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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Model Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian dan pengembangan atau 

Reseach & Development digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Pada penelitia ini produk yang 

dikembangkan adalah komik sebagai media pembelajaran Biologi pada materi 

sistem pencernaan manusia untuk siswa kelas VIII SMP. Media pembelajaran ini 

mengemas materi sistem pencernaan manusia dalam bentuk buku komik (media 

cetak) yang menarik, mudah digunakan dan sesuai dengan karakteristik siswa 

kelas VIII SMP. Sugiyono (2016) menyatakan langkah-langkah penelitian 

ditunjukkan seperti pada Gambar 3.1:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Reseach & Development 

(Sumber: Sugiyono, 2016) 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2019 di SMP 

Diponegoro yang beralamat di Jln. Raya Junrejo Desa/Kec. Junrejo Kota Batu dan 

SMP Raden Fatah Batu yang beralamat di Jln. Bukit Berbunga 261 Sidomulyo 

Kota Batu, Jawa Timur. 
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3.3 Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

  

Tahap-tahap dalam mengembangkan suatu produk yang harus ditempuh 

adalah sebagai berikut: 

1. Potensi dan Masalah 

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi potensi dan 

masalah maupun kebutuhan-kebutuhan yang ada pada sekolah, yaitu melakukan 

wawancara dengan guru IPA SMP Diponegoro untuk mengetahui permasalahan 

yang seringkali terjadi pada saat proses pembelajaran dan menyebarkan angket 

kebutuhan untuk siswa kelas VIII. Hal serupa juga dilakukan pada sekolah SMP 

Raden Fatah Batu, dengan melakukan wawancara dengan guru IPA, menyebarkan 

angket kebutuhan siswa kelas VIII sebanyak 2 kelas dan melakukan observasi 

pada saat proses pembelajaran. Berdasarkan kegiatan tersebut maka dapat 

diketahui potensi masalah yang muncul pada saat proses pembelajaran dan cara 

mengatasinya. 

2. Pengumpulan Data  

Tahap pengumpulan data dilakukan peneliti melalui analisis konsep yaitu 

menentukan materi-materi yang dibutuhkan dan akan digunakan pada komik 

sebagai media pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah 

serta perumusan tujuan yakni menyusun indikator dari kompetensi dasar yang 

telah dipilih untuk digunakan sebagai acuan ketercapaian yang merupakan tujuan 

dari pembelajaran. Selain itu peneliti mengumpulkan berbagai macam informasi 

yang digunakan sebagai bahan perencanan produk.  

3. Desain Produk 

Pada tahap desain produk, komik yang dihasilkan terdiri dari dua 

spesifikasi, yaitu spesifikasi tampilan dan spesifikasi isi sebagai berikut: 

1) Tampilan komik 

Komik yang dikembangkan yaitu berupa buku komik berukuran A5 dan 

menggunakan kertas art paper. Tampilan komik berbentuk portrait. Pada setiap 

halaman komik berwarna. Bahasa yang digunakan dalam komik ini lebih 
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sederhana yang bertujuan agar siswa lebih memahami konsep disetiap 

komponen komik. Komik akan diproduksi dalam bentuk media cetak. 

2) Isi komik 

Adapun rincian isi komik sebagai media pembelajaran pada sistem 

pencernaan manusia terdiri dari: 

a. Bagian Pendahuluan, yang meliputi: 

1) Sampul Komik 

a) Sampul depan  

Pada sampul depan terdiri atas judul komik, nama penyusun, dan terdapat 

ilustrasi gambar yang sesuai dengan judul komik 

b) Sampul dalam  

Pada sampul dalam terdiri atas judul komik, nama penyusun dan tim 

validator 

c) Sampul per unit atau pembatas antar materi 

Pada sampul per unit terdiri atas judul sub materi yang dibahas dan 

terdapat ilustrasi gambar yang sesuai dengan materi yang dibahas yaitu 

sebagai berikut :  

1. organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia dan 

sistematika proses pencernaan dalam tubuh manusia 

2. gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan   

2) Petunjuk Baca 

Pada bagian ini dijelaskan tentang pola baca komik, contoh: dari kiri ke 

kanan 

3) Kata Pengantar 

Pada bagian kata pengantar terdiri dari 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 ucapan terimakasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengembangan komik. 

4) Daftar isi  

Menampilkan daftar dari isi komik dengan dilengkapi keterangan 
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halaman. 

5) Tokoh dan Karakter  

Memperkenalkan tokoh yang berperan dalam cerita komik. Tokoh dalam 

komik ini terdiri atas : Revan, Ahmad, Miko dan Ayah Miko 

b. Bagian Materi Sistem Pencernaan Manusia 

Materi dijelaskan dalam dua bagian yaitu, pada bagian pertama menjelaskan 

tentang organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia dan 

menjelaskan sistematika proses pencernaan makanan pada tubuh manusia 

dan pada bagian kedua menjelaskan tentang gangguan yang berhubungan 

dengan sistem pencernaan dan bagian ketiga melakukan penyelidikan 

tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Materi tersebut akan dijelaskan 

dengan alur yang berurutan dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari.  

c. Bagian Penutup 

Pada bagian penutup terdiri dari daftar pustaka 

4. Validasi Desain 

  Pada tahap validasi desain, komik yang dibuat sebagai media 

pembelajaran akan divalidasi oleh ahli atau tenaga ahli. Ahli yang menilai 

merupakan Dosen Biologi Universitas Muhammadiyah Malang yang terdiri dari 

ahli materi dan ahli media. Ahli materi yaitu Ibu Dr. Nurul Mahmudati, M.Kes 

sedangkan ahli media yaitu Bapak Dwi Setyawan, M.Pd. Validasi ini dilakukan 

dengan menggunakan lembar validasi media komik dan lembar validasi materi. 

Hasil penilaian komik sebagai media pembelajaran digunakan sebagai acuan 

untuk mengetahui kelemahan maupun kekuatan komik, sehingga komik sebagai 

media pembelajaran dinyatakan layak untuk digunakan dalam pembelajaran.  

5. Revisi Desain 

Pada tahap revisi desain, peneliti melakukan revisi komik berdasarkan 

hasil penilaian validasi ahli media dan ahli materi. Kelemahan pada komik 

sebagai media pembelajaran dapat diperbaiki berdasarkan hasil dan saran pada 

proses validasi. 
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6. Uji Coba Produk 

Pada tahap uji coba produk dilakukan dengan uji coba skala kecil yang 

dilakukan pada SMP Diponegoro. Uji coba dilakukan pada siswa kelas VIII A 

sebanyak 10 siswa. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Simple 

Random Sampling. Pada tahap uji coba skala kecil, dilakukan dengan alokasi 

waktu 2 pertemuan (5 JP). Pada pertemuan pertama, tahapan yang dilakukan yaitu 

mengerjakan soal pretest, kemudian mempelajari komik sistem pencernaan 

manusia, setelah usai dilakukan pembahasan ulang materi pada komik, setelah 

selesai siswa mengerjakan soal posttest. Pada pertemuan kedua, siswa melakukan 

praktikum perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi, siswa berkelompok dan 

berdiskusi, diakhir kegiatan siswa mengisi angket respon siswa.  

Pada uji coba skala kecil, peneliti mengambil 10 sampel siswa kelas VIII A 

dengan teknik Simple Random Samping, karena dilakukan secara acak dengan 

jenis kelamin siswa laki-laki maupun perempuan dan dengan kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. Tahap uji coba skala kecil menggunakan metode eksperimen 

dengan desain One Group Pretest-Posttest yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat efektivitas media yang akan digunakan. 

Hasil perlakuan setelah menggunakan komik dapat diketahui lebih akurat 

dengan cara membandingkan nilai O1 dan O2. Efektivitas media dapat diukur 

apabila nilai O2 lebih besar dibanding nilai O1 maka komik sistem pencernaan 

manusia layak digunakan sebagai media pembelajaran. Skema One Group 

Pretest-Posttest dapat digambarkan sebagai berikut: 

                                                  

   X      

Gambar 3.2 One Group Pretest Posttest Design 

(Sumber : Sugiyono, 2016) 

Keterangan : 

O1 : nilai pretest (sebelum diberikan perlakuan) 

X : perlakuan (komik Sistem Pencernaan Manusia) 

O2 : nilai posttest (setelah diberikan perlakuan 

 

O1 O2 
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7. Revisi Produk  

Pada tahap revisi produk, komik sistem pencernaan manusia yang telah 

diujicobakan akan direvisi kembali sesuai dengan hasil uji coba skala kecil. 

8. Uji Coba Pemakaian  

  Pada tahap uji coba pemakaian, produk yang dihasilkan akan diterapkan 

dengan skala yang lebih besar. Uji coba pemakaian dilakukan sama seperti uji 

coba produk skala kecil yaitu dengan menggunakan metode eksperimen desain 

One Group Pretest Posttest dengan skala yang lebih besar yaitu dilakukan pada 

dua sekolah SMP yang terdiri dari SMP Diponegoro dan SMP Raden Fatah Batu. 

Uji coba skala besar dilakukan di SMP Diponegoro pada seluruh siswa kelas VIII 

A kecuali 10 siswa yang telah mengikuti uji skala kecil dan uji coba skala besar 

dilakukan di SMP Raden Fatah Batu pada seluruh siswa kelas VIII C.  

9. Revisi Produk 

Pada tahap revisi produk, komik sistem pencernaan manusia yang telah 

diujicobakan akan direvisi kembali sesuai dengan hasil uji coba skala besar. 

10. Pembuatan Produk Masal  

Pada penelitian dan pengembangan tahap pembuatan produk masal, 

peneliti tidak melakukan langkah ke-10 dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya 

dari peneliti. 

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek uji coba selama penelitian pengembangan ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Diponegoro yang mengikuti tahapan uji coba kelompok kecil dan 

kelompok besar dan SMP Raden Fatah Batu. Sedangkan objek penelitian 

pengembangan ini adalah pengembangan komik sebagai media pembelajaran pada 

materi sistem pencernaan manusia.  

3.5 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian dan pengembangan komik 

sebagai media pembelajaran materi sistem pencernaan manusia yaitu :  
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1. Data kualitatif  

Data kualitatif diperoleh dari kritik, saran, tanggapan, maupun masukan-

masukan dari ahli materi, ahli media, respon guru dan siswa terhadap kualitas 

desain dan materi pada komik sistem pencernaan manusia yang diperoleh dari 

hasil angket validasi ahli materi dan ahli media serta angket respon guru dan 

siswa. 

2. Data kuantitatif  

Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian ahli materi dan ahli media 

melalui angket validasi serta hasil penilaian guru dan siswa melalui angket 

respon yang berhubungan dengan kategori, misalnya sangat setuju, setuju, 

ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hasil tersebut akan 

dikalkulasikan sehingga akan mendapatkan nilai (angka) tertentu. Nilai 

tersebut akan dicocokkan dengan tabel kriteria. Hasil penilaian dari soal pretest 

maupun posttest yang dilakukan saat uji coba skala kecil dan uji coba skala 

besar dengan menggunakan metode eksperimen. 

3.6 Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian dan pengembangan produk ini menggunakan instrumen 

pengumpulan data yang berupa: 

1. Observasi  

Observasi dilakukan untuk menghimpun data tentang pentingnya 

penelitian pengembangan media komik sistem pencernaan manusia untuk 

meningkatkan penguasaan konsep siswa. Kegiatan ini tergolong dalam 

observasi partisifatif karena peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan 

sehari-hari. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pentingnya komik yang akan 

dikembangkan sebagai media pembelajaran materi sistem pencernaan manusia 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Peneliti melakukan wawancara dengan guru 

yang mengajar mata pelajaran IPA kelas VIII dan wawancara dengan petugas 

perpustakaan. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti sebagaimana yang 
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terlampir pada Lampiran 2. 

3. Angket 

a. Lembar Validasi Media 

Lembar validasi media digunakan untuk mengumpulkan data kelayakan 

media dari penilaian yang diberikan oleh validator media. Berikut ini 

merupakan kisi-kisi lembar validasi madia yang digunakan seperti pada Tabel 

3.1. 

      Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Validasi Media 

No. Aspek  Indikator Banyak 

Pernyataan 

Nomor 

Pernyataan 

1 Kesederhanaan a. Fungsi 1 1 

  b. Bentuk dan ukuran 1 2 

2 Keterpaduan a. Ilustrasi 1 3 

  b. Alur cerita 2 4,5 

3 Bahasa a. Tata bahasa yang digunakan 4 6, 7, 8, 9 

4 Teks a. Huruf 2 10, 11 

  b.  Spasi 1 12 

5 Warna a. Komposisi 1 13 

6 Penataan a. Tata letak gambar dan 

kalimat 

3 14, 15, 16 

7 Daya Tarik a. Daya Tarik 2 17, 18 

     Sumber: (Kustandi & Sutjipto, 2013) 

b. Lembar Validasi Materi  

Lembar validasi digunakan untuk menyesuaikan materi yang ada 

dikomik dengan materi yang diajarkan disekolah yang diperoleh dari penilaian 

oleh validator materi. Berikut ini merupakan kisi-kisi lembar validasi materi 

yang digunakan disajikan pada Tabel 3.2. 

      Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Validasi Materi 

No. Aspek  Indikator Banyak 

Pernyataan 

Nomor 

Pernyataan 

1 Isi a. Materi 5 1, 2, 3, 4, 5 

2 Kebahasaan b. Tata Bahasa 5 6, 7, 8, 9, 10 

3 Penyajian a. Penyajian materi 1 11 

  b. Alur cerita 1 12 

4 Tampilan a. Tampilan komik 1 13 

     Sumber: adaptasi (Witanta, 2018) 

c. Lembar Respon Guru 

      Lembar respon guru digunakan untuk mengumpulkan data kelayakan 

komik sebagai media pembelajaran yang diperoleh dari hasil penilaian guru. 

Sasaran angket respon guru tersebut dikhususkan untuk sampel guru SMP 
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kelas VIII. Berikut ini merupakan kisi-kisi lembar respon guru yang digunakan 

disajikan pada Tabel 3.3. 

   Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Respon Guru 

Aspek Nomor pernyataan 

Tampilan Komik 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Fungsi Media Komik 7, 8, 9, 10 

   Sumber: (Kalvadema, 2017) 

d. Lembar Respon Siswa  

Lembar respon siswa digunakan untuk mengumpulkan data kelayakan 

komik sebagai media pembelajaran yang diperoleh dari hasil penilaian siswa. 

Sasaran angket respon siswa tersebut dikhususkan untuk sampel siswa SMP 

kelas VIII dalam uji coba skala kecil dan besar. Berikut ini merupakan kisi-kisi 

lembar respon siswa yang digunakan disajikan pada Tabel 3.4. 

   Tabel 3.4 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa 

Aspek Nomor Pernyataan 

Minat terhadap komik 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pemahaman materi 7, 8, 9, 10 

Tampilan 11, 12, 13 

   Sumber: (adaptasi dari Witanta, 2018) 

4. Lembar Tes 

 Lembar  tes  digunakan  pada  tahap  eksperimen yang digunakan  untuk 

menilai peningkatan penguasaan konsep siswa materi sistem pencernaan manusia 

pada media komik. Tes diberikan dua kali yaitu pada saat, pretest dan posttest 

yang dilakukan pada uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Dari hasil tes 

akan diketahui nilai keefektivan media melalui perhitungan score. Tes penguasaan 

konsep yang digunakan terdiri dari 10 soal dengan tipe soal pilihan ganda. Tes 

pilihan ganda yang digunakan yaitu soal pilihan ganda yang terdiri dari empat 

pilihan jawaban.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Materi dan Media 

 Pada penelitian dan pengembangan ini menggunakan teknik analisis data 

yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 
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a. Analisis data kualitatif  

  Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mengolah hasil validasi 

dari ahli materi dan ahli media. Teknik analisis data digunakan untuk 

mengelompokkan beberapa informasi yang berupa masukan, tanggapan, kritik 

dan saran perbaikan serta revisi produk pengembangan media komik. 

b. Analisis data kuantitatif 

Analisis deskriptif kuantitatif akan digunakan untuk mengolah hasil 

validasi dari ahli materi dan ahli media. Hasil validasi berupa perhitungan 

persentase. Skala pengukuran yang digunakan pada angket menggunakan skala 

likert. Menurut Sugiyono (2014) jawaban pada setiap instrument yang 

menggunakan skala likert dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Baik (SB), 

Baik (B), Cukup (C), Kurang (K). 

  Untuk keperluan analisis data kuantitatif, data yang diperoleh dalam bentuk 

data kualitatif selanjutnya akan diubah menjadi data kuantitatif seperti pada Tabel 

3.5.   

     Tabel 3.5 Pilihan Jawaban untuk Lembar Validasi Ahli 

Keterangan Skor Skor 

Sangat Baik 4 

Baik  3 

Cukup 2 

Kurang 1 

     Sumber: (Sugiyono, 2014) 

 

Tahapan-tahapan dalam menganalisis hasil validasi oleh ahli media dan ahli 

materi dengan menggunakan angket adalah sebagai berikut.  

1. Masing-masing item pernyataan angket validasi direkapitulasi berdasarkan 

hasil penilaian ahli media dan ahli materi 

2. Menghitung jumlah skor masing-masing ahli  

3. Menghitung presentase hasil penskoran jawaban tiap ahli dengan 

menggunakan rumus. 

 

 

 

 

𝑃 = 
∑𝜒

𝑁
 × 100 % 
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    Keterangan :  

 P = Perolehan peresentase validator (hasil dibulatkan sampai mencapai 

bilangan bulat 

 ∑x = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih  

  N = Jumlah skor ideal 

Hasil perhitungan nilai yang diperoleh akan diinterpretasikan ke dalam 

Tabel 3.6  

      Tabel 3.6 Interpretasi Skor Ahli Media dan Ahli Materi 

Rentang Skor Kualifikasi Keterangan 

81% - 100% Sangat Baik Sangat layak, tidak perlu revisi 

61% - 80% Baik Layak, direvisi seperlunya 

41% - 60% Cukup Kurang layak, perlu direvisi 

21% - 60% Kurang Baik Tidak layak, perlu direvisi 

≤ 20% Sangat Kurang Baik Sangat tidak layak, perlu direvisi 

           Sumber: (Arikunto, 2010) 

  

2. Analisis Data Hasil Respon Guru dan Siswa 

  Pada penelitian dan pengembangan ini menggunakan teknik analisis data 

yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 

a. Analisis data kualitatif 

  Analisis deskriptif kualitatif akan digunakan untuk mengolah hasil respon 

guru dan siswa. Teknik analisis data digunakan untuk mengelompokkan 

beberapa informasi yang berupa masukan, tanggapan, kritik dan saran 

perbaikan serta revisi produk pengembangan media komik. 

b. Analisis data kuantitatif 

  Analisis deskriptif kuantitatif akan digunakan untuk mengolah hasil respon 

dari guru dan siswa. Hasil validasi berupa perhitungan persentase. Skala 

pengukuran yang digunakan pada angket menggunakan skala likert. Menurut 

Riduwan (2013) jawaban pada setiap instrument yang menggunakan skala 

likert dapat berupa kata-kata antara lain:  Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup 

Setuju (CS), Kurang Setuju (KS). 

 Untuk keperluan analisis data kuantitatif, data yang diperoleh dalam 

bentuk data kualitatif selanjutnya akan diubah menjadi data kuantitatif seperti 

pada Tabel 3.7   
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Tabel 3.7 Pilihan Jawaban untuk Lembar Respon Guru dan Siswa 

Keterangan Skor Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Cukup Setuju 2 

Kurang Setuju 1 

Sumber: (Riduwan, 2013) 

 

Tahapan-tahapan dalam menganalisis hasil respon guru dan siswa dengan 

menggunakan angket adalah sebagai berikut.  

1. Masing-masing item pernyataan angket validasi direkapitulasi berdasarkan 

hasil penilaian respon guru dan siswa 

2. Menghitung jumlah skor masing-masing respon guru dan siswa 

3. Menghitung presentase hasil penskoran jawaban tiap ahli dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

    = angka persentase 

   = jumlah pengumpulan data 

    = jumlah skor tertinggi 

Hasil perhitungan persentase penilaian akan diinterpretasikan ke dalam Tabel 3.8 

Tabel 3.8 Interpretasi Skor Angket Respon Guru dan Siswa 

Persentase Kriteria 

        ≥ 75%            Sangat Positif 

50 %≤   < 75% Positif  

25% ≤   < 50% Cukup 

         < 25% Kurang 

 Sumber: (Riduwan, 2013) 

3. Analisis Data Hasil Uji Tes  

 Analisis data hasil uji tes yaitu menggunakan aplikasi SPSS 25.0 yang 

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

terlebih dahulu dengan menggunakan uji nomalitas. Uji normalitas yang 

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

Pengambilan keputusan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk yaitu jika diperoleh 

𝑃 = 
𝑆𝐷

𝑆𝐼
 × 100 % 
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hasil nilai kemaknaan untuk kedua kelompok data adalah > 0,05 maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa distribusi kedua kelompok data adalah normal.  

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 sebelum dan sesudah 

menggunakan komik sebagai media pembelajaran dalam materi sistem 

pencernaan pada manusia untuk siswa kelas VIII SMP. Sedangkan untuk data 

kelompok seperti nilai praktikum akan dianalisis menggunakan statistika 

deskriptif yaitu dengan menggunakan teknik statistik yang disebut mean (nilai 

rata-rata) dari suatu kelompok (Sugiyono, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


