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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian & Pengembangan (Research and Development) ini terdiri 

dari tiga tahap, di mana langkah-langkah penelitian mengacu pada model 

pengembangan menurut (Borg & Gall, 1983:775) dan juga (Sukmadinata, 

2007:184-185). dengan uraian penjelasan yang telah dimodifikasi dan 

diselaraskan dengan tujuan dan kondisi penelitian , seperti yang 

digambarkan secara ringkas pada tabel berikut: 

Tabel 1: Tahapan Pengembangan Media 

Tahap Langkah Aktivitas 

Pra Pengembangan 1 Survey Lapangan 

Studi Kepustakaan 

Penyusunan Hasil Penelitian Pendahuluan 

Pengembangan Media Pengembangan Produk Awal  

 2 

 

Identifikasi Mapel, Merumuskan Kompetensi 

Dasar, Menetapkan Indikator  

3 Pembuatan Komik Pendidikan 

4 Evaluasi Formatif 

Penerapan Media Validasi Ahli dan ujicoba produk 

 5 Uji validitas yang melibatkan 2 orang ahli 

yang terdiri dari 1 orang ahli materi dan 1 

orang ahli media 

6 Revisi I 

7 Ujicoba kelompok kecil melibatkan 16 siswa 

8 Revisi II 

9 Ujicoba lapangan melibatkan 22 siswa 

10 Revisi III 

11 Produk akhir 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini melalui tiga tahap utama yaitu: Pertama adalah tahap 

pra pengembangan, kedua: pengembangan produk,ketiga:  implementasi, 

seperti tampak pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4. Alur Penelitian 

 

 

a. Tahap Pra Pengembangan  

Pada pada tahap ini dilakukan survey lapangan dengan wawancara 

dengan guru kelas V dan  pengamatan dalam kegiatan pembelajaran, serta 

menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya maupun studi pustaka dari 

buku-buku, makalah, maupun artikel. Tahap ini bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan dengan perlunya pengembangan 

media komik pendidikan.  
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b. Tahap Pengembangan Produk   

Pada tahap ini terdapat dua kegiatan, yang pertama adalah 

pengembangan produk awal dan validasi ahli. Pada pengembangan produk 

awal dilakukan perencanaan dengan identifikasi mata pelajaran, 

merumuskan kompetensi dasar, menetapkan indikator membuat desain 

produk, menyusun sumber bahan dan materi serta pembuatan media komik 

pendidikan. Setelah semua keperluan diidentifikasi dan dijalankan 

selanjutnya dilakukan Evaluasi Formatif. Hasil dari pengembangan produk 

awal tersebut untuk kemudian dilakukan uji validitas yang melibatkan 2 

orang ahli yang terdiri dari 1 orang ahli materi dan 1 orang ahli media. 

Ahli materi memberikan penilaian terhadap aspek pembelajaran dan isi 

materi, sedangkan ahli media memberikan penilaian terhadap aspek 

tampilan. Data hasil validasi ahli materi dan ahli media dijadikan 

pertimbangan untuk melakukan revisi produk media komik pendidikan. 

 

c. Penerapan media  

Pada tahap ini terdapat lima langkah aktifitas yang harus dilakukan 

yang pertama uji coba kelompok kecil yang melibatkan 16 siswa kelas V 

SD Negeri Kutowinangun 5 Salatiga. Berdasarkan uji coba kelompok kecil 

dan setelah menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan melakukan 

revisi produk apabila masih diketahui kekurangan dalam media komik 

pendidikan tersebut dan perlu untuk direvisi. Acuan yang digunakan untuk 

mengetahui adanya kekurangan dan perlu adanya revisi adalah 

berdasarkan data yang diperoleh pada hasil angket yang diberikan kepada 

siswa pada uji coba kelompok kecil sehingga diperoleh masukan yang 

dapat dijadikan dasar dalam merevisi kembali produk tersebut. 

Selanjutnya setelah direvisi berdasarkan data dari uji coba kelompok kecil 

maka produk tersebut akan dijadikan bahan dalam uji coba lapangan. Uji 

coba lapangan dilakukan dengan melibatkan 22 siswa kelas V SD Negeri 

Kutowinangun 12 Salatiga untuk menggunakan media komik pendidikan 

pada kegiatan belajar mengajar dan mengevaluasinya dengan 
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menggunakan angket yang telah diberikan oleh peneliti. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan maupun koreksi 

tentang produk yang telah direvisi setelah uji coba kelompok kecil. Hasil 

dari uji coba ini nantinya dijadikan pijakan dalam melakukan revisi produk 

selanjutnya.  

Data dari hasil uji coba lapangan ini akan dijadikan sebagai bahan 

pijakan dalam melakukan revisi akhir produk media komik pendidikan 

untuk mata pelajaran IPS pada materi Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 

dan merupakan hasil akhir dalam pengembangan media komik pendidikan 

untuk mata pelajaran IPS kelas V SD pada materi Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia. 

 

3.3 Tempat Dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kutowinangun 12 dan SD 

Negeri Kutowinangun 5 Salatiga, Waktu penelitian sesuai dengan ketentuan 

dari FKIP S1 PGSD yaitu dari tanggal 25 Januari hingga 20 April 2012, 

untuk perincian waktu penelitian pengembangan media komik pendidikan 

seperti digambarkan pada table di bawah ini: 

Tabel 2: Perencanaan Waktu Penelitian 
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3.4 Uji Coba Produk 

3.4.1 Desain Uji Coba  

Desain uji coba media komik pendidikan disajikan pada gambar  

berikut: 

Gambar 5.  

Desain Uji Coba Pengembangan Media Komik Pendidikan 

 

Desain uji coba dalam pengembangan media komik pendidikan ini meliputi:  

a. Uji coba perorangan (One to one) uji coba satu perorangan dilakukan 

untuk mengetahui layak atau tidaknya media komik pendidikan yang 

dikembangkan dan untuk mengetahui saran dan kritik yang berkaitan 

dengan media yang telah dikembangkan. Uji coba perorangan atau biasa 

disebut validasi dilakukan oleh validator yaitu ahli media dan ahli 

materi.   

b. Uji coba kelompok kecil (Small group) uji coba kelompok kecil 

dilakukan untuk mengetahui apakah media ini layak digunakan dan 
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untuk mengetahui respon audiens dalam skala kecil terhadap media yang 

dikembangkan. Uji coba kelompok kecil dilakukan dengan mengambil 

sampel sebanyak 16 siswa yang memiliki tingkat kemampuan belajar 

yang berbeda. 

c. Uji Coba Lapangan (Field evaluation) Uji coba lapangan dilakukan 

untuk mengetahui apakah media ini layak digunakan dan untuk 

mengetahui respon audiens terhadap media yang dikembangkan. Uji 

coba lapangan dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 22 siswa 

yang memiliki tingkat kemampuan belajar yang berbeda. 

 

3.4.2 Subyek Uji Coba Produk 

Subyek uji coba adalah siswa kelas V SD Negeri kutowinangun 12, 

dan SD Negeri Kutowinangun 5 Salatiga. Usia siswa yang mengikuti uji 

coba berkisar antara 10 sampai 12 tahun. Validator penelitian terdiri dari 

satu orang ahli materi dan satu orang ahli media. Ahli materi menilai aspek 

isi dan pembelajaran, ahli media menilai aspek tampilan media komik 

pendidikan.  

 

3.4.3 Jenis Data 

Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif sebagai data pokok 

dan data kualitatif berupa saran dan masukan dari responden sebagai data 

tambahan. Data tersebut memberi gambaran mengenai kualitas produk yang 

dikembangkan: 

a. Data dari ahli materi: berupa kualitas produk ditinjau dari aspek 

pembelajaran dan isi materi. 

b. Data dari ahli media: berupa kualitas produk ditinjau dari aspek 

tampilan, keterpaduan isi materi dan komunikasi visual 

c. Data dari siswa: digunakan untuk menganalisa aspek tampilan, materi 

dan kemanfaatan yang diberikan kepada siswa. Dan soal tes yang 

digunakan untuk mengetahui kefektifan media dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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3.4.4 Teknik pengumpulan data 

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan digunakan untuk 

memperoleh data menjawab dan memecahkan masalah yang berhubungan 

dengan pertanyaan penelitian. Dalam penelitian pengembangan ini 

instrument pengumpulan data yang digunakan adalah  

a. Kuesioner (angket). 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang biasa diharapkan responden. Selain 

itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar. 

Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, 

dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui 

pos atau internet (Sugiyono, 2007: 199). 

Keuntungan menggunakan metode angket menurut Suharsimi (1997: 

129) adalah: 

1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti 

2) Dapat dibagi secara serentak kepada responden 

3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing 

menurut waktu senggang responden. 

4) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur, tidak malu-

malu menjawab. 

5) Dapat dibuat standar sehingga semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama. 

b. Soal tes  

Soal tes digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa 

setelah menggunakan produk yang dikembangkan. 

c. Pedoman wawancara  

Instrumen pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan 

data pada studi pendahuluan. Instrumen pedoman wawancara dalam 
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penelitian ini ditujukan kepada guru pengampu mata pelajaran IPS dan 

siswa kelas V SD Wawancara terhadap guru pengampu mata pelajaran 

IPS bertujuan untuk menggali informasi tentang karakteristik tujuan, 

standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS pada 

materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Wawancara terhadap siswa 

kelas V bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan siswa 

dalam pembelajaran IPS pada materi persiapan kemerdekaan Indonesia. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini adalah foto kegiatan uji coba 

baik uji coba terbatas dan uji coba luas. 

 

3.4.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi (1997: 142), prosedur yang ditempuh dalam 

pengadaan instrumen adalah: 

a. Perencanaan, meliputi perumusan tujuan penelitian, menentukan 

variabel. Untuk langkah ini, meliputi pembuatan tabel spesifikasi. 

b. Penulisan butir soal, atau item kuesioner, penyusunan skala. 

c. Penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman 

mengerjakan, surat pengantar, kunci jawaban, dan lain-lain yang perlu. 

d. Evaluasi instrumen, yaitu dilakukan oleh dosen pembimbing penelitian 

atau dosen ahli evaluasi instrumen yang ditunjuk oleh dosen 

pembimbing. 

e. Analisis hasil, analisis item, analisis pola jawaban dan analisis 

peninjauan saran-saran. 

f. Mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik, dengan 

mendasarkan diri pada data sewaktu di evaluasi. 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan soal tes 

(hanya diberikan kepada siswa) untuk memperoleh data. Dari Instrumen 

berupa kuesioner yang disusun meliputi tiga jenis sesuai peran dan posisi 

responden dalam penelitian pengembangan ini, kuesioner tersebut yaitu: 

a. Kuesioner untuk ahli materi (review ketepatan isi/materi media) 
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b. Kuesioner untuk ahli media (review kefektifan rancangan media)  

c. Kuesioner respon siswa (kemenarikan tampilan produk)  

d. Soal Tes untuk siswa (keefektifan media pembelajaran) 

 

3.4.6 Uji Kelayakan Instrumen. 

a. Kuesioner Evaluasi Ahli 

Instrumen evaluasi ahli dalam penelitian ini memiliki validitas isi 

(content validity) yang didasarkan pada 2 hal yaitu, didasarkan pada kisi-

kisi yang disusun dan didasarkan pada pendapat ahli (expert judgment). 

Untuk mendapatkan kelayakan instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyusun kisi-kisi instrument 

2) Mengkonsultasikan kisi-kisi instrumen kepada ahli materi dan ahli 

media 

3) Menyusun butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi instrument 

4) Mengkonsultasikan instrumen kepada, ahli materi, dan ahli media. 

Berikut ini adalah kisi-kisi kuesioner yang akan digunakan dalam 

pengambilan data: 

 

Tabel 3. Kisi-Kisi Kuesioner Untuk Ahli Materi 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator Jumlah 

1 Format  Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 1 

Kelengkapan bahan bantuan belajar 1 

kualitas bahan bantuan belajar 1 

2 Isi Materi Penyajian materi sesuai dengan tujuan yang 

dirumuskan 

1 

Relevansi tujuan pembelajaran 1 

Materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa 1 

Ketepatan gambar yang digunakan untuk 

kejelasan materi 

1 

Kesesuaian Media dengan kebenaran materi 2 

Kedalaman materi yang disajikan 1 

3 Bahasa  Kesesuaian penggunaan bahasa yang digunakan 1 

Jumlah 11 
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Tabel 4. Kisi-Kisi Kuesioner Untuk Ahli Media 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator Jumlah 

1 Tampilan  Teks dapat terbaca dengan baik 1 

Proporsional Layout (tata letak teks dan gambar) 2 

Kesesuaian pemilihan background 1 

Kesesuaian proporsi warna 1 

Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran 

huruf 

1 

2 Keterpaduan 

Isi/Materi 

Ketepatan gambar yang digunakan untuk 

kejelasan materi 

1 

Kesesuaian gambar dengan materi 1 

Urutan penyajian materi 1 

Kejelasan uraian materi 1 

3 Komunikasi 

Visual 

Komunikatif  1 

Sederhana dan memikat 1 

Kreatif  1 

Jumlah 13 

 

b. Kuesioner Respon Siswa 

Tabel 5. Kisi-Kisi Kuesioner Respon Siswa 

No 
Aspek 

Penilaian 
Indikator Jumlah 

1 Tampilan  Teks dapat terbaca dengan baik 1 

  Proporsional Layout (tata letak teks dan gambar) 1 

  Kesesuaian pemilihan background 1 

  Ukuran teks dan jenis huruf dapat terbaca 1 

  Ilustrasi, warna, gambar pendukung 1 

  Daya tarik media  1 

2 Isi Materi Kesesuaian gambar dengan materi 1 

  Kejelasan struktur materi di sajikan 1 

  Ketepatan penggunaan bahasa 1 

  Materi sesuai dengan tujuan yang 

Dirumuskan 

1 

  Materi mudah dimengerti 1 

  Kedalaman materi yang disajikan 1 

3 Kemanfaatan Mempermudah pemahaman siswa 1 

  Meningkatkan motivasi dalam proses 

belajar mengajar 

1 

  Materi pelajaran akan lebih jelas 

Dimengerti 

1 

  Jumlah 15 
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c. Instrumen Soal Tes Untuk Siswa 

Kisi – Kisi Soal Tes 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial 

Satuan Pendidikan :  Sekolah Dasar 

Kelas / Semester :  V / Genap 

Bentuk soal :  Pilihan Ganda 

Alokasi Waktu :  10 Menit 

Materi :  Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Standar Kompetensi :  2.  Menghargai peranan tokoh pejuang dan  

   masyarakat dalam mempersiapkan dan  

   mempertahankan kemerdekaan 

Kompetensi Dasar :   2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh  

   Perjuangan dalam mempersiapkan   

   kemerdekaan Indonesia  

Tabel 6. Kisi – Kisi Soal Tes 

Indikator Soal 

Bentuk  

Soal No soal 
Skor 

Maksimal 
PG 

1. Menjelaskan beberapa usaha dalam 

mempersiapkan kemerdekaan 
  1,5,16,17,8 5 

2. Mengidentifikasi beberapa tokoh 

Pejuang dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia 

  2,6,7,12,10 5 

3. Menjelaskan peristiwa penting yang 

terjadi di sekitar proklamasi 
  3,4,9,11,14 5 

4. Memberikan contoh cara 

menghargai jasa-jasa kemerdekaan 
  13,15,18,20,19 5 

Jumlah  20 20 

 

d. Validitas Soal Test 

Sebelum soal tes dan angket respon siswa diberikan kepada siswa 

pada saat uji coba kecil atau uji coba lapangan, maka perlu untuk 

menguji valid dan tidaknya suatu item menggunakan validitas instrumen 

berkaitan dengan sejauh mana suatu instrumen sesuai atau tepat untuk 

mengukur tujuan. Untuk menentukan suatu item tertentu valid atau tidak 
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digunakan pedoman dari Santoso ( 2003 ) menggunakan SPSS versi 

19.0, suatu item instrument penelitian dianggap valid jika memiliki 

koefisien corrected item to total correlation  ≥ 0,2. 

Reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

keajegan instrumen dari variabel yang hendak diukur. Pengukuran 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan Sekaran 

(1992 ) sebagai berikut :  

  0,6  :  batasan  minimal diterima 

  0,7  :  dapat diterima  

0,8 <  ≤ 0,9  :  reliabilitas bagus  

  > 0,9  :  reliabilitas memuaskan  

Soal tes berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 20 soal. 

Dengan 4 option pilihan, masing-masing soal bernilai 1 bila jawabannya 

benar dan bernilai 0 jika pilihannya salah. Sehingga untuk skor terendah 

bernilai 0 dan skor tertinggi bernilai 20. Kemudian skor yang didapat 

diubah dalam puluhan: 

 

Nilai Tes = 
                 

 
 

 

Hasil validitas instrumen tes (lihat lampiran 1), dari 20 item soal 

yang dibuat, diperoleh, 4 item soal dinyatakan tidak valid yaitu soal no 

1, 8, 15, dan 17. Sehingga yang dapat digunakan hanya 16 item soal, atas 

rekomendasi dan pertimbangan dari guru dengan mengacu pada kisi-kisi 

soal tes maka, soal tes yang akan digunakan sebanyak 15 item soal (lihat 

lampiran 2). 

Kemudian untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa maka, 

hasil yang diperoleh diharapkan mencerminkan peningkatan masing-

masing siswa minimal 75% dari jumlah siswa mencapai hasil belajar 

tuntas (KKM = 70 ). Untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar 

digunakan rumus sebagai berikut: 
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P = ∑ siswa yang tuntas belajar  X 100% 

  ∑ siswa 

Keterangan : P : prosentase ketuntasan belajar  ∑ : jumlah 

e. Validasi instrumen angket siswa 

Hasil validitas kuesioner respon siswa (lihat lampiran 3) dari 30 

item pertanyaan yang dibuat, diketahui sebanyak 10 item pertanyaan 

dinyatakan tidak valid yaitu item pertanyaan no 1, 2, 5 , 9, 10, 17, 18, 20, 

25 dan 29. Kemudian dengan mengacu kisi-kisi yang telah dibuat 

sebelumnya maka item pertanyaan yang digunakan sebanyak 15 item 

(lihat lampiran 4) 

3.4.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data kuantitatif dijelaskan sebagai berikut. Pertama, data 

kuantitatif skor penilaian ahli materi, ahli media dan angket respon siswa 

dianalisis secara deskriptif dengan acuan tabel konversi nilai yang diadaptasi 

dari Sukardjo (2005: 53-54), sehingga menghasilkan pedoman sebagaimana 

disajikan dalam Tabel berikut. 

Tabel 7. 

Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif dengan Skala 5 

 

Nilai Interval skor Kriteria  

A X > 4,21 Sangat baik/menarik 

B 3,40 < X     4,21 Baik/menarik 

C 2,60 < X     3,40 Cukup 

D 1,79 < X     2,60 Kurang/kurang menarik 

E X     1,79 Sangat kurang/tidak menarik 

 

Keterangan: 

Skor maksimal ideal = 5  X i = ½(5+1) = 3 

Skor minimal ideal = 1  SBi = 1/6(5-1) = 0,67 

 

Kedua, Data skor hasil tes dianalisis dengan menghitung persentase siswa 

yang telah memperoleh nilai  70 dan mengubah data kuantitatif 

persentase ketuntasan belajar menjadi data kualitatif berpedoman pada 
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acuan konversi nilai menurut Bloom, Madaus & Hastings (Tanwey Gerson 

Ratumanan & Theresia Laurens, 2003: 19), yang disajikan dalam Tabel  

berikut. 

Tabel 8. 

Konversi Persentase Ketuntasan Belajar Menjadi Data Kualitatif 

Interval skor Kriteria  

X > 90 Sangat baik 

80 < X    90 Baik 

70 < X    80 Cukup 

60 < X    70 Kurang 

X    60 Sangat kurang 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


