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BAB V
PENUTUP

5.1 Kajian Produk yang Telah Direvisi

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan terkait komik

kontekstual sebagai media pembelajaran pada materi virus yang telah dikembangkan,

maka ada beberapa hal yang dapat dikaji, yaitu :

1. Pengembangan komik kontekstual dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni :

pemilihan materi pembelajaran pada materi virus yang kemudian dibuat dalam

bentuk skenario cerita, menyiapkan alat dan bahan berupa; pensil (2B, HB, F,

E, 8B); kertas HVS; pensil warna; drawing pen; printer; laptop; mistar;

penghapus; dan meja belajar lipat; penggambaran panel komik pada kertas

HVS, pada panel tersebut digambar dengan pensil terlebih dahulu sesuai

dengan alur cerita dari materi, mempertajam gambar dengan menggunakan

drawing pen, mewarnai gambar dengan pensil warna, menyalin gambar yang

telah selesai diwarnai dalam format jpg, mengedit dengan aplikasi Corel Draw

X7 untuk diberi balon kata serta dialog, mencetak komik pada kertas HVS 80

GSM dengan printer dan terakhir proses penjilidan komik.

2. Komik kontekstual yang dikembangkan, mendapatkan hasil akhir dari tim ahli,

yaitu pada ahli desain media pembelajaran melakukan validasi sebanyak 3 kali

dan setelah dilakukan revisi memperoleh skor 60 dengan persentase 93,75%

dalam kategori sangat baik. Selanjutnya pada ahli materi melakukan validasi

sebanyak 3 kali dan setelah dilakukan revisi memperoleh skor 72 dengan
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persentase 90% dalam kategori sangat baik. Dengan respon sangat baik

tersebut, maka media pembelajaran komik kontekstual layak untuk digunakan

dan diujicobakan kepada guru dan siswa kelas X MIPA yang mempelajari

materi virus.

3. Produk yang sudah divalidasi dan direvisi, selanjutnya diujicobakan kepada

guru dan siswa kelas X SMA N 1 Kota Jambi. Berdasarkan hasil ujicoba respon

guru matapelajaran biologi kelas X terhadap media pembelajaran komik

kontekstual yang dikembangkan, diperoleh skor 35 dengan persentase 87,50%

dalam kategori sangat baik.

4. Ujicoba respon kelompok kecil pada siswa kelas X MIPA,  diperoleh skor 434

dengan persentase 90,41% dalam kategori sangat baik. Dengan respon siswa

yang sangat baik tersebut, maka media komik kontekstual pada materi virus

untuk siswa SMA kelas X MIPA dinyatakan layak untuk digunakan sebagai

media pembelajaran pada matapelajaran biologi.

5.2 Saran Pemanfaatan

1. Produk hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran

alternatif untuk materi virus.

2. Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan produk media

pembelajaran pada materi biologi yang lainnya.


