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 Problems in the world of education is the lack of learning media that can 

attract students to learn especially in Science subjects. Therefore, the need for a media 

attachment that can be used in elementary schools. Thus, this research is aimed to 

develop Contextual based science comics media on learning of class V breathing system 

in Elementary School and can obtain valid and practical comic media. 

 This type of research is development research with quantitative approach 

oriented to product development. The development model used is the ADDIE 

development model. Instruments used are intruments validity and intrumen practicality. 

 The data analysis yielded some findings which were the following 

conclusions: Firstly, using the ADDIE development model was produced by the media 

in the form of Science comics on the learning of the elementary school V breathing 

system. Second, the comic produced is valid in terms of media and material with 

percentage of 91.25% and 83.8% respectively. Third, the comic media Science 

developed is stated very practical with the percentage of teacher response 87,5% and 

student response 88,5%. 

 Based on the results of the study suggested that the next researchers can 

design the comic media on different subjects to produce better comic media and can 

facilitate students understand the lesson. It is also hoped that further researchers can use 

more sample test from various sources of experts, both lecturers, teachers of study, 

education experts and students. Then, it is expected to be able to test the effectiveness 

and feasibility to obtain a comic media that is valid, practical and efficient. 
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I   PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun ikut 

berkembang di segala bidang, salah satunya di bidang pendidikan. Dalam 

perkembangannya, dunia pendidikan membutuhkan adanya inovasi-inovasi baru dalam 

hal media dan strategi pembelajaran untuk mendukung ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Banyak penelitian dan pengembangan dilakukan demi mendukung tujuan 

tersebut. Salah satunya pembelajaran Sains, sebagai salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di jenjang Sekolah Dasar. 

Sains merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di jenjang Pendidikan 

Dasar. Pada dasarnya materi-materi Sains selalu berkaitan langsung dengan kehidupan 

sehari-hari. Akan tetapi ada beberapa materi yang bersifat tidak kasat mata dan 

cenderung terkesan hanya hafalan, sehingga siswa kurang tertarik dan terkendala untuk 

memahami materi tersebut. Seringkali siswa mengalami kesulitan untuk memahami 

materi Sains terutama pada konsep-konsep fisiologis yang tidak kasat mata (Lazarowitz 

& Penso 1992:103). Selanjutnya Michael (2007:45) menyatakan, terdapat beberapa hal 

yang dapat menyebabkan materi fisiologis dianggap sulit, yaitu karateristik materi Sains 

yang akan dipelajari, cara mengajarkan materi, dan modal awal siswa yang akan 

mempelajari materi tersebut. Modal awal siswa ini meliputi tingkat kecerdasan serta 

motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa. 

Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran yang tanpa ditunjang dengan media 

yang menarik memang dirasa kurang tinggi hal ini terbukti dalam Fatkhusana (2010:89) 

yang menyimpulkan bahwa media chart dan komik yang menarik berpengaruh pada 

peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini juga didukung dengan hasil 

wawancara dengan guru Sains kelas V di beberapa SD di Muara Bulian yang 

menerangkan bahwa materi sistem pernapasan terkesan rumit dan kurang menarik bagi 

siswa, karena sebagian besar pembelajaran pada materi ini dilaksanakan dengan 

mengacu pada buku teks pelajaran saja sehingga kurang dapat menarik minat siswa 

untuk belajar. Maka diperlukan adanya media pembelajaran yang mampu meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa pada 

materi sistem pernapasan. 

Media pembelajaran yang banyak digunakan guru pada materi sistem 

pernapasan di SD umumnya meliputi buku teks pelajaran, media slide presentasi buatan 

guru, charta, dan worksheet. Meskipun banyak variasi jenis media pembelajaran yang 

telah dimiliki, tetapi masih perlu adanya penambahan alternatif media pembelajaran 

yang lebih inovatif dan mampu meningkatkan minat siswa untuk belajar. Salah satunya 

media komik. Untuk itu, perlu adanya pengembangan media komik pada pembelajaran 

di SD. 

Hasil wawancara dengan guru SD Negeri No. 55/I Muara Bulian  menjelaskan 

bahwa sebagian siswa masih kesulitan untuk memahami materi sistem pernapasan 

sehingga hasil belajar yang dicapai belum begitu optimal. Guru mengharapkan adanya 

suatu pengembangan media pembelajaran inovatif yang dapat menarik perhatian siswa,  

misalnya komik. 

Ada beberapa alasan potensial dalam pengembangkan komik sebagai media 

pembelajaran materi pernapasan SD di antaranya: (1) usia anak SD cenderung 

menyukai kegiatan membaca komik; (2) komik dapat mempermudah siswa dalam 

memahami struktur anatomi alat-alat pernapasan tanpa melalui pembedahan maupun 

proses rumit lainnya; (3) komik dapat menggambarkan proses fisiologis yang tidak 

dapat dilihat dengan mata secara langsung seperti proses yang terjadi pada saat 
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pernapasan berlangsung; (4) komik dapat dibaca kapan saja saat siswa 

menginginkannya. Penambahan karakteristik pembelajaran kontekstual dalam komik 

akan semakin mempermudah siswa dalam memahami pesan yang disampaikan dalam 

komik, karena setiap penjelasan diberikan berdasarkan situasi kekinian dalam cerita. 

Salah satu pendekatan yang dapat di lakukan dalam pembelajaran adalah 

pendekatan kontekstual. Nurhadi (2004:279) menyatakan bahwa kelebihan CTL adalah: 

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan rill artinya siswa dapat menghubungkan 

atau mengkorelasikan materi yang ditemukan dikehidupan nyata sehingga materi 

tersebut berfungsi secara fungsional yakni tidak mudah dilupakan. 2) pembelajaran 

lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. CTL 

menuntut siswa untuk belajar melalui “mengalami” “menghafal”. Begitu juga penelitian 

yang dilakukan oleh Harbandi (2009) menjelaskan pendekatan kontekstual dapat 

meningkatkan hasil belajar Sains pada materi sistem pernapasan.  

Penggunaan komik sebagai media pembelajaran terbukti memberikan pengaruh 

positif terhadap hasil belajar dan minat siswa. Hasil penelitian Tatalovic (2009); Amelia 

(2009); dan Fatkhusana (2010) menunjukkan bahwa penggunaan media komik dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan minat siswa. Namun ketersediaan 

buku komik Sains yang ada di pasaran mayoritas menggunakan bahasa Inggris, masih 

jarang yang menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, seringkali siswa masih kesulitan 

dalam memahami komik Sains berbahasa Inggris yang tanpa dilengkapi terjemahan 

dalam bahasa Indonesia. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut maka 

dilakukan pengembangan komik Sains berbasis kontekstual sebagai media 

pembelajaran sistem pernapasan di SD. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Komik Sains Berbasis Kontekstual pada 

Pembelajaran Sistem Pernapasan Kelas V Sekolah Dasar”. 
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II  KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan” (Sadiman, 2011:6). Selanjutnya 

Gerlach dan Ely dalam Arsyad (2009:3) menyatakan bahwa “Media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap”. 

Selanjutnya menurut Asyhar (2012:29) “Melalui media suatu proses pembelajaran bisa 

lebih menarik dan menyenangkan (joyfull learning), misalnya siswa yang memiliki 

ketertarikan terhadap warna maka dapat diberikan media dengan warna yang menarik”. 

Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara 

dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran (Sanaky, 2009:4). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa media 

pembelajaran adalah sumber belajar dan alat bantu yang digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran yang disajikan dengan daya tarik guna 

mempermudah peserta didik dalam memahami pelajaran. 

 

2.1.2 Penggunaan Media 

Media merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembelajaran 

dan dapat dipandang sebagai salah satu alternatif strategi yang efektif dalam membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Midun dalam Asyhar (2012:20), ada 

beberapa landasan teoretis penggunaan media, sebagai berikut: 

1. Landasan Empiris  

Pemilihan dan pengembangan media hendaknya jangan didasarkan pada kesukaan 

atau kesenangan pengajar, tetapi dilandaskan pada kecocokan media itu dengan 

karakteristik siswa. Selain itu, kriteria lain seperti kepraktisan dan kemudahan 

memperolehnya serta kualitas teknik penggunaan juga perlu untuk dipertimbangkan. 

2. Landasan Psikologis 

Landasan psikologis penggunaan media pembelajaran adalah alasan atau rasionalitas 

penggunaan media pembelajaran ditinjau dari kondisi belajar dan bagaimana proses 

belajar itu terjadi. 

3. Landasan teknologis  

Media pembelajaran sebagai bagian dari teknologi pembelajaran memiliki enam 

manfaat potensial dalam memecahkan masalah pembelajaran yaitu meningkatkan 

produktifitas pendidikan, pembelajaran lebih bersifat individual, memberikan dasar 

lebih ilmiah pada pembelajaran, pembelajaran menjadi lebih mantap, proses 

pendidikan menjadi lebih langsung, dan akses pendidikan menjadi lebih sama. 

 

2.1.3 Kriteria Pemilihan Media 

Asyhar (2012:81) menjadikan beberapa kriteria media pembelajaran yang perlu 

diperhatikan dalam proses pemilihan media adalah sebagai berikut: 
1. Jelas dan rapi. Media yang baik harus jelas dan rapi dalam penyajiannya. 

2. Bersih dan menarik. Media yang kurang bersih biasanya kurang menarik karena akan 

mengganggu konsentrasi dan kemenarikan media. 
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3. Cocok dengan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama 

efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. 

4. Relevan dengan topik yang diajarkan. Media harus sesuai dengan karakteristik isi berupa 

fakta, konsep, prinsip, prosedural atau generalisasi. 

5. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang baik adalah media yang sesuai tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan, yakni secara umum mengacu kepada salah satu 

gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

6. Praktis, luwes, dan tahan. Kriteria ini menuntut para guru/instruktur untuk memilih media 

yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh guru. 

7. Berkualitas baik. Kriteria media secara teknis harus berkualitas baik. 

8.   Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Media yang terlalu besar sulit digunakan 

dalam   suatu kelas yang berukuran terbatas dan dapat menyebabkan kegiatan 

pembelajaran kurang kondusif . 

 

Menurut Dick and Carey (1978) yang dikutip oleh Sadiman (2011:86),  

menjelaskan bahwa:  
Ada empat faktor lagi yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. Pertama adalah 

ketersediaan sumber setempat. Artinya, bila media yang bersangkutan tidak terdapat pada 

sumber-sumber yang ada, harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua adalah apakah untuk 

membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga dan fasilitasnya. Ketiga adalah 

faktor yang menyangkut untuk waktu yang lama. Artinya media bisa digunakan di manapun 

dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapan pun serta mudah dijinjing dan 

dipindahkan. Faktor yang terakhir adalah efektivitas biayanya dalam jangka waktu yang 

panjang. 

 

Mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, diperlukan pemilihan 

media pembelajaran yang tepat untuk membantu mengatasi permasalahan pembelajaran. 

Oleh karena itu, komik dipilih sebagai media yang tepat untuk belajar karena cukup 

efektif dan efisien untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. 

 

2.1.4 Manfaat Media 

Penggunaan suatu media dalam pembelajaran sudah pasti memiliki tujuan untuk 

mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Agar siswa dapat mencapai kompetensi-

kompetensi pembelajaran yang diharapakan, guru dapat mengoptimalkan penggunaan 

media pembelajaran karena media tersebut memiliki berbagai manfaat. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Model Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan, dengan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengembangan 

produk. Menurut Purwanto (2004:67), penelitian pengembangan adalah suatu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk model dan memvalidasi 

produk model yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media 

pembelajaran Sains berupa komik berbasis kontekstual pada pembelajaran sitem 

pernapasan kelas V Sekolah Dasar.  

Model pengembangan media komik Sains berbasis kontekstual yang digunakan 

diadaptasi dari model penelitian dan pengembangan Borg & Gall. Borg & Gall (1997: 

624) menyatakan “Educational research and development (R&D) is a process used to 

develop and validate educational products.”  
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Pengembangan media komik Sains berbasis kontekstual yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model pengembangan media pembelajaran ADDIE (Analysis-

Design-Develop-Implement-Evaluate) yang dipadukan menurut langkah-langkah 

penelitian pengembangan yang direkomendasikan oleh Borg dan Gall dengan dasar 

pertimbangan bahwa model tersebut cocok untuk mengembangkan produk model 

instruksional/pembelajaran yang tepat sasaran, efektif dan dinamis dan sangat 

membantu dalam pengembangan pembelajaran bagi guru.  

 

3.2  Prosedur Penelitian 
 

Dalam pengembangan ini diperlukan prosedur kerja yang sistematis dan  terarah 

sehingga diharapkan dapat terencana dengan baik. Adapun prosedur kerja  yang akan 

dilaksanakan dalam pengembangan ini mulai dari pemilihan materi sampai uji coba 

media. Dalam bentuk bagan pengembangan yang menjadi landasan penelitian 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

1. Analisis (Analyze.)  

Tujuan dari analisis adalah untuk mengetahui kebutuhan awal dalam 

mengembangkan media ini, yakni mengenai analisis kurikulum dan analisis 

karakteristik siswa.  Analisis kurikulum dilakukan untuk menentukan materi yang 

sesuai untuk dikembangkan, yaitu pada materi pokok sistem pernapasan untuk SD kelas 

V. 

Selain materi yang akan dikembangkan, perlu diketahui juga karakteristik siswa 

sebagai sasaran pengembangan media. Dari analisis tersebut akan diketahui 

perkembangan psikologi siswa dan tahap berpikir yang telah dicapai siswa pada tingkat 

SD kelas V, sehingga dalam pengembangan media tersebut dapat disesuaikan dengan 

kemampuan dan tingkatan berpikir siswa. 

 

 

2. Desain (Design)  

Tahap kedua yaitu tahap pembuatan desain produk yang akan dikembangkan. 

Peneliti membuat desain gambar, sesuai dengan lingkungan siswa yang dapat dijadikan 

bahan materi sistem pernafasan. Desain merupakan rancangan secara umum yang 

meliputi cover, isi, penutup, dan materi yang akan disajikan. Selain itu, penentuan alur 

pembelajaran yang akan dibuat serta merencanakan bentuk dalam penyajian materi. 

Storyboard dari komik Sains yang akan dibuat dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut: 

 

 

 

 

DEVELOP ANALYZE 

 
DESIGN IMPLEMENTATION 

EVALUATION 
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Tabel 3.1 Storyboard komik Sains berbasis kontekstual pada Pembelajaran Sistem Pernapasan 

No Halaman Deskripsi 

1 Pendahuluan Halaman ini terdiri dari sampul komik, 

Kompetensi Dasar dan indikator 

pembelajaran, dan prolog atau latar belakang 

cerita 

2 Isi Cerita Isi cerita dalam komik terdiri dari materi 

pernapasan yang dijelaskan melalui cerita, 

lembar diskusi, serta soal evaluasi 

3 Penutup Berisikan daftar pustaka, dan profil pengarang 

Desain dan storyboard yang telah dibuat akan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing. Revisi dan perbaikan akan dilakukan jika desain tersebut belum sesuai. 

Jika desain telah dinilai baik, proses pengembangan media tersebut meningkat ke tahap 

selanjutnya, yaitu tahap development (pembuatan  produk). Pembuatan produk tersebut 

berpedoman pada desain dan storyboard yang telah dibuat. 

3.  Pengembangan (Development) 

Pada tahap ini, peneliti melanjutkan pembuatan produk berdasarkan storyboard 

dan desain yang telah dibuat. Ada tiga bagian utama dalam media ini, yaitu bagian 

cover, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut dikembangkan dengan menggunakan 

Adobe PhotoShop. Tidak lupa pula, pada tahap awal pembuatan produk ini, peneliti 

mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk revisi dan tindak lanjut tahap demi 

tahap. 

Media yang telah dihasilkan kemudian dikaji oleh beberapa validator sebagai 

ahli media dan ahli materi. Review media ini dilakukan untuk memperoleh penilaian 

mengenai media yang telah dihasilkan dilihat dari tampilan dari cakupan materi yang 

disajikan. Hasil penilaian dari validator digunakan untuk pedoman revisi sehingga akan 

dihasilkan media yang layak uji baik dari segi tampilan maupun materi. Adapun kriteria 

validator adalah sebagai berikut: 

a. Ahli isi/materi 

Ahli isi/materi yang akan memvalidasi bahan ajar ini berdasarkan kriteria berikut 

ini: (1) memiliki latar belakang pendidikan minimal Magister (S-2), (2) memiliki latar 

belakang pendidikan MIPA, (3) dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam 

(4) memiliki pengalaman dan wawasan yang relevan dengan pendidikan IPA. 

b. Ahli Media 

Ahli media yang akan memvalidasi media pembelajaran harus memiliki kriteria 

antara lain: (1) memiliki latar belakang pendidikan minimal Magister (S-2), (2) dosen 

dan pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran, (3) memiliki pengalaman dan 

wawasan yang relevan dengan teknologi pembelajaran. 

4. Implementasi (Implementation) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang 

sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau 

diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. 

Setelah produk siap, maka dapat diuji cobakan melalui kelompok besar kemudian 

dievaluasi dan direvisi. Kemudian uji coba dapat dilakukan pada kelompok besar 
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kemudian dievaluasi kembali dan direvisi sehingga menghasilkan produk akhir yang 

siap digunakan.  

5.  Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang 

dibangun berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap evaluasi bisa 

dilakukan pada setiap empat tahap di atas yang disebut evaluasi formatif, karena 

tujuannya untuk kebutuhan revisi. Misalnya pada tahap rancangan kita memerlukan 

validasi ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang dibuat 

 

3.3 Subjek Uji Coba Produk 
Pada penelitian ini subjek uji coba terdiri dari lima orang subjek. Subjek ini 

dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu sebagai berikut: 

a. Siswa 

Siswa yang akan menjadi subjek dalam uji coba pengembangan media 

pembelajaran  ini sebanyak  28 orang siswa kelas V semester genap. Siswa yang 

dijadikan subjek penelitian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

(1) Siswa dalam uji coba perorangan diwakili oleh tiga orang siswa, responden ini 

ditentukan secara proportionate stratified random sampling berdasarkan karakteristik 

siswa yang berkemampuan baik, sedang/menengah dan kemampuan rendah. 

Prosedur pengambilan sampel dengan cara diundi berdasarkan pada perolehan nilai 

mata pelajaran Sains pada evaluasi materi ajar sebelumnya. Siswa dalam uji coba 

perorangan tidak termasuk dalam subjek uji coba tahap selanjutnya. 

(2) Siswa dalam uji coba kelompok kecil diwakili oleh enam orang siswa. Responden ini 

ditentukan secara proportionate stratified random sampling yang akan mewakili tiga 

kriteria kemampuan siswa yang berkemampuan baik, sedang/menengah, dan 

berkemampuan rendah. Prosedur pengambilan sampel dengan cara diundi 

berdasarkan perolehan nilai mata pelajaran Sains  pada evaluasi materi ajar 

sebelumnya. Siswa pada uji kelompok kecil tidak termasuk siswa yang telah 

mengikuti uji coba perorangan. 

(3) Siswa dalam kelompok uji coba lapangan adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 

No. 55/I Muara Bulian sesuai dengan kondisi dan situasi belajar yang sebenarnya. 

Siswa yang sudah menjadi subjek uji coba perorangan dan kelompok kecil tidak  

diikutsertakan dalam proses pembelajaran. 

 

3.4 Instrumen Penelitian Pengembangan 

 Instrumen merupakan salah satu sarana atau alat untuk pengumpulan data. 

Sarana pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini adalah angket (kuesioner). 

Angket (kuesioner) digunakan untuk memperoleh data validitas dan praktikalitas dari 

instrumen penelitian yang dikembangkan untuk pengumpulan data dalam penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Instrumen Validitas 

 Jenis instrumen yang akan dikembangkan untuk menilai media komik yang telah 

disusun adalah dengan menggunakan lembar validasi. Lembar validasi berisi aspek 

penilaian yang meliputi validitas isi, validitas konstruk, bahasa dan tampilan media. 

2. Instrumen Kepraktisan 

Instrumen kepraktisan digunakan untuk mendapatkan respon guru dan siswa 

tentang kepraktisan bahan ajar yang dikembangkan. Data kepraktisan dibagi menjadi 2 

bagian yaitu : 

a. Angket Kepraktisan oleh Guru 
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Praktikalitas oleh guru berguna untuk menilai kepraktisan media untuk 

membantu guru membimbing siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Angket kepraktisan oleh siswa 

Praktikalitas oleh siswa berguna untuk menilai kepraktisan media atau respon 

siswa sebagai pengguna media dalam proses pembelajaran. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil validasi dan data yang diambil dari pelaksanaan 

uji coba dianalisis dengan tekniknya masing- masing. Teknik analisis yang 

mendeskripsikan validitas, praktikalitas, dan efektivitas bahan ajar. 

1. Analisis Data Hasil Validasi Media Komik Sains 

 Data hasil validasi bahan ajar yang diperoleh, dianalisis terhadap seluruh aspek 

yang disajikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan skala likert, selanjutnya dicari 

rata-rata nilai dengan menggunakan rumus berikut. 

 
Tabel 3.2 Bobot Penilaian terhadap Pernyataan pada Angket 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Baik (SB) dengan bobot 4 Sangat tidak Baik (STB) dengan bobot 4 

Baik (B) bobot 3 Tidak Baik (TB) dengan bobot  3 

Tidak Baik (TB) dengan bobot 2  Baik (B) dengan bobot 2 

Sangat tidak Baik (STB) dengan 

bobot 1 

Sangat Baik (SB) dengan bobot 1 

                     (Ridwan: 2011) 

  

Penilaian terhadap validitas dianalisis dengan rumus : 

 

 
 

Keterangan :  

P = Persentase tingkat validitas 

X = Skor item yang diperoleh 

Y = Skor maksimal 

Berdasarkan nilai persentase tingkat validitas yang diperoleh ditetapkan kriteria 

seperti pada tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Kategori Skor Penilaian Tingkat Validitas  

Koresponden 

Rentang Kategori 

81% – 100% Sangat Valid 

61% – 80% Valid 

41% – 60 % Cukup Valid 

21% – 40% Tidak valid 

0% – 20% Sangat Tidak Valid 

                                                   (Ridwan: 2011) 

2. Analisis Angket Praktikalitas 

 Angket dalam penelitian ini disusun dalam bentuk skala likert. Skala likert 

disusun dengan kategori positif dan negatif sesuai dengan pendapat Sudjana (2011:80). 

Berikut bobot setiap pertanyaan dalam angket respon siswa. 
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      Tabel 3.4 Bobot Penilaian terhadap Pernyataan pada Angket 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Baik (SB) dengan bobot 4 Sangat Tidak Baik(STB) dengan bobot 4 

Baik  (B) dengan bobot 3 Tidak Baik (TB) dengan bobot 3 

Tidak Baik  (TB) dengan bobot 2 Baik (B) dengan bobot 2 

Sangat Tidak Baik (STB) dengan bobot 1 Sangat Baik (SB) dengan bobot 1 

                                                                                                         (Ridwan: 2011) 

Penilaian terhadap praktikalitas dianalisis dengan rumus : 

 

 
 

Keterangan :  

P = Persentase tingkat kepraktisan 

X = Skor item yang diperoleh 

Y = Skor maksimal 

Berdasarkan nilai persentase tingkat kepraktisan yang diperoleh ditetapkan 

kriteria seperti pada tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5 Kategori Kepraktisan Angket Respon Guru  

dan Angket Respon siswa 

Rentang Kategori 

81% – 100% Sangat Praktis 

61% – 80% Praktis 

41% – 60 % Cukup Praktis 

21% – 40% Tidak Prakis 

0% – 20% Sangat Tidak Praktis 

                                                        (Ridwan: 2011) 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media komik Sains berbasis 

kontekstual pada materi sistem pernapasan kelas V Sekolah Dasar dapat disimpulkan 

bahwa: 

V.   Pengembangan media komik Sains dilakukan dengan menggunakan 

model pengembangan ADDIE dengan tahapan Analysis, Design, 

Development, Implementation, dan Evaluation. 

VI.   Media komik Sain berbasis kontekstual pada pembalajaran sistem 

pernafasan kelas V Sekolah Dasar dinyatakan sangat valid dari segi media 

maupun materi dengan masing-masing persentase 91,25% dan 83,8%  

VII.   Media komik Sain berbasis kontekstual pada pembalajaran sistem 

pernafasan kelas V Sekolah Dasar dinyatakan sangat praktis dengan 

persentase respon guru 87,5% dan respon siswa 88,5%. 
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VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar: 

1. Peneliti selanjutnya mendesain media komik pada pokok bahasan yang berbeda 

sehingga menghasilkan media komik yang lebih baik dan dapat mempermudah siswa 

memahami pelajaran.  

2. Diharapkan agar dapat menggunakan uji sampel yang lebih banyak lagi dari berbagai 

sumber ahli baik itu dosen, guru bidang studi, pakar pendidikan serta siswa. 

3. Diharapkan agar dapat melakukan uji efektifitas dan kelayakan sehingga didapat 

media komik yang valid, praktis dan efisien. 
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