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Abstrak. One of Learning Material which perceived as difficult in Biology learning is Metabolism. 

Topic about Metabolism considered as difficult because it used many Biology terms, chemical 

reaction, procedure, analysis, and many things must be remembered. Some students feel bored, 

therefore they have no motivation or interest to read and learn about Metabolism. Based on these 

problems, then it is a need to develop the learning media which can motivate the students,   for 

example using Comic. The purpose of this study is to develop the learning media in form of Comic 

(Kombi) about Metabolism material for twelve science grader students, to know the development 

procedure of making a Biology comic as a learning media, to examine the appropriateness of the 

learning media of Biology comic, and to examine students’ perceptions toward the Biology comic as a 

learning media. In this study, the researcher used ADDIE development, with stages; analyze, design, 

development, implementation, and evaluation. Data collection instrument used questionnaire, consist 

of validation by media expert, validation by materials expert, and also try on with small group of 

students. The data was collected in senior high school 1 class. The subjects of this study were twelve 

students. The Data collections instrument was close-ended questionnaire. The questionnaire likert 

scale with four types scoring. The data analysis technique used 2 type; quantitative and qualitative 

analysis. Based on the data collection, validation by media expert got 89.70 % as the final percentage 

which considered as very good and validation by materials expert got 80% as the final percentage 

which considered as good.  The percentage of trying on small group of twelve science grader students 

got 91.0% which considered as very good. Based on this data analysis could be concluded that the 

development product which is comic for Metabolism material for twelve science grader students from 

layout and design, convenience, function, and appropriateness of the media also considered as very 

good. This product of study could be used as an alternative of learning media for Metabolism 

material. This comic media is suggested to be used in biology learning especially metabolism 

material. 

Keywords: Learning Media, Comik, Metabolism, Development Media 
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PENDAHULUAN  

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi adalah pendidikan. Pendidikan dapat 

mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan 

berusaha menemukan tindakan baru. Dimyati 

dan Mudjiono (2009:18) menyatakan 

pendidikan merupakan satuan tindakan yang 

memungkinkan terjadinya belajar dan 

perkembangan. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 

saat ini adalah memperbaiki tingkat 

pendidikan generasi melalui proses 

pembelajaran.  

 Proses pembelajaran memiliki 

hubungan antara guru dan siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Winataputra 

(2008:18) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menginisiasi, memfasilitasi, meningkatkan 

intensitas, dan kualitas belajar pada diri siswa. 

Siswa mengalami kesulitan dalam proses 

pembelajaran membuat hasil tidak 

memuaskan. Hal ini menjadi hambatan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Tugas guru adalah menciptakan 

proses pembelajaran yang menarik dan tidak 

bersifat monoton. Guru perlu menciptakan 

sarana yang dapat membantu menyampaikan 

materi untuk tercapainya tujuan pembelajaran 

dalam bentuk media.  

Secara umum guru sering 

menggunakan media charta dan power point 

tetapi beberapa guru masih ada yang tidak 

menggunakan power point ketika mengajar. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kejadian 

tersebut, misalnya ketiadaan alat proyektor. 

Ketersediaan media di suatu sekolah yang 

kurang memadai sebenarnya dapat disiasati 

dengan mengembangkan media jenis lainnya 

yang sesuai. Media yang terlalu sering 

digunakan seperti power point menyebabkan 

siswa merasa bosan. Variasi media yang 

digunakan sangatlah penting guna 

meningkatkan motivasi dan semangat siswa 

serta guru dalam kegiatan belajar mengajar.  

Media pembelajaran berfungsi untuk 

mendukung proses pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan perantara informasi 

dari pengirim informasi (guru) kepada 

penerima informasi (pelajar) (Sadiman dkk., 

2008:6). Selain itu, media juga dapat 

membantu mengatasi kesulitan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. 

 Berdasarkan hasil pengamatan penulis 

saat observasi di SMA Negeri 1 Kota Jambi, 

dalam kegiatan pembelajaran terlihat beberapa 

siswa kesulitan mengingat dan memahami 

materi pembelajaran biologi. Salah satu materi 

yang dirasakan cukup sulit di dalam 

pembelajaran biologi adalah materi 

metabolisme. Berdasarkan hasil observasi dari 

beberapa kelas terlihat 1-10 orang yang tidak 

tuntas pada materi metabolisme ini. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) untuk materi 

metabolisme di SMA Negeri 1 Kota Jambi 

yakni dengan skor 68. Pokok bahasan 

metabolisme dianggap sulit karena banyak 

menggunakan istilah biologi, reaksi kimia, 

prosedur, analisis dan juga hapalan. Ada 

beberapa siswa yang merasa bosan, sehingga 

tidak memiliki motivasi, minat untuk 

membaca dan mempelajari materi 

metabolisme tersebut. Berdasarkan masalah di 

atas maka perlu dikembangkan media 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa, 

misalnya dalam bentuk komik.  

Komik adalah media gambar yang 

biasanya berupa gambar kartun yang 

mengungkapkan karakter dan memerankan 

suatu cerita dalam urutan yang erat. Komik 

sering dihubungkan dengan gambar yang di-

rancang untuk memberikan hubungan 

emosional kepada pembaca (Hamida dkk., 

2012:68). Penyajian yang kreatif 

menyebabkan pembaca lebih mudah 

memahami materi yang disajikan. Waluyanto 

dalam McCloud (1994:3) menyatakan media 

komunikasi visual ini mempunyai kekuatan  

untuk menyampaikan informasi yang mudah 

dimengerti. Hal tersebut karena komik 

memadukan kekuatan gambar dan tulisan yang 

didesain dalam suatu alur cerita bergambar 
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sehingga informasi lebih mudah untuk 

dipahami. Oleh karena itu, media komik dapat 

membangkitkan motivasi belajar, 

memudahkan memahami materi pembelajaran, 

serta dapat menghilangkan rasa bosan dalam 

belajar. 

Pemakaian media komik dalam 

kegiatan pembelajaran teruji efektif dapat 

merangsang motivasi belajar siswa. Motivasi 

belajar peserta didik yang tinggi dalam belajar 

dapat membuahkan hasil belajar yang baik. 

Apriyanti (2012:6) menyimpulkan bahwa 

siswa termotivasi karena komik bersifat 

humor. Komik tersebut divisualisasi-kan 

dalam bentuk frame/kotak serta balon-balon 

ucapan yang lebih dari satu namun merupakan 

satu kesatuan. Hasil penelitian Zain dkk. 

(2013:4) menunjukkan bahwa penggunaan 

media komik dalam pembelajaran memberikan 

hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat 

pada pencapaian motivasi belajar siswa, 

pemahaman konsep siswa, dan tanggapan 

siswa. Tyas dkk. (2015:4) juga menyatakan 

bahwa penggunaan komik dapat memotivasi 

siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil belajar siswa yang didapatkan melalui 

pengukuran ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Ini membuktikan dari penelitian 

sebelumnya bahwa penggunaan komik sebagai 

media pembelajaran sudah efektif dan layak. 

Menurut (Rocky:7-8) bahwa media 

pembelajaran komik kontekstual yang 

dikembangkan dirasa telah mampu menarik 

minat baca seseorang, karena sudah disajikan 

secara jelas, runtut, dan menarik. Sehingga 

rasa ingin tahu siswa dan motivasi belajar 

siswa dapat meningkat. Media komik 

kontekstual telah menunjukkan keunggulannya 

sebagai media pembelajaran komik yang 

menyenangkan.  

Penggunaan media komik juga dapat 

membantu menimbulkan budaya membaca 

untuk menambah ilmu pengetahuan. Budaya 

membaca siswa yang kurang khususnya untuk 

buku-buku pelajaran biologi karena siswa 

beranggapan  bahwa buku-buku pelajaran 

biologi merupakan buku-buku yang tebal, dan 

banyak berisi hapalan. Salah satu cara 

menumbuhkan budaya membaca siswa adalah 

dengan media komik. Hurlock 

(Karmawati;2007) menyatakan bahwa media 

komik yang berwarna-warni serta adanya alur 

cerita yang baik membuat siswa termotivasi 

untuk membaca dan dapat mengaitkannya 

dengan kehidupan sehari-hari. Para pembaca 

akan terbawa suasana yang diceritakan dari 

desain alur komik tersebut. Dengan kata lain, 

komik bergambar dan berwarna akan menarik 

perhatian siswa untuk membacanya.   

Berdasarkan uraian di atas maka perlu 

dikembangkan media komik untuk mengatasi 

kesulitan siswa dalam`mengingat dan 

memahami materi biologi khususnya 

metabolisme. Penelitian tersebut diberi judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berupa 

Komik Biologi (Kombi) Pada Materi 

Metabolisme untuk Siswa Kelas XII SMA”. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Model penelitian pengembangan 

prosedural yang digunakan dalam 

pengembangan komik adalah model ADDIE. 

Model ini memiliki kesederhanaan dan mudah 

untuk dipahami, memiliki struktur yang 

tersusun secara sistematis (Hadi dan 

Dwijananti, 2015:2). Adapun langkah-langkah 

model penelitian ADDIE yaitu: (a) Analysis 

(analisis kebutuhan), (b) Design (desain 

produk), (c) Development (pengembangan 

produk), (d) Implementation (uji coba produk) 

dan (e) Evaluation (evaluasi) (Richey dkk.,  

2011:19). 

Ujicoba pada penelitian ini dilakukan 

melalui tiga tahap yaitu: (1) Ujicoba kelompok 

kecil, (2) Uji- coba kelompok besar, dan (3) 

Uji lapangan (field test). Uji ahli dilakukan 

dengan responden para ahli atau pakar dalam 

bidang yang terkait dengan produk yang 

dikembangkan, yaitu ahli materi dan ahli 

media. Validasi ahli dilakukan untuk meriview 

produk awal sehingga diperoleh masukan 

untuk perbaikan awal (Arifin dkk., 2014:4). 
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Subjek penelitian ini terdiri dari siswa 

SMA kelas XII yang telah mempelajari materi 

metabolisme atau yang sedang mempelajari 

materi metabolisme. Teknik pengambilan 

subjek uji coba menggunakan sampel acak 

atau random sampling. Teknik ini seluruh 

anggota populasi memiliki peluang yang sama 

dan tidak terikat untuk dimasukkan ke dalam 

sampel (Furchan, 1982:192). Subjek ujicoba 

kelompok kecil dilakukan kepada 4-14 

responden dan untuk kelompok besar antara 

15–50 responden (Arikunto, 2013:254). 

Data yang diperoleh dari penelitian 

dan pengembangan ini ada dua jenis yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif 

berupa saran dan pernyataan ke-sesuaian 

media pembelajaran komik berdasarkan 

masukan ahli materi (validator materi), ahli 

media (validator media) dan responden. Data 

tersebut selanjutnya di-jadikan acuan untuk 

merevisi produk. Data kuantitatif meliputi 

hasil penilaian dari validator dan responden 

terhadap media pembelajaran komik data 

tersebut berupa isian skor angket dan isian 

tanggapan. 

Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

angket. Angket atau kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2012:199). Angket ini digunakan 

untuk memperoleh data kuantitatif dan 

kualitatif  (Riduwan, 2011:52). 

Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini adalah data hasil validasi dari validator 

media, validator materi, angket ujicoba produk 

kelompok kecil, dan angket ujicoba kelompok 

besar. Data kualitatif berupa saran dan 

komentar validator media, validator media, 

dan responden. 

Data kuantitatif ini diperoleh melalui 

uji skala pengukuran. Skala pengukuran yang 

digunakan dalam penelitian media komik ini 

adalah skala likert, yang selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan rumus riduwan. Skala 

likert digunakan dalam instrumen 

pengumpulan data karena pada penelitian ini 

data yang diperoleh adalah pendapat terhadap 

media pembelajaran yang dikembangkan 

(Sugiyono, 2012:134). 

Teknik analisis angket menggunakan 

tahapan menurut Riduwan (2013: 20) yaitu 

mengevaluasi hasil data, membuat tabulasi 

data, menghitung persentase dari tiap indikator 

dengan rumus % kevalidan = 
Jumlah skor yang diperoleh

Jumlah skor maksimum
 x 100%, dan 

mengubah persentase dari tiap sub-variabel 

dalam kalimat bersifat kualitatif yaitu melalui 

rentang persentase dan kategori penilaian 

kualitatif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Media pembelajaran berupa komik 

untuk siswa SMA kelas XII telah selesai 

divalidasi oleh validator ahli media. Validasi 

media ini dilakukan sebanyak 3 kali. 

Berdasarkan hasil validasi berupa angket 

penilaian oleh ahli desain media pada materi 

metabolisme tahap I, tahap II, dan tahap III. 

Pada tahap I memperoleh jumlah skor 45 

dengan hasil persentase yaitu 66,17% 

termasuk dalam kategori “baik”. Pada tahap 

validasi media tahap II memperoleh jumlah 

skor 50 dengan hasil persentase yaitu 73,52% 

termasuk dalam kategori “baik”. Pada validasi 

media tahap III ini memperoleh jumlah skor 

61. Apabila dipersentasekan yaitu 89,70% 

termasuk dalam kategori “sangat baik”.  

 Hasil dari validasi tahap I ke tahap II 

mengalami peningkatan dari yang  awal-nya 

memperoleh persentase 66,17% meningkat 

menjadi 73,52% termasuk dalam kategori 

“baik”. Selanjutnya, hasil dari validasi tahap II 

ke tahap III mengalami peningkatan dari yang 

awalnya memperoleh persentase 73,52% 

meningkat menjadi 89,70% termasuk dalam 

kategori “baik”. Berdasarkan hasil di atas 

media komik sudah layak diujicobakan. Secara 

keseluruhan hasil validasi media komik 

selengkapnya disajikan pada Gambar 4.15 

berikut ini: 
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Gambar 4.15 Persentase hasil validasi desain media 

 

 Media pembelajaran berupa komik 

untuk siswa SMA kelas XII telah selesai 

divalidasi oleh validator ahli media, yang 

selanjutnya validasi dilanjutkan oleh validator 

materi. Validasi media ini dilakukan sebanyak 

3 kali. Berdasarkan hasil validasi berupa 

angket penilaian oleh ahli desain materi pada 

materi metabolisme tahap I, tahap II, dan tahap 

III. Pada tahap I memperoleh jumlah skor 54 

dengan hasil persentase yaitu 67,5% termasuk 

dalam kategori “baik”. Pada tahap validasi 

media tahap II memperoleh jumlah skor 62 

dengan hasil persentase yaitu 77,5% termasuk 

dalam kategori “baik”. Pada validasi media 

tahap III ini memperoleh jumlah skor 64. 

Apabila dipersentasekan yaitu 80% termasuk 

dalam kategori “baik”.  

 Hasil dari validasi tahap I ke tahap II 

mengalami peningkatan dari yang  awal-nya 

memperoleh persentase 67,5% meningkat 

menjadi 77,5% termasuk dalam kategori 

“baik”. Selanjutnya, hasil dari validasi tahap II 

ke tahap III mengalami peningkatan dari yang 

awalnya memperoleh persentase 77,5% 

meningkat menjadi 80% termasuk dalam 

kategori “baik”. Berdasarkan hasil di atas 

media komik sudah layak diujicobakan. Secara 

keseluruhan hasil validasi materi komik 

selengkapnya disajikan pada Gambar 4.16 

berikut ini: 

 
Gambar 4.16 Persentase hasil validasi desain 

materi 

 

Kesimpulan  

1. Pengembangan media komik dilakukan 

melalui beberapa tahap yaitu: (a) 

Pembuatan skenario, (b) Perancangan 

alur cerita dengan memilih tokoh-tokoh 

untuk memperagakan skenario tersebut, 

(c) Pengambilan gambar atau foto 

manusia yang memperagakan skenario 

yang telah dibuat, (d) Editing foto yang 

sudah agar lebih jelas dan kontras 

gambarnya menggunakan aplikasi 

photoshop, (f) Pemilihan gambar untuk 

dimasukkan ke masing-masing foto  

yang sudah disediakan menggunakan 

aplikasi comiclife, dan (g) Pemilihan 

balon kata yang akan dimasukkan ke 

skenario satu demi satu sesuai dengan 

adegan di foto tersebut dan seterusnya. 

2. Validasi media dilakukan sebanyak 3 

kali, diperoleh skor akhir 61 dengan 

persentase 89,70% dalam kategori 

sangat baik. Selanjutnya validasi materi 

dilakukan sebanyak 3 kali, diperoleh 

skor akhir 64 dengan persentase 80% 

dalam kategori baik.  

3. Berdasarkan hasil ujicoba respon guru 

diperoleh skor 34 dengan persentase 

85% dalam kategori sangat baik. hasil 

ujicoba kelompok kecil diperoleh skor 

437 dengan persentase 91,0% dalam 

kategori sangat baik. Berdasarkan hasil 

ujicoba kelompok besar diperoleh skor 

985 dengan persentase 91,2% dalam 
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kategori sangat baik. Berdasarkan 

respon siswa yang sangat baik tersebut, 

maka media komik pada materi 

metabolisme untuk siswa SMA kelas 

XII MIPA dinyatakan layak digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

 

Saran 

 

1. Produk hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran 

alternatif untuk materi metabolisme. 

2. Penelitian ini nantinya dapat 

dipublikasikan agar dapat dimanfaatkan 

secara umum oleh siswa SMA sebagai 

variasi media pembelajaran. 

3. Media ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan acuan di dalam 

mengembangkan media yang relevan. 

4. Cover media pada tema komik 

sebaiknya dibuat lebih menarik minat 

pembaca. 

5. Pembaca dapat memahami isi dengan 

baik, pembaca harus terlebih dahulu 

mengetahui aturan atau petunjuk 

membaca media komik. 

6. Peneliti diharapkan dapat membuat edisi 

yang lain.  
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