siswa dikatakan tuntas jika nilai masing-masing 

siswa ≥ 75 sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) standar nasional dan 

ketuntasan secara klasikal ≥ 75% (Nurhafidza, 2017). Perhitungan nilai 

siswa dilakukan dengan cara mengoreksi hasil pekerjaan siswa dengan kunci 

jawaban sesuai pedoman penskoran yang disediakan peneliti. Selanjutnya 

nilai diklasifikasi sesuai KKM dan dipersentase sejumlah yang tuntas 

maupun yang tidak tuntas. Hasil respon siswa dianalisis secara kualitatif 

berdasarkan kategorinya. Respon siswa dianalisis berdasarkan angket yang 

diberikan siswa selanjutnya skor respon siswa diklasifikasi sesuai kategori 

skor respon siswa dimana komik matematika dikatakan efektif jika skor 
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respon siswa minimal baik. Adapun kategorinya dalam menilai respon siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kategori Persentase Skor Respon Siswa 
Persentase Skor Kategori 

83≤ % ≤ 100 Sangat baik 

62≤ %<83 Baik 

41≤ %<62 Cukup baik 

20 ≤ %<41 Kurang baik 

(diadaptasi dari Prasetyo, 2018) 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

 Penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

a.  Analyze (Analisis) 

 Tahap analisis ini dilakukan telaah masalah yang dialami siswa dan 

telaah kurikulum yang digunakan oleh sekolah dalam menentukan 

kompetensi bahan ajar yang baik. Kurikulum yang digunakan sekolah ialah 

kurikulum 2013 Revisi 2016 dimana materi aritmetika sosial ada pada 

Kompetensi Inti 3 dan 4 serta Kompetensi Dasar 3.9 dan 4.9 pada kelas VII 

SMP. Kemudian menganalisis kebutuhan untuk menyelidiki komik 

matematika yang akan dikembangkan. Komik matematika muncul sebagai 

bahan ajar dari pembelajaran aritmetika sosial yang dimana komik dikonsep 

dengan bercirikan RME agar siswa mudah mengaitkan pembelajaran 

aritmetika sosial dengan aktivitas nyata sehari-hari sehingga dapat 

memahami konsep dengan baik. 

 Peneliti pada tahap ini mendapatkan bahwa kemampuan pemahaman 

konsep siswa dalam mempelajari materi aritmetika sosial masih rendah 

karena bahan ajar yang digunakan masih seadanya. Selain itu bercermin dari 

rendahnya pengetahuan tentang budaya di Indonesia yang beragam 

khususnya budaya dari Kalimantan bagi siswa yang berada di luar wilayah 

Kalimantan maka pada komik matematika ini diberikan pengenalan tentang 


