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BAB IV
HASIL PENGEMBANGAN

4.1 Penyajian Hasil Pengembangan

Penyajian hasil ujicoba dalam penelitian ini adalah : (1) media pembelajaran

berupa komik kontekstual pada materi virus yang didesain secara manual dan

dikemas dalam bentuk buku komik, (2) penilaian desain media pembelajaran komik

kontekstual pada materi virus ini diperoleh dari hasil validasi oleh ahli, yaitu ahli

media dan ahli materi dalam bentuk angket, (3) penilaian guru mata pelajaran biologi

kelas X terhadap kelayakan media pembelajaran komik kontekstual pada materi virus

ini sebelum diujicobakan kepada siswa kelas X MIPA dalam bentuk angket tertutup

di SMA Negeri 1 Kota Jambi, dan (4) penilaian siswa terhadap ketertarikan media

pembelajara komik kontekstual pada materi virus ini diperoleh dengan menyebarkan

angket tertutup pada siswa kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Kota Jambi.

4.2 Prosedur Pengembangan

4.2.1 Tahap Analisis (Analysis)

a. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan masalah dan mencari

solusi yang tepat dilapangan. Analisis dilakukan menggunakan angket terbuka

yang di jawab oleh guru mata pelajaran biologi dan siswa kelas X MIPA 4 di

SMA N 1 Kota  Jambi. Analisis kebutuhan diawali dengan menganalisis materi

virus, yang ternyata materi virus ini dianggap sulit untuk dipahami oleh siswa,
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yang sebenarnya materi virus ini dianggap cukup menarik oleh siswa untuk

dipelajari. Selanjutnya, menganalisis kelemahan media pembelajaran yang

selama ini digunakan oleh guru pada materi virus. Berdasarkan keterangan

siswa, diperoleh sebagian besar siswa merasa bahwa media pelajaran yang

selama ini digunakan dalam proses belajar di dalam kelas, yakni buku paket

dirasa kurang dapat menarik motivasi belajar siswa. Keterangan siswa ini

selaras dengan keterangan guru, bahwa media pembelajaran tersebut dianggap

kurang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, yang mana hal tersebut

dapat mempengaruhi minat baca siswa yang merupakan faktor internal siswa

dalam motivasi belajarnya. Sehingga, dibutuhkan media pembelajaran yang

lebih baik dibandingkan dengan media buku paket tersebut. Kemudian,

ditawarkan media pembelajaran komik kontekstual kepada guru untuk

digunakan oleh siswa dalam mempelajari materi virus. Guru menganggap

media pembelajaran komik ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.

b. Analisis Karakteristik Peserta Didik

Analisis karakteristik siswa dalam pengembangan pembelajaran

merupakan kegiatan menganalisis perilaku dan karakteristik awal peserta didik

untuk mengetahui perilaku peserta didik sebelum mengikuti proses

pembelajaran. Berdasarkan pengamaatan yang dilakukan pada saat observasi di

dalam kelas, siswa cenderung malas untuk membuka buku paket pelajaran

biologinya sebelum proses pembelajaran dimulai. Hal ini membuat guru harus

menegur siswanya terlebih dahulu untuk membuka dan membaca buku paket

pelajarannya. Terlihat juga tidak sedikit siswa yang malas membawa buku
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paketnya ke sekolah dengan alasan terlalu tebal, berat, dan merepotkan. Hal ini

sejalan dengan pendapat Adiwardhana (Handayani, 2011:38), yang mengatakan

karakteristik pemalas pada remaja (usia 15-18 tahun) disebabkan oleh

ketidakstabilan emosi remaja yang tidak ingin direpotkan dengan hal-hal yang

dianggapnya merepotkan dan tidak berpikir secara matang saat mengambil

sebuah keputusan. Maka dari itu, dibutuhkan solusi berupa media pembelajaran

yang menyenangkan bagi siswa untuk dibaca dan menarik motivasi belajar

siswa.

c. Analisis Materi Pelajaran

Analisis materi pelajaran dilakukan pada materi yang dianggap sulit oleh

siswa. Diantara sekian banyak materi pelajaran di kelas X, materi virus dipilih

karena siswa menganggap materi virus cukup sulit untuk dipahami dan alasan

lainnya dikarenakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk materi virus

terbilang cukup rendah yakni dengan skor 67 di SMA Negeri 1 Kota Jambi.

Sehingga, dalam pengembangan media komik kontekstual ini mengacu pada

indikator dan tujuan pembelajaran pada materi virus. Berikut adalah indikator

dan tujuan pada materi virus :

 Indikator

1. Menjelaskan sejarah penemuan virus.

2. Menjelaskan ciri-ciri virus.

3. Menjelaskan reproduksi virus

4. Menjelaskan tentang peranan virus dalam kehidupan.

5. Menjelaskan tipe-tipe vaksin.
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 Tujuan

Melalui pemahaman terhadap virus peserta didik diharapkan dapat

menjelaskan sejarah penemuan virus, ciri-ciri virus, reproduksi virus, peranan

virus dalam kehidupan masyarakat, dan tipe-tipe vaksin.

4.2.2 Tahap Desain (Design)

Adapun tahap desain pengembangan media komik kontekstual adalah sebagai

berikut :

a. Pengaturan Jadwal

Pada tahap pembuatan media komik kontekstual pada materi virus ini

memerlukan waktu selama 4,5 bulan, meliputi pembuatan skenario cerita dalam

bentuk gambar kasar, pembelian alat dan bahan, penggambaran, pewarnaan,

penyalinan, pengeditan, dan pencetakan komik.

b. Tim Pengembangan Produk

Pada tahapan pembuatan komik terdapat 2 tim kerja yang mempunyai

peran masing-masing, yang terdiri atas : 1) penulis dan pembimbing sebagai

pengembang produk, 2) tim ahli yang terdiri dari ahli media dan ahli materi

sebagai validator terhadap media komik kontekstual pada materi virus yang

telah dikembangkan.

c. Spesifikasi Media

1. Media pembelajaran berupa buku komik berwarna berukuran 14,3 x 20 cm

yang dicetak dengan kertas HVS 80 GSM dan dijilid dengan kertas korner

halus.

2. Media Komik di beri judul “Belajar Bareng Radit”.
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3. Karakter komik terdiri dari Raditya Dika dan Edgar sebagai karakter

utama; Mama, Papa, Isma, Yasmin, Asril dan Pak Salim sebagai karakter

pembantu.

4. Isi cerita komik terbagi atas 5 cerita, yakni sejarah virus, ciri-ciri virus,

reproduksi virus, peran virus dalam kehidupan, dan tipe-tipe vaksin.

5. Jenis tulisan yang digunakan ialah Comic Sans MS.

6. Ukuran tulisan : 9, 10, 11, 12, 16, dan 18.

7. Warna latar pada tiap-tiap panel menunjukkan lokasi berbeda-beda pada

alur cerita komik, diantaranya : kuning (sekolah), abu-abu (ruang keluarga

di rumah Edgar), biru (ruang kerja Raditya Dika), dan hijau (halaman

depan rumah Edgar).

4.2.3 Tahap Pengembangan (Development)

Pada tahap pengembangan ini telah dirancang media yang siap untuk

direalisasikan. Realisasi pada media yang telah dikembangkan melalui tahap-tahap

sebagai berikut :

1. Memilih materi pembelajaran pada materi virus yang kemudian dibuat

dalam bentuk skenario cerita.

2. 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.

3. Menggambar panel komik pada kertas HVS. Pada panel tersebut gambar

dengan pensil terlebih dahulu sesuai dengan alur cerita dari materi.

4. Mempertajam gambar dengan menggunakan drawing pen.
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5. Mewarnai gambar dengan pensil warna.

6. Menyalin gambar yang telah selesai diwarnai dalam format jpg.

7. Mengedit dengan aplikasi Corel Draw X7 dan diberi balon kata serta

dialog.

8. Mencetak komik pada kertas HVS 80 GSM dengan printer.

9. Menjilid komik.

Adapun gambar dari produk yang telah dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 4.1

berikut :

Gambar 4.1 Tampilan sampul produk yang dikembangkan

4.2.4 Tahap Implementasi (Implementation)

Komik kontekstual pada materi virus yang telah dikembangkan kemudian

divalidasi oleh tim ahli dan dilanjutkan dengan pengerjaan revisi. Lalu, media komik

diujicobakan kepada guru dan kelompok kecil berjumlah 12 orang siswa kelas X
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MIPA di SMA N 1 Kota Jambi. Guru dan siswa tersebut memberikan penilaiannya

melalui pengisian angket.

4.2.5 Tahap Evaluasi (Evaluation)

Langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat

apakah komik kontekstual pada materi virus yang telah dikembangkan sudah layak

dan sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi dari tim ahli menjadi indikator

untuk perbaikan komik kontekstual pada tahap pengembangan, ujicoba produk yang

dilakukan bertujuan untuk melihat kemenarikan dan manfaat media komik

kontekstual yang dikembangkan melalui tanggapan guru dan siswa. Berdasarkan

proses validasi dan dilanjutkan dengan ujicoba produk yang telah dilalui, komik

kontekstual pada mateti virus dinyatakan layak digunakan sebagai media

pembelajaran.

4.3 Data Hasil Validasi Desain Media

Validasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian pada aspek

tampilan tulisan, tampilan gambar, fungsi media komik, dan manfaat media. Komik

kontekstual pada materi virus untuk siswa SMA kelas X MIPA yang telah

dikembangkan, selanjutnya divalidasi oleh ahli desain media yaitu M. Erick Sanjaya,

S.Pd., M.Pd yang dilakukan sebanyak 3 kali. Adapun hasil validasi dari ahli desain

media ialah sebagai berikut :
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Tabel 4.1 Validasi ahli desain media tahap I

No Pertanyaan Skor Kategori Saran

1 Penulisan judul komik 3 Baik Gunakan S.P.O.K
2 Ukuran huruf pada tulisan 3 Baik -

3 Penggunaan kata 2
Kurang

Baik
Kesalahan dalam
penulisan kata

4 Kejelasan tulisan 2
Kurang

Baik
Terlalu banyak cerita
(terlalu padat / penuh)

5 Bentuk gambar 4
Sangat
Baik

-

6 Ukuran gambar 3 Baik -

7 Kesesuaian gambar dengan tulisan 2
Kurang

Baik

Ada beberapa bagian
terlalu penuh untuk
dibaca pada setiap
kolom

8 Variasi gambar 3 Baik -

9 Media komik sebagai sumber belajar 4
Sangat
Baik

-

10
Bahasa penyampaian yang digunakan media
pembelajaran komik mudah untuk dipahami
(tidak verbalistik)

2
Kurang

Baik
Diperlukan tambahan
glosarium

11
Media pembelajaran komik mampu menarik
dan memfokuskan perhatian siswa

- -
Pertanyaan perlu di
ganti

12

Media pembelajaran komik mendorong
siswa untuk melakukan kegiatan
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran
tercapai

- -
Pertanyaan perlu di
ganti

13
Media komik membangun komunikasi yang
efektif antara guru dan siswa

4
Sangat
Baik

-

14
Media komik ini memberikan kesempatan
kepada siswa untuk belajar mandiri

- -
Pertanyaan perlu di
ganti

15
Kesesuaian media dengan tujuan yang ingin
dicapai

- -
Ganti pertanyaan atau
lampirkan RPP

16
Kesesuaian media komik dengan kondisi dan
strategi yang digunakan

- -
Pertanyaan perlu di
ganti

Jumlah Skor 32 Kurang Baik
Persentase 50% Kurang Baik
Komentar/saran keseluruhan terhadap media : (1) Perbaiki kata perkata pada komik, (2) Tambah
glosarium, (3) Gunakan S.P.O.K pada angket

Bedasarkan hasil angket penilaian ahli desain media komik konekstual pada

materi virus di tahap I mendapatkan jumlah skor 32, apabila dipersentasekan yaitu

50% dengan kategori “Kurang Baik” dan terdapat banyak saran yang diberikan oleh

ahli desain media, beberapa diantaranya ialah : penulisan kalimat pada dialog komik

perlu diperbaiki pada aspek S.P.O.K (Subjek, Predikat, Objek, dan Keterangan)
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menjadi lebih baik lagi, adanya panel yang memiliki dialog terlalu panjang untuk

dibaca, dan perlunya tambahan glosarium pada komik untuk menambah informasi

yang bisa diperoleh dari dalam komik. Selain saran-saran perbaikan tersebut, ada juga

beberapa item pertanyaan yang langsung mendapatkan skor tertinggi yakni pada item

pertanyaan media komik sebagai sumber belajar yang dirasa oleh ahli desain media

sudah sangat baik. Hal ini didukung oleh pendapat dari Waluyanto (2005:42) yang

mengemukakan bahwa, komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang

berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran tersebut, dalam hal ini

pembelajaran merujuk pada sebuah proses komunikasi antar siswa dan sumber

belajar. Setelah dilakukan revisi oleh peneliti sesuai dengan saran yang diberikan oleh

validator. Adapun hasil validasi tahap ke II ialah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Validasi ahli desain media tahap II

No Pertanyaan Skor Kategori Saran

1 Penulisan judul pada media komik 4
Sangat
Baik

-

2 Ukuran huruf pada teks komik 3 Baik -

3 Penggunaan kata pada dialog komik 2
Kurang

Baik

Siswa ganti peserta
didik, KI secara
keseluruhan dirapikan

4 Kejelasan tulisan pada media komik 4
Sangat
Baik

-

5
Kemudahan memahami alur cerita melalui
penggunaan bahasa

3 Baik -

6 Bentuk gambar 4
Sangat
Baik

-

7 Ukuran gambar 4
Sangat
Baik

-

8 Kesesuaian gambar dengan tulisan 3 Baik -

9 Variasi gambar 4
Sangat
Baik

-

10 Komposisi warna 3 Baik -

11 Media komik sebagai sumber belajar 4
Sangat
Baik

-

12
Bahasa penyampaian yang digunakan media
pembelajaran komik mudah untuk dipahami
(tidak verbalistik)

3 Baik -

Bersambung ke halaman selanjutnya
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13
Media pembelajaran komik mampu menarik
minat baca

3 Baik -

14
Penyajian ilustrasi komik mengarah pada
pemahaman konsep

3 Baik -

15
Proporsi komik sebagai hiburan dan alat
penambah pengetahuan

4
Sangat
Baik

-

16
Media komik menimbulkan rasa senang
ketika membacanya dan mendorong
pembaca untuk membacanya secara tuntas

4
Sangat
Baik

-

Jumlah Skor 55 Sangat Baik

Persentase
85,93

%
Sangat Baik

Komentar/saran keseluruhan terhadap media : (1) Siswa diganti dengan peserta didik, (2) KI secara
keseluruhan perlu dirapikan

Berdasarkan hasil angket penilaian ahli desain media komik kontekstual pada

materi virus di tahap II ini mendapatkan jumlah skor 55, apabila dipersentasekan

yaitu 85,93%. Hasil penilaian tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan

dan tergolong dalam kategori “Sangat Baik”. Pada penilaian tahap II ini, media

pembelajaran komik kontekstual yang dikembangkan dirasa sudah mempu menarik

minat baca seseorang, karena sudah disajikan secara jelas, runtut, dan menarik.

Sehingga rasa ingin tahu dan motivasi belajar siswa dapat meningkat. Hal ini juga

didukung oleh pendapat dari Waluyanto (2005:42) yang menyatakan jika pesan

pembelajaran yang disampaikan secara jelas, runtut, dan menarik, maka dapat

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan siswa tersebut termotivasi untuk belajar.

Saran perbaikan yang diberikan oleh ahli desain media pada tahap II ini hanya sedikit

yakni mengganti kata siswa pada halaman KI, KD, Indikator, dan Tujuan dengan kata

peserta didik dan merapikan tulisan pada kolom KI. Selanjutnya dilakukan revisi

oleh peneliti sesuai dengan saran yang diberikan oleh validator. Adapun hasil validasi

tahap ke III ialah sebagai berikut :

Lanjutan tabel 4.2
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Tabel 4.3 Validasi ahli desain media tahap III

No Pertanyaan Skor Kategori Saran

1 Penulisan judul pada media komik 4
Sangat
Baik

-

2 Ukuran huruf pada teks komik 4
Sangat
Baik

-

3 Penggunaan kata pada dialog komik 3 Baik -

4 Kejelasan tulisan pada media komik 4
Sangat
Baik

-

5
Kemudahan memahami alur cerita melalui
penggunaan bahasa

4
Sangat
Baik

-

6 Bentuk gambar 4
Sangat
Baik

-

7 Ukuran gambar 4
Sangat
Baik

-

8 Kesesuaian gambar dengan tulisan 4
Sangat
Baik

-

9 Variasi gambar 4
Sangat
Baik

-

10 Komposisi warna 4
Sangat
Baik

-

11 Media komik sebagai sumber belajar 4
Sangat
Baik

-

12
Bahasa penyampaian yang digunakan media
pembelajaran komik mudah untuk dipahami
(tidak verbalistik)

3 Baik -

13
Media pembelajaran komik mampu menarik
minat baca

3 Baik -

14
Penyajian ilustrasi komik mengarah pada
pemahaman konsep

3 Baik -

15
Proporsi komik sebagai hiburan dan alat
penambah pengetahuan

4
Sangat
Baik

-

16
Media komik menimbulkan rasa senang
ketika membacanya dan mendorong
pembaca untuk membacanya secara tuntas

4
Sangat
Baik

-

Jumlah Skor 60 Sangat Baik

Persentase
93,75

%
Sangat Baik

Komentar/saran keseluruhan terhadap media : Layak di ujicobakan ke peserta didik dan guru

Berdasarkan hasil angket penilaian ahli desain media komik biologi pada materi

virus di tahap III mendapatkan jumlah skor 60, apabila dipersentasekan yaitu 93,75%

dengan kategori “Sangat Baik”. Penggunaan kata pada dialog komik juga sudah

diperbaiki menjadi lebih baik. Sehingga, pada tahap III ini tidak perlu dilakukan
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Bersambung ke halaman selanjutnya

revisi pada desain media komik lagi dan dinyatakan telah layak untuk diujicobakan

terhadap respon guru dan siswa.

Gambar 4.2 Persentase hasil validasi desain media

4.4 Data Hasil Validasi Materi

Media komik kontekstual pada materi virus untuk siswa kelas X MIPA yang

telah dikembangkan, divalidasi oleh ahli materi yaitu Dra. Hj. Harlis, M.Si. Validasi

Materi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian pada aspek isi,

konstruksi, dan bahasa pada materi komik. Validasi dilakukan sebanyak 3 kali.

Adapun hasil validasi materi tahap I ialah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Validasi ahli materi tahap I
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No Indikator Skor Kategori Saran

1 Bagaimana kesesuaian dengan Silabus 2
Kurang

Baik

Perlu ditambahkan
kasus penyakit yang
merebak saat ini pada
media.

2
Bagaimana kesesuaian materi dengan
kompetensi inti dan kompetensi dasar

3 Baik -

3 Bagaimana kesesuaian materi dengan 3 Baik -
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Berdasarkan hasil angket validasi materi tahap I diperoleh jumlah skor

penilaian 59 apabila dipersentasekan yaitu 73,75% dengan kategori “Baik”. Pada

tahap I ini dilakukan revisi pada gambar skema reproduksi virus bagian siklus litik,

yakni mengganti keterangan pada nomer 3 dari “DNA diuraikan” menjadi “DNA fag

kebutuhan mengajar

4
Bagaimana kesesuaian materi pembelajaran
dengan indikator yang akan dicapai siswa

3 Baik -

5
Bagaimana manfaat materi untuk
penambahan wawasan pengetahuan siswa 2

Kurang
Baik

Perlu dicari kembali
materi tambahan
seperti taksonomi
virus di dalam media
komik.

6
Bagaimana kemudahan dalam memahami
materi pembelajaran

3 Baik -

7
Bagaimana kebenaran substansi dalam
materi pembelajaran

2
Kurang

Baik

Masih perlu
diperbaiki lagi pada
bagian skema siklus
litik.

8 Kebermaknaan dalam materi pembelajaran 4
Sangat
Baik

-

9
Bgaimana kesesuaian materi pembelajaran
dengan tingkat kemampuan siswa

3 Baik -

10
Bagaimana kejelasan dalam tujuan
pembelajaran

4
Sangat
Baik

-

11 Pemberian motivasi 3 Baik -

12
Bagaimana urutan penyajian dalam materi
pembelajaran

3 Baik -

13 Bagaimana sistematika materi pembelajaran 3 Baik -

14
Bagaimana mengenai kelengkapan
informasi

3 Baik -

15 Kejelasan dalam memberikan informasi 3 Baik -
16 Keterbacaan 3 Baik -
17 Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 3 Baik -

18
Bagaimana penggunaan bahasa yang efektif
dan efisien

3 Baik -

19
Bagaimana penggunaan dialog atau teks
yang menarik dan mengarah pada
pemahaman konsep

3 Baik -

20
Bagaimana penggunaan bahasa yang
komunikatif

3 Baik -

Jumlah Skor 59 Baik

Persentase
73,75

%
Baik

Komentar/saran keseluruhan terhadap materi : (1) Perlu ditambahkan kasus penyakit yang merebak
saat ini pada media, (2) Perlu dicari kembali materi tambahan seperti taksonomi virus di dalam
media komik, (3) Masih perlu diperbaiki lagi pada bagian skema siklus litik.

Lanjutan tabel 4.4
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Bersambung ke halaman selanjutnya

mulai merusak DNA inang”. Hal ini juga disesuaikan dengan pernyataan Pratiwi

(2013:70), yang mengatakan bahwa pada fase replikasi dan sintesis, DNA fag

merusak DNA bakteri dan menggunakannya sebagai bahan untuk replikasi dan

sintesis. Kemudian, setelah dilakukan revisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh

validator, maka didapat hasil validasi tahap ke II sebagai berikut :

Tabel 4.5 Validasi ahli materi tahap II

No Indikator Skor Kategori Saran

1 Bagaimana kesesuaian dengan Silabus 4
Sangat
Baik

-

2
Bagaimana kesesuaian materi dengan
kompetensi inti dan kompetensi dasar

4
Sangat
Baik

-

3
Bagaimana kesesuaian materi dengan
kebutuhan mengajar

4
Sangat
Baik

-

4
Bagaimana kesesuaian materi pembelajaran
dengan indikator yang akan dicapai siswa

3 Baik -

5
Bagaimana manfaat materi untuk
penambahan wawasan pengetahuan siswa

4
Sangat
Baik

-

6
Bagaimana kemudahan dalam memahami
materi pembelajaran

3 Baik
Tambahkan
glosarium

7
Bagaimana kebenaran substansi dalam
materi pembelajaran

3 Baik -

8 Kebermaknaan dalam materi pembelajaran 4
Sangat
Baik

-

9
Bagaimana kesesuaian materi pembelajaran
dengan tingkat kemampuan siswa

3 Baik -

10
Bagaimana kejelasan dalam tujuan
pembelajaran

4
Sangat
Baik

-

11 Pemberian motivasi 3 Baik -

12
Bagaimana urutan penyajian dalam materi
pembelajaran

3 Baik -

13 Bagaimana sistematika materi pembelajaran 3 Baik -
14 Bagaimana mengenai kelengkapan informasi 3 Baik -
15 Kejelasan dalam memberikan informasi 3 Baik -
16 Keterbacaan 3 Baik -

17 Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 3 Baik
Masih ada yang perlu
diperbaiki misal lihat-
lihat.

18
Bagaimana penggunaan bahasa yang efektif
dan efisien

3 Baik -

19
Bagaimana penggunaan dialog atau teks
yang menarik dan mengarah pada
pemahaman konsep

3 Baik -

20
Bagaimana penggunaan bahasa yang
komunikatif

3 Baik -
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Bersambung ke halaman selanjutnya

Jumlah Skor 66 Sangat Baik

Persentase
82,50

%
Sangat Baik

Komentar/saran keseluruhan terhadap materi : Perlu ditambahkan glosarium dan masih ada kata
yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan hasil angket validasi materi tahap II diperoleh jumlah skor

penilaian 66 apabila dipersentasekan yaitu 82,50%. Hasil penilaian tersebut

mengalami peningkatan dengan kategori “Sangat Baik”. Pada tahap II ini, ahli meteri

meminta untuk menambahakan kata-kata yang masih perlu dimasukkan ke dalam

glosarium komik, sehingga informasi yang disajikan di dalam komik menjadi lebih

lengkap. Setelah dilakukan revisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh validator,

maka didapat hasil validasi tahap ke III sebagai berikut :

Tabel 4.6 Validasi ahli materi tahap III

No Indikator Skor Kategori Saran

1 Bagaimana kesesuaian dengan Silabus 4
Sangat
Baik

-

2
Bagaimana kesesuaian materi dengan kompetensi
inti dan kompetensi dasar

4
Sangat
Baik

-

3
Bagaimana kesesuaian materi dengan kebutuhan
mengajar

4
Sangat
Baik

-

4
Bagaimana kesesuaian materi pembelajaran dengan
indikator yang akan dicapai siswa

3 Baik -

5
Bagaimana manfaat materi untuk penambahan
wawasan pengetahuan siswa

4
Sangat
Baik

-

6
Bagaimana kemudahan dalam memahami materi
pembelajaran

4
Sangat
Baik

-

7
Bagaimana kebenaran substansi dalam materi
pembelajaran

4
Sangat
Baik

-

8 Kebermaknaan dalam materi pembelajaran 4
Sangat
Baik

-

9
Bgaimana kesesuaian materi pembelajaran dengan
tingkat kemampuan siswa

3 Baik -

10 Bagaimana kejelasan dalam tujuan pembelajaran 4
Sangat
Baik

-

11 Pemberian motivasi 4
Sangat
Baik

-

12
Bagaimana urutan penyajian dalam materi
pembelajaran

3 Baik -

13 Bagaimana sistematika materi pembelajaran 3 Baik -
14 Bagaimana mengenai kelengkapan informasi 4 Sangat -

Lanjutan tabel 4.5
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Berdasarkan hasil angket penilaian ahli materi pada tahap III mendapatkan

jumlah skor 72, apabila dipersentasekan yaitu 90% dengan kategori “Sangat Baik”.

Sehingga, pada tahap III ini tidak perlu dilakukan revisi pada materi komik lagi dan

dinyatakan talah layak untuk di ujicobakan.

Gambar 4.3 Persentase hasil validasi materi
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Tahap I

Tahap II

Tahap III

Baik

15 Kejelasan dalam memberikan informasi 4
Sangat
Baik

-

16 Keterbacaan 3 Baik -

17 Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 4
Sangat
Baik

-

18
Bagaimana penggunaan bahasa yang efektif dan
efisien

3 Baik -

19
Bagaimana penggunaan dialog atau teks yang
menarik dan mengarah pada pemahaman konsep

3 Baik -

20 Bagaimana penggunaan bahasa yang komunikatif 3 Baik -
Jumlah Skor 72 Sangat Baik
Persentase 90% Sangat Baik
Komentar/saran keseluruhan terhadap materi : Layak untuk diujicobakan.

Lanjutan tabel 4.6
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4.5 Data Hasil Respon Guru

Data ujicoba produk komik kontekstual pada materi virus ini diperoleh dari

pemberian angket kepada 1 orang guru mata pelajaran biologi kelas X. Angket pada

guru ini berisi 10 item pertanyaan yang berfungsi untuk melihat : tampilan komik dan

fungsi media komik. Hasil ujicoba tersebut disajikan pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.4.

Tabel 4.7 Hasil respon guru

No Pertanyaan Skor Kategori

1 Kemenarikan tampilan komik untuk dipelajari oleh siswa 4 Sangat Baik

2 Kejelasan tulisan pada komik 4 Sangat Baik

3
Tata bahasa dan penyusunan kalimat pada komik untuk
dimengerti oleh siswa

3 Baik

4
Kesesuaian materi pada komik dengan materi pokok dalam
Kompetensi Dasar (KD)

3 Baik

5
Kesesuaian materi yang disajikan pada komik dengan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai

3 Baik

6
Penyajian gambar tokoh pada media komik menarik dan
proporsional

4 Sangat Baik

7
Kemampuan media komik dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa

3 Baik

8 Fleksibilitas penggunaan media komik dalam pembelajaran 3 Baik

9
Kemudahan media komik untuk memahami materi yang
disajikan

4 Sangat Baik

10
Kemampuan media komik untuk menambah pengetahuan
siswa

4 Sangat Baik

Jumlah Skor 35 Sangat Baik
Persentase 87,50% Sangat Baik
Komentar/saran keseluruhan terhadap materi : Media sangat bagus dan siap di ujikan kepada
siswa.

Berdasarkan hasil respon guru diperoleh jumlah skor 35, apabila

dipersentasekan yaitu 87,50% dengan kategori “Sangat Baik”. Guru menyatakan

media komik kontekstual pada materi virus ini sangat bagus dan talah layak untuk

diujicobakan kepada siswa dan telah menunjukkan keunggulannya sebagai media

pembelajaran komik yang dijabarkan oleh Zulkifli (2010:22), menyebutkan bahwa

media pembelajaran komik memiliki keunggulan, yaitu dapat memberikan motivasi
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kepada siswa, visualisasi/gambaran yang baik, bersifat konsisten/tetap maksudnya isi

bacaannya lebih menetap dalam pikiran pembaca, sebagai perantara atau media, dan

lebih populer dan dikenal oleh siswa, sehingga dapat digunakan secara praktis

disemua subjek dan semua jenjang pendidikan.

Gambar 4.4 Persentase hasil respon guru

4.6 Data Hasil Ujicoba Kelompok Kecil

Data ujicoba kelompok kecil pada produk komik ini diperoleh dari pemberian

angket kepada 12 orang siswa kelas X MIPA 1 di SMA N 1 Kota Jambi. Angket pada

kelompok kecil ini berisi 10 item pertanyaan yang berfungsi untuk melihat : tampilan

komik dan fungsi media komik. Hasil ujicoba tersebut disajikan pada Tabel 4.8 dan

Gambar 4.5.
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Tabel 4.8 Hasil ujicoba kelompok kecil

No Pertanyaan
Jumlah

Skor
Persentase

(%)
Kategori

1 Dialog atau teks yang digunakan pada komik 43 89,58 Sangat Baik

2
Kesesuaian gambar komik pada ekspresi
karakter

43 89,58 Sangat Baik

3

Kemampuan media komik dalam menyajikan
materi secara urut dan menarik untuk
dipahami

43 89,58 Sangat Baik

4 Kesederhanaan bahasa yang digunakan 41 85,41 Sangat Baik

5

Kemampuan media komik dalam
meningkatkan intensitas belajar menjadi
lebih mandiri

46 95,84 Sangat Baik

6 Kemenarikan desain karakter pada komik 42 87,50 Sangat Baik

7
Kemampuan media komik dalam
meningkatkan motivasi belajar

43 89,58 Sangat Baik

8
Kegunaan media komik yang bisa digunakan
kapan saja dan dimana saja

43 89,58 Sangat Baik

9
Kemudahan memahami materi yang
disajikan pada komik

44 91,67 Sangat Baik

10
Pengetahuan tambahan yang disajikan pada
glosarium komik

45 93,75 Sangat Baik

Jumlah Skor Keseluruhan 434
Persentase Skor Keseluruhan 90,41% Sangat Baik

Gambar 4.5 Persentase hasil ujicoba kelompok kecil
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4.7 Analisis Data

4.7.1 Analisis Data Ahli Desain Media

Berdasarkan hasil data validasi desain media pembelajaran komik yang

diperoleh, kemudian dianalisis dengan cara menghitung rata-rata jawaban

berdasarkan skor pada setiap jawaban dari ahli desain media. Terdapat 16 item

pertanyaan yang memiliki 4 kriteria jawaban, sehingga skor maksimal yang bisa

diperoleh yaitu 64 (16 item pertanyaan x 4 kriteria jawaban).

Validasi desain media dilakukan sebanyak 3 kali. Validasi terakhir atau tahap

ke III memperoleh jumlah skor 60 dengan persentase 93,75% yang temasuk dalam

kategori “Sangat Baik”, maka komik kontekstual pada materi virus ini dianggap layak

dan dapat diujicobakan pada kelompok kecil. Berikut hasil perhitungan validasi ahli

desain media :

Persentase Tanggapan= x 100%

= x 100%

= 93,75%

4.7.2 Analisis Data Ahli Materi

Berdasarkan data hasil validasi desain media pembelajaran komik kontekstual

yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan cara menghitung rata-rata jawaban

berdasarkan skor pada tiap jawaban dari ahli materi. Terdapat 20 item pertanyaan

yang memiliki 4 kriteria jawaban, sehingga skor maksimal yang dapat diperoleh yaitu

80 (20 item pertanyaan x 4 kriteria jawaban).
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Validasi materi dilakukan sebanyak 3 kali. Validasi terakhir atau tahap ke III

memperoleh jumlah skor 72 dengan persentase 90% yang tergolong dalam kategori

“Sangat Baik”, dengan demikian materi media pembelajaran pada komik kontekstual

ini dianggap sesuai dengan silabus dan layak untuk diujicobakan pada kelompok

kecil. Berikut hasil perhitungan validasi ahli materi :

Persentase Tanggapan= x 100%

= x 100%

= 90%

4.7.3 Analisis Data Respon Guru

Ujicoba produk pada guru mata pelajaran biologi kelas X SMA N 1 Kota Jambi

dilakukan kepada 1 orang guru. Angket respon guru terhadap terdapat 10 item

pertanyaan yang memiliki 4 kriteria jawaban, sehingga skor maksimal yang dapat

diperoleh yaitu 40 (10 item pertanyaan x 4 kriteria jawaban).

Hasil ujicoba produk pada guru terhadap media pembelajaran komik

kontekstual termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Hal tersebut dikarenakan

jumlah skor yang diperoleh yakni 35. Jadi, bila jumlah skor tersebut dipersentasekan

akan mendapatkan nilai 87,50%. Maka dari itu, menurut penilaian guru, media komik

kontekstual pada materi virus ini terinterpretasi sangat baik. Berikut hasil perhitungan

dari ujicoba produk pada guru :
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Persentase Tanggapan= x 100%

= x 100%

= 87,50%

4.7.4 Analisis Data Ujicoba Kelompok Kecil

Ujicoba produk dilakukan pada kelompok kecil. Subjek yang menjadi

responden dalam ujicoba produk ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Kota Jambi yang

berjumlah 12 orang. Pemilihan subjek berdasarkan tingkat kemampuan akademik

siswa mulai dari tinggi (4 orang), sedang (4 orang), dan rendah (4 orang). Hal

tersebut bertujuan agar media yang dikembangkan dapat digunakan oleh semua

siswa. Siswa-siswi tersebut tetapkan dan dipilih langsung oleh guru biologi yang

sebelumnya telah mengujicoba produk komik kontekstual tersebut.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket yang kemudian

dianalisis berdasarkan hasil hitung jawaban angket. Secara umum, hasil dari ujicoba

produk pada kelompok kecil terhadap media pembelajaran komik kontekstual ini

termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”. Media pembelajaran komik kontekstual

dapat dikatakan sangat baik karena dari jumlah skor keseluruhan dari hasil angket

yang telah diujicobakan. Jumlah skor keseluruhan dari jawaban responden adalah

434. Bila dilihat dari kriteria interpretasi dalam skala 4 jumlah skor keseluruhan

tersebut masuk pada rentang skor 391– 480 yang merupakan rentang skor untuk

kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, berdasarkan hasil ujicoba tersebut komik

kontekstual yang dikembangkan ini layak untuk dijadikan media pembelajaran.
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Adapun persentase ujicoba kelompok kecil siswa terhadap media komik

kontekstual sebagai media pembelajaran dianalisis dengan perhitungan jumlah skor

kriterium (N) yaitu jika skor tertinggi 4 x 10 x 12 = 480, dimana 4 = skor kriteria

tertinggi, 10 = jumlah pertanyaan, dan 12 = jumlah responden. Maka, dari klasifikasi

tersebut diperoleh nilai persentase sebesar 90,41%. Hasil tersebut diperoleh dari

rumus penghitungan rumus berikut :

Persentase Tanggapan= x 100%

= x 100%

= 90,41%

4.8 Revisi Produk

Hasil validasi produk yang telah diberikan sarah oleh tim ahli, selanjutnya

dilakukan perbaikan yang bertujuan supaya produk yang dikembangkan menjadi

lebih baik lagi dan layak untuk diproduksi. Berikut perbaikan produk yang telah

dilakukan :

4.8.1 Revisi Ahli Desain Media

Ahli desain media memberikan validasi sebanyak 3 kali dengan revisi sebanyak

2 kali. Berikut revisi yang dilakukan sesuai dengan saran ahli desain media :
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1. Revisi terhadap KI yang perlu dirapikan, penyesuaian KD dengan KI, dan

mengganti kata “siswa” dengan kata “peserta didik: pada Indikator dan Tujuan.

(a) (b)
Gambar 4.6 Revisi KI, KD, Indikator dan Tujuan (a) sebelum dan (b) sesudah revisi

2. Revisi terhadap panel yang terlalu penuh untuk dibaca.

(a) (b)
Gambar 4.7 Revisi panel yang terlalu penuh (a) sebelum dan (b) sesudah revisi
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3. Revisi terhadap kesalahan penulisan kata pada dialog.

(a) (b)
Gambar 4.8 Revisi penulisan kata pada dialog (a) sebelum dan (b) sesudah revisi

4. Revisi penambahan glosarium.

(a) (b)
Gambar 4.9 Revisi penambahan glosarium (a) hal.57 dan (b) hal.58
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4.8.2 Revisi Ahli Materi

Ahli materi juga memberikan validasi sebanyak 3 kali dengan revisi sebanyak 2

kali. Berikut revisi yang dilakukan sesuai dengan saran ahli materi :

1. Revisi terhadap kata pada dialog sesuai kaidah bahasa Indonesia.

(a) (b)
Gambar 4.10 Revisi kata pada dialog sesuai kaidah (a) sebelum dan (b) sesudah revisi

2. Revisi terhadap penulisan paragraf.

(a) (b)
Gambar 4.11 Revisi penulisan paragraf (a) sebelum dan (b) sesudah revisi
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3. Revisi terhadap keterangan skema pada siklus litik.

(a) (b)
Gambar 4.12 Revisi keterangan skema siklus litik (a) sebelum dan (b) sesudah revisi

4. Revisi penambahan materi taksonomi virus dan kasus penyakit yang
disebabkan oleh virus.

(a) (b)
Gambar 4.13 Revisi penambahan materi (a) taksonomi virus dan (b) kasus penyakit
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4.8.3 Revisi Ujicoba Produk

Ujicoba produk dilakukan pada guru dan kelompok kecil siswa. Berdasarkan

ujicoba produk pada guru, media pembelajaran komik kontekstual tidak dilakukan

revisi, hal ini dikarenakan media komik kontekstual yang dinilai oleh guru tersebut

dirasa sudah sangat baik dan layak untuk dilanjutkan pada ujicoba kelompok kecil.

Pada ujicoba kelompok kecil, didapatkan saran dan masukan dari 12 orang siswa

yang menjadi responden dalam ujicoba kelompok kecil tersebut. Adapun beberapa

komentar dan saran membangun dari 12 responden tersebut yakni :

1. Warna karakter pada komik lebih dibuat lebih bagus lagi.

2. Penjelasan materi dalam bentuk komik lebih diperbanyak lagi, seperti cerita

saat karakter Edgar menjelaskan penyebab penyakit flu.

3. Percakapan atau dialog antar karakter pada komik perlu dibuat lebih baik dan

singkat lagi.

4. Pada penjelasan materi virus perlu dibuat juga gambar tokohnya.

5. Cerita dibuat lebih lucu lagi.

6. Bila perlu ditambahkan tips/cara manghafal materi yang cepat.

7. Pada bagian akhir komik diberikan evaluasi berupa teka-teki atau soal untuk

menguji ulang pemahaman siswa.

8. Bila perlu semua materi pembelajaran biologi dibuat juga dalam bentuk komik.

Komentar dan saran di atas akan dijadikan pedoman dalam memperbaiki

produk yang dikembangkan. Selebihnya, responden memuji kebagusan dan

kemenarikan media komik kontekstual ini, dikarenakan media pembelajaran komik

kontekstual ini dirasa mampu meningkatkan minat baca dan motivasi belajar siswa.


