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Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain
Dia”. (Surat Ar’Rad, Ayat 11). (Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta:
Departemen Agama Republik Indonesia, 2006)
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ABSTRAK
Nama
Program Studi
Judul

: Siti Nurbaya
: Biologi
: Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berupa
Komik untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Darma
Pertiwi Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi

Skripsi ini membahas tentang pengembangan media pembelajaran biologi berupa
komik untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok
Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
mengembangkan media pembelajaran berbasis komik gambar kartun doraemon
pada materi sistem pencernaan manusia di Sekolah Menengah Pertama Darma
Pertiwi Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi, untuk mengetahui bagaimanakah
validitas, praktikalitas, dan efektifitas media pembelajaran berbasis komik gambar
kartun doraemon pada materi sistem pencernaan manusia di Sekolah Menengah
Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi, untuk mengetahui
bagaimana respons siswa terhadap pelajaran biologi dengan menggunakan media
komik di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok Kabupaten
Muaro Jambi. Penelitian ini merupakan Penelitian ini termasuk model penelitian
pengembangan (Research And Development). Pada penyusunan skripsi ini
pengembangan media komik menggunakan model ADDIE. Data yang dianalisis
dalam pengembangan media pembelajaran berbasis komik dengan data kualitatif
dan kuantitatif. Komik kartun doraemon pada materi sistem pencernaan pada
manusia berhasil disusun melalui tahap analisis, tahap desain, dan tahap
pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dan berdasarkan uji kelayakan maka
diperolehlah uji validasi materi media pembelajaran berbasis komik diperoleh nilai
rata-rata secara keseluruhan aspek sebesar 3,68 dikategorikan valid, uji validasi
desain sebesar 3,92 dikategorikan valid, penilaian guru biologi sebesar 4,13
dikategorikan sangat valid, dan hasil rata-rata yang didapatkan pada angket respon
peserta didik sebesar 4,11 yang berada pada kategori tingkat kepraktisan sangat
valid.
Kata kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran, Biologi, Komik.
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ABSTRACT
Name
Study Program
Title

: Siti Nurbaya
: Biology
: Development of Biology Learning Media Comic for Junior
High School Students Darma Pertiwi Kasang Solok Muaro
Jambi Regency

This thesis discusses the development of biology learning media in the form of
comics for Junior High School Students Darma Pertiwi Kasang Solok Muaro Jambi
Regency. The purpose of this research is to find out how to develop comic learning
media based on comic cartoon doraemon on human digestion system in Junior High
School Darma Pertiwi Kasang Solok Muaro Jambi Regency, to know how validity,
practicality, and effectiveness of comic based learning media cartoon doraemon
image on human digestive system at the Junior High School of Darma Pertiwi
Kasang Solok Muaro Jambi Regency, to find out how students respond to biology
lessons by using comic media at Darma Pertiwi Kasang Solok Muaro Jambi
Regency Secondary School. This research was a research development model
(Research And Development). In the preparation of this thesis comic media
development using the model ADDIE. The data analyzed in the development of
comic-based learning media with qualitative and quantitative data. Doraemon
cartoon comics on human digestive system material have been prepared through the
stage of analysis, Design stage, and stage of development, implementation, and
evaluation. And based on the feasibility test, it was obtained the validation test of
the comic-based learning media obtained the average value of the overall aspect of
3.68 is categorized as valid, the validation test of design is 3.92 was categorized
valid, the biology teacher assessment of 4.13 was categorized as valid, and the
average result obtained in the student's response questionnaire of 4.11 in the
category of validity level was very valid.

Keywords: Development, Media Learning, Biology, Comics.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak
yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu
kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita)
untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.
Untuk memajukan kehidupan mereka itulah, maka pendidikan menjadi
sarana utama yang perlu dikelola, secara sistematis dan konsisten berdasarkan
berbagai pandangan teoretikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan
lingkungan hidup manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang dinamis, dan
bercita-cita ingin meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti luas, baik
lahiriah maupun batiniah, duniawi dan ukhrawi. Namun cita-cita demikian tak
mungkin dicapai jika manusia itu sendiri tidak berusaha keras meningkatkan
kemampuannya seoptimal mungkin melalui proses kependidikan, karena proses
kependidikan adalah suatu kegiatan secara bertahap berdasarkan perencanaan yang
matang untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut.
Dalam keseluruhan proses pendidikan di Sekolah kegiatan belajar
merupakan kegiatan yang paling pokok ini berarti bahwa berhasil tidaknya
pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar
yang dialami oleh siswa sebagai anak didik.
Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai
hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Daryanto,
2010:2).
Kegiatan belajar dan mengajar merupakan dua kegiatan yang berbeda akan
tetapi berlangsung secara bersamaan dan memiliki hubungan yang sangat erat.
Dalam kegiatan belajar mengajar terjadi saling mempengaruhi serta saling
menunjang satu sama lainnya.
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Mengajar pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan pendidikan dan
merupakan implementasi dari kurikulum atau operasionalisasi dari standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum. Kegiatan
mengajar akan berlangsung apabila di dalamnya terjadi interaksi antara guru yang
mengajar dengan siswa yang diajar.
Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan
terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen
yang saling mempengaruhi, yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi
yang diajarkan, guru dan siswa yang memainkan peranan serta ada dalam hubungan
sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan, serta saran dan prasarana belajar
mengajar yang tersedia (Faturrohman, 2009:8).
Guru pelaku otonomi kelas memiliki wewenang untuk melakukan reformasi
kelas dalam rangka melakukan perubahan perilaku peserta didik secara
berkelanjutan yang sejalan dengan tugas perkembangannya dan tuntutan
lingkungan di sekitar. Untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran maka perlu
adanya penggunaan media dalam proses pembelajaran.
Yang dimaksud dengan media mengajar adalah alat perlengkapan mengajar
untuk melengkapi pengalaman belajar bagi guru. Media berfungsi menarik
perhatian siswa, membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses
pembelajaran, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, menghilangkan
kebosanan siswa dalam belajar, dan meningkatkan motivasi siswa dalam
mempelajari sesuatu /menimbulkan gairah belajar. Terutama pada pembelajaran
biologi membutuh media yang dapat menunjang semangat belajar dan mencapai
tujuan pembelajaran yang diinginkan (Daradjat, 2004:39).
Ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup.
Pembelajaran biologi termasuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang
membutuhkan pemahaman yang bagus untuk mengerti dengan materi yang
diajarkan tersebut. Untuk memudahkan pemahaman siswa dengan materi yang
diajarkan maka butuh strategi dan penggunaan media yang tepat dalam
pembelajarannya. Media komik adalah media yang tepat digunakan dalam proses
pembelajaran biologi.
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Media komik adalah suatu kartun yang mengungkapkan suatu karakter dan
memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar dan
dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Komik adalah suatu
bentuk berita bergambar, terdiri atas berbagai situasi cerita bersambung kadang
bersifat humor. Perwatakan lain dari komik adalah harus dikenal agar kekuatan
medium bisa dihayati (Rohani, 1997:78).
Penggunaan komik diharapkan mampu memberikan warna baru dalam
pembelajaran biologi sehingga muncul motivasi dalam diri peserta didik untuk
belajar dengan media tersebut. melalui komik, pembelajaran biologi pada materi
sistem pencernaan pada manusia dapat dituangkan secara lebih menarik dalam
ilustrasi gambar kartun dan menyeluruh dengan alur jelas.
Berdasarkan observasi awal di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi
Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi ditemukan adanya permasalahan belajar
siswa, salah satunya adalah rendahnya minat baca siswa terhadap buku-buku
biologi. Siswa kurang memiliki motivasi untuk membaca buku-buku biologi selama
proses pembelajaran berlangsung, dapat dikatakan bahwa siswa memiliki minat
baca yang rendah terhadap buku-buku pelajaran biologi, sebagian dari mereka juga
tidak tertarik untuk memiliki buku. Kurangnya minat baca terhadap terhadap bukubuku pelajaran dapat dilihat dari cara belajar siswa, dimana ketika mereka
memperoleh tugas atau pekerjaan rumah, mereka lebih memilih mencontek
jawaban teman daripada mencari sendiri jawabannya di buku pelajaran. Mereka
juga hanya mengandalkan catatan-catatan dari guru ketika menghadapi ujian. Siswa
kurang menunjukkan adanya perhatian atau ketertarikan terhadap materi yang
sedang diajarkan, sebagian siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada
hubungannya dengan pelajaran ketika pembelajaran berlangsung seperti
mengobrol, bermain handpone, mengerjakan tugas dari mata pelajaran lain, bahkan
keluar kelas untuk mengerjakan tugas OSIS atau ekstrakurikuler.
Faktor lain yang menyebabkan semakin menurunnya motivasi belajar siswa
adalah tidak relevannya materi pelajaran dengan apa yang dialami siswa
dikehidupan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa siswa tidak dapat melihat adanya
manfaat dari apa yang dipelajarinya di sekolah untuk kehidupannya sehari-hari.
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Penyebabnya adalah proses

pembelajaran masih

terpaku pada

metode

konvensional. Siswa hanya mendengarkan guru berceramah mengenai isi materi,
mencatat apa yang ditulis guru di papan tulis, kemudian menghafalkan ketika akan
diadakan ulangan harian. Materi pelajaran yang diajarkan menjadi kurang
bermakna bagi siswa. Siswa jadi beranggapan bahwa apa yang dipelajarinya di
kelas hanya bahan yang harus dihafalkan untuk ulangan harian saja.
Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran
dalam penelitian ini, berupa media komik berupa gambar kartun doraemon pada
materi sistem pencernaan pada manusia. Media komik dipilih dengan
mempertimbangkan berbagai alasan, yaitu 1) anak-anak pada umumnya suka
membaca komik, 2) media komik mampu menyajikan gambaran cerita secara
konkret dengan ilustrasi gambar dan dialog, 3) penggunaan media komik yang
mudah baik bagi guru maupun siswa, 4) komik bisa dibaca kapan saja dan dimana
saja.
Media pembelajaran komik sudah cukup banyak di pasaran, tetapi komik
untuk pelajaran biologi masih kurang, khususnya di sekolah Menengah Pertama
Darma Pertiwi Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi media pembelajaran ini
belum ada terutama pada materi sistem pencernaan pada manusia. Media komik
biologi diharapkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran mandiri karena
siswa diharapkan dapat menemukan sendiri konsep biologi yang dimaksud dengan
atau tanpa bantuan dari guru, sehingga konsep itu akan bertahan lama dalam ingatan
siswa karena konsepnya ditemukan dan disimpulkan sendiri oleh siswa. Selain itu,
media komik juga diharapkan dapat meningkatkan daya visual siswa karena komik
biologi ini berisi cerita dengan gambar sekaligus sebagai media hiburan, dan dapat
meningkatkan motivasi siswa untuk belajar biologi karena siswa akan lebih mudah
untuk membaca komik daripada membaca buku pelajaran.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berupa
Komik untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok
Kabupaten Muaro Jambi”.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi
permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Guru masih kurang dalam pengembangan media pembelajaran biologi bagi
siswa, guru masih menggunakan media pembelajaran konvensional yaitu buku
teks biologi.

2.

Buku yang ada kurang menarik perhatian siswa, sehingga masih mengalami
kesulitan dalam belajar biologi

3.

Media komik belum banyak dikembangkan dalam pembelajaran biologi

4.

Rendahnya minat baca siswa terhadap buku-buku biologi.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa persoalan yang
dihadapi dan mengingat keterbatasan peneliti, maka peneliti membatasi pada
kualitas komik sebagai media pembelajaran biologi untuk siswa Sekolah Menengah
Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi. Komik yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah komik berupa gambar kartun doraemon pada
materi sistem pencernaan pada manusia.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis komik gambar kartun

doraemon pada materi sistem pencernaan

manusia di Sekolah Menengah

Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimanakah validitas, praktikalitas, dan

efektifitas media pembelajaran

berbasis komik gambar kartun doraemon pada materi sistem pencernaan
manusia di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok Kabupaten
Muaro Jambi?
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3. Bagaimana respons siswa terhadap pelajaran biologi dengan menggunakan

media komik di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok
Kabupaten Muaro Jambi?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan
tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis
komik gambar kartun doraemon pada materi sistem pencernaan manusia di
Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok Kabupaten Muaro
Jambi.

2.

Untuk mengetahui bagaimanakah validitas, praktikalitas, dan efektifitas media
pembelajaran berbasis komik gambar kartun doraemon pada materi sistem
pencernaan manusia di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang
Solok Kabupaten Muaro Jambi.

3.

Untuk mengetahui bagaimana respons siswa terhadap pelajaran biologi dengan
menggunakan media komik di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi
Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi.

F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai
berikut:
1.

Bagi Guru
Dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh guru biologi dalam pelaksanaan
proses pembelajaran khusus materi sistem pencernaan pada manusia.

2.

Bagi Siswa
Sebagai pengalaman baru bagi siswa dalam kegiatan belajar biologi
menggunakan media komik sehingga dapat memotivasi dan meningkatkan
prestasi serta keaktifan belajar siswa.
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3.

Bagi Sekolah
Memberikan masukan bagi sekolah sebagai pedoman untuk mengambil
kebijakan di sekolah tersebut.

4.

Bagi Peneliti
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam
Ilmu Pendidikan Biologi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Universitas Negeri
Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

5.

Peneliti Lain
Menambah wawasan peneliti lain dan dapat menjadi batu loncatan untuk
membuat media lain yang lebih efektif dan efisien ketika menjadi guru kelak

G. Spesifikasi Produk yang Diharapkan
Spesifikasi produk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Komik biologi untuk Sekolah Menengah Pertama Pada materi sistem
pencernaan
2. Komik biologi disajikan dalam bentuk buku dan dicantumkan gambargambar yang menarik
3. Komik biologi dibuat menggunakan sofware Corel Graphic Suite 2016
4. Komik biologi memuat gambar yang mudah dipahami
5. Komik biologi memuat gambar yang mewakili beberapa indikator pada
materi sistem pencernaan
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Pengertian Media
Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa
yang dapat merangsangnya untuk belajar (Ramayulis, 2008:203). Menurut
Trianto, (2010:113) pengertian media adalah suatu ekstensi manusia yang
memungkinkannya memengaruhi orang lain yang tidak mengadakan
kontak langsung dengannya.
Media adalah sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan
pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan
peserta didik (Fathurrohman, 2009:65).
Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai
penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Djamarah, 2006:121).
Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang
cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang
disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.
Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian
rupa sehingga proses belajar terjadi (Syah, 2007:123).

2. Fungsi dan Manfaat Media dalam pengajaran
Dalam kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru media
pengajaran memiliki fungsi sebagai berikut (Syah, 2007:124):
a. Sebagai alat bantu
b. Sebagai sumber belajar
c. Menarik perhatian siswa
d. Mempercepat proses belajar mengajar
e. Mempertinggi mutu belajar
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Sedangkan menurut TIM LPM DKI Jakarta di dalam Syah
(2007:124) fungsi media pengajaran adalah sebagai berikut:
a.

Menciptakan situasi pembelajaran yang efektif

b.

Bagian integral dari keseluruhan pembelajaran

c.

Meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak
sehingga dapat mengurangi verbalisme

d.

Membangkitkan motivasi belajar

e.

Mempertinggi mutu pembelajaran
Manfaat yang diperoleh dari menggunakan media pengajaran

dalam mengajar diantaranya adalah sebagai berikut (Syah, 2007:125):
a. Bahan pelajaran akan lebih jelas lagi maknanya sehingga dapat lebih
dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa mengusai tujuan
pengajaran lebih baik
b. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak
bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apabila guru mengajar untuk
setiap jam pelajaran di depan kelas yang berbeda secara bergantian.
c. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya
mendengarkan keterangan guru, tetapi melakukan iga aktivitas lain
seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain
d. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar
e. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis
f. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera seperti: terlalu
besar, terlalu kecil, gerak terlalu lambat, gerak terlalu lambat, gerak
terlalu cepat, peristiwa masa lalu, kompleks, konsep yang terlalu luas.
Menurut TIM LPM DKI Jakarta di dalam Syah (2007:124) manfaat
media pengajaran adalah sebagai berikut:
a. Memperlancar proses interaksi
b. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan
c. Proses pembelajaran menjadi menarik
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d. Proses pembelajaran menjadi interaktif
e. Jumlah waktu pembelajaran dapat dikurangi
f. Kualitas belajar siswa dapat dikurangi
g. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan
h. Proses belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja
i. Meningkatkan sikap positif siswa
j. Peran guru lebih positif dan produktif
k. Mengatasi keterbatasan ruang
l. Menimbulkan pengalaman yang sama

3. Macam-macam Media Pengajaran
Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam proses belajar
mengajar. Media didasarkan dari cara melihat atau memandangnya dapat
digolongkan sebagai berikut (Syah, 2007:128-130):
a. Media Visual
Visual adalah gambar yang menunjukkan sesuatu yang dapat
dilihat. Dengan demikian media visual adalah media pengajaran yang
hanya dapat dilihat. Media visual dikelompokkan ke dalam beberapa
kelompok sebagai berikut:
1) Media visual dua dimensi tidak transparan
(a) Grafik
(b) Chart atau bagan
(c) Peta
(d) Poster
(e) Buku, makalah, Diklat, majalah dll
(f) Komik
(g) Gambar
(h) Foto
(i) Karikatur
2) Media visual dua dimensi papan
(a) Papan tulis
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(b) Papan panel
(c) Papan magnet
(d) White Board
(e) Papan Bulletin
(f) Papan karpet
3) Media visual dua dimensi transparan
(a) Film slide
(b) OHP/OHT
(c) Film Strife
(d) Micro Film
4) Media visual tiga dimensi
(a) Benda sesungguhnya
(b) Model
(c) Diorama
(d) Mock UP
(e) Specimen
b. Media Audio
Audio adalah suara yang dapat didengar oleh telinga. Dengan
demikian yang dimaksud dengan media audio adalah media ayan dapat
didengar oleh telinga. Adapun yang termasuk media audio adalah:
1) Radio
2) Audio tape recorder
3) Alat musik modern/tradisional
4) CD player
5) PH
6) Sound System
7) Telephone/HP
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c. Media Audio Visual
Audio adalah suara yang dihantarkan oleh gelombang udara yang
dapat didengar oleh telinga manusia. Karena audio berhubungan
dengan pendengaran. Visual adalah gambar yang menunjukkan sesuatu
yang dapat dilihat. Jadi media audio visual adalah media yang
mempertunjukkan gambar dan mendengarkan suara.
Adapun yang termasuk media audio visual adalah:
1) Televisi
2) Video sistem
3) Sinema/Film
4) Komputer
Di samping pembagian media di atas pembagian media
pengajaran dapat juga dibedakan berdasarkan jumlah penggunanya:
1. Media untuk individu
Yang termasuk media pengajaran yang biasa dipergunakan untuk
individu adalah:
a) Media cetak
b) Kaset audio
c) CD player
d) Telepon
e) Komputer
f) VCD/DVD
2. Media untuk kelompok kecil
Media pengajaran yang dapat digunakan untuk kelompok kecil
adalah:
a) Film suara
b) Film bisu
c) Video/VCD
d) Film Stripe
e) Slide suara
f) Radio
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g) CD player
h) Audio Tape
i) Foto Poster
j) Papan tulis
k) Komputer
l) Chart
m) Grafik
3. Media untuk kelompok besar
Media pengajaran yang dapat digunakan untuk kelompok besar
adalah:
a) Radio
b) Televisi
c) Telepon/faksimile
d) Komputer
4. Pengertian Media Komik
Komik adalah suatu kartun yang mengungkapkan suatu karakter
dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan
gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca.
Komik adalah suatu bentuk berita bergambar, terdiri atas berbagai situasi
cerita bersambung kadang bersifat humor. Perwatakan lain dari komik
adalah harus dikenal agar kekuatan medium bisa dihayati

(Rohani,

1997:78).
Komik dapat dijadikan media pembelajaran. Gambar dalam komik
biasanya berbentuk atau berkarakter gambar kartun. Ia mempunyai sifat
yang sederhana dalam penyajiannya, dan memiliki unsur urutan cerita yang
memuat pesan yang besar tetapi disajikan secara ringkas dan mudah
dicerna, terlebih lagi ia dilengkapi dengan bahasa verbal yang dialogis.
Dengan adanya perpaduan antara bahasa verbal yang dialogis. Dengan
adanya perpaduan antara bahasa verbal dan non verbal ini, mempercepat
pembaca paham terhadap isi pesan dimaksud, karena pembaca terbantu
untuk tetap fokus dan tetap dalam jalurnya (Munadi, 2008:100).
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Dengan demikian komik dapat dijelaskan sebagai pesan atau cerita
yang disajikan secara visual dalam bentuk gambar berurutan dalam
bingkai-bingkai dengan dilengkapi teks narasi atau dialog dalam balonbalon kata. Tujuan utama komik adalah untuk menghibur pembaca dengan
bacaan ringan.

5.

Sejarah Komik
Komik yang paling lama dikenal dalah gambar-gambar torehan
para artis Paleolithic di Gua Lascaux kurang lebih 17.000 tahun lalu di
Perancis Selatan. Nyaris seluruhnya berbentuk gambar-gambar hewan
yang membuka komunikasi lewat sandi untuk masyarakat yang hidup di
masa itu. Di Mesir cerita tentang dewa maut dalam dunia roh terdapat di
kuburan raja Nakht yang ditoreh di atas kertas papirus. Selanjutnya cerita
bergambar di atas daun beralih ke mozaik, yaitu susunan lempeng batu
berwarna, yang berlangsung di Yunani hingga abad ke 4 Masehi, dan pada
zaman Romawi cerita bergambar berkembang pesat dan menyebar ke
hampir seluruh Eropa.
Bentuk cergam komik sudah dijumpai di abad pertengahan, pada
suatu bentuk terbitan Kitab Suci bergambar: Biblia Pauperum. Dari abad
ke 19 dikenal cergam karya Gustave Doré (1832-1883) dari Perancis dan
Rodolphe Töpffer (1799-1864) dari Swiss. Cergam seperti yang kita kenal
sekarang berasal dari Amerika Serikat (Katzenjammer Kids, 1879); dalam
waktu bersamaan tumbuh cergam realistis di samping cergam komik
(Cergam Tarzan, Prince Valiant). Dalam waktu yang hampir bersamaan
Eropa mengenal cergam Tintin, Tom Poes, dll.
Suatu bentuk cergam komik di Bali, Dampati Lelangon atau
Dharma Lelangon telah ada dan dikenal sebelum Belanda masuk ke
Indonesia. Menurut pengamatan Marcell Boneff (Les Bandes Dessines
Indonesiennes) komik pertama dalam khazanah sastra Indonesia ialah
Menari Puteri Hijau (Nasroen AS), dimuat dalam majalah Ratoe Timoer
(1939), sejaman dengannya B Margono dengan Panji Asmarabangun
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dalam Panjebar Semangat. Kemudian sejak 19 Desember 1948 harian
Kedaulatan Rakyat memuat Kisah Pendudukan Yogya (Abdul Salam),
Pangeran Diponegoro dalam mingguan Minggu Pagi (1950) dan Djoko
Tingkir (1952). Sekitar tahun 1950-an terbit Sri Asih, Ganesha Bangun,
Ramayana dan Mahabharata (RA Kosasih) dan Nina Putri Rimba (John
Lo). 1954-1964 banyak ditampilkan komik bertema perjuangan
pengganyangan nekolim sejalan dengan situasi politik waktu itu. Setelah
1965 corak komik Indonesia bernada cinta. (Ensiklopedi Indonesia 4:
1834).
6.

Kelebihan dan Kelemahan Media Komik
Komik sebagai media pembelajaran nerupakan salah satu usaha
untuk menarik minat belajar siswa, agar dapat memahami suatu materi
pelajaran dengan lebih efektif. Seperti halnya dengan media-media yang
lain, media komik juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Menurut
Trimo di dalam Rizqiah (2009:26) media komik yang digunakan dalam
kegiatan pembelajaran mempunyai kelebihan sebagai berikut:
1) Komik menambah perbendaharaan kata-kata, pembacanya
2) Dapat mempermudah minat baca anak
3) Selalu jalan cerita komik menuju kesatu hal yakni perbaikan
4) Dengan

membandingkan

gambar-gambar,

anak

didik

diberi

kebebasan menilai segi artistiknya
5) Dapat mengembangkan imajinasi anak sehingga selaras dengan tujuan
pendidikan membentuk manusia kreatif
6) Merupakan suatu alat yang ampuh sebagai bahan mengintroduksi
suatu subyek bahan pelajaran atau diskusi.
Dengan kelebihan yang dimiliki media komik, maka seorang
pengajar hendaknya dapat memanfaatkan media komik dengan sebaikbaiknya sebagai media pembelajaran yang dapat membantu guru
menyampaikan materi kepada siswa.
Kelebihan komik sebagai media pembelajaran yang dipaparkan di
diatas, komik juga memiliki kelemahan. Seperti yang diungkapkan Trimo
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di dalam Rizqiah (2009:27) komik memiliki kelemahan dalam hal-hal
tertentu antara lain:
1) Kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca sehingga
menyebabkan penolakan-penolakan atas buku-buku yang tidak
bergambar
2) Ditinjau dari segi bahasa komik sering menggunakan kata-kata kotor
ataupun kalimat-kalimat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan
3) Komik menyebabkan anak malas belajar atau bekerja, banyak adegan
percintaan yang menonjol
4) Banyak gambar-gambar tokoh yang tidak atau kurang artistik.

B. Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Fadhlulloh (2012) yang berjudul
Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berupa Comic Book pada Pokok
Bahasan Perkembangan dan Pertumbuhan untuk Siswa Kelas VIII SMP. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan produk pengembangan komik
biologi sebagai media pembelajaran pada pokok bahasan perkembangan dan
pertumbuhan untuk siswa SMP kelas VIII. Selain itu, untuk menghasilkan produk
komik tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang dapat
meningkatkan pengetahuan peserta didik SMP khususnya kelas VIII. Data hasil
penelitian diperoleh dari hasil validasi pada validator ahli dan validator pengguna
terdiri atas tiga guru SMP di Kabupaten Jember.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa produk yang dihasilkan
berupa komik biologi yang valid atau layak sebagai media pembelajaran. Pada
validator ahli memberi nilai rata-rata 74,9 pada aspek kualitas komik dengan
kategori valid. Pada aspek peran komik sebagai media pembelajaran validator ahli
memberi nilai dengan rata-rata 72,1 dapat dikategorikan valid. Sedangkan pada
aspek kelayakan bahasa validator ahli memberi nilai rata-rata 74,9 dengan kategori
valid sebagai media pembelajaran siswa SMP terutama kelas VIII.
Sedangkan pada validator pengguna memberi nilai rata-rata 97,6 pada
aspek kualitas komik dengan kategori sangat valid. Pada aspek peran komik sebagai
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media pembelajaran validator pengguna memberi nilai dengan rata-rata 91,3 dapat
dikategorikan sangat valid. Sedangkan pada aspek kelayakan bahasa validator
pengguna memberi nilai rata-rata 97,2 dengan kategori sangat valid sebagai media
pembelajaran siswa SMP terutama kelas VIII.
Kesimpulannya adalah kualitas media pembelajaran biologi berupa komik
dapat dilihat dari validasi ahli dan pengguna. Pengembangan media pembelajaran
biologi berupa komik pada materi perkembangan dan pertumbuhan di SMP
berdasarkan rekapitulasi data validasi diperoleh gambaran bahwa validitas media
pembelajaran biologi berupa komik yang dikembangkan adalah 75%, 72%, dan
75% dengan kategori valid. Sedangkan hasil validasi pengguna (guru) adalah
97,6%, 95% dan 97,2% dengan kategori sangat valid. Dari hasil rekapitulasi maka
komik layak digunakan sebagai pelengkap buku paket biologi dan siswa dalam
melaksanakan proses pembelajaran.
Penelitian yang dilakukan oleh Pamuji (2014),

yang berjudul

Pengembangan Komik Sebagai Media Pembelajaran Biologi Pada Materi Sistem
Saraf Manusia untuk SMP/MTs Kelas IX Semester Ganjil. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui proses pengembangan komik biologi pada materi sistem saraf
manusia yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran biologi SMP/MTs
kelas IX semester ganjil dan mengetahui kualitas komik biologi yang
dikembangkan sebagai media pembelajaran biologi. Penelitian ini termasuk dalam
penelitian pengembangan (Research And Development). Prosedur pengembangan
menggunakan desain penelitian model ADDIE, tetapi pada penelitian ini hanya
dibatasi pada tahap analisis (Analysis), tahap perencanaan (Design) dan tahap
pengembangan (Developmnet). Instrumen penilaian kualitas komik biologi berupa
lembar. Produk komik biologi dinilai oleh 1 orang dosen ahli media, 1 orang dosen
ahli materi, 5 orang peer reviewer, 2 orang guru biologi dan 15 siswa kelas IX MTs.
Alfalah Pandak Bantul. Data kualitas yang diperoleh dianalisis melalui deskriptif
kualitatif. Data kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif guna mengetahui kategori
penilaian ideal.
Hasil penelitian berupa pengembangan komik biologi materi sistem saraf
manusia. Kualitas komik berdasarkan penilaian ahli materi, yaitu sangat baik (SB)
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dengan persentase ideal 91,33%. Penilaian ahli media, yaitu Baik (B) dengan
persentase 76,9%, penilaian guru, yaitu Baik (B) dengan persentase 82,10%,
penilaian peer reviewer, yaitu Sangat Baik (SB) dengan persentase 88,31% dan
persentase penilaian berdasarkan tanggapan siswa 86,75%. Berdasarkan hasil
penilaian dari masing-masing menunjukkan bahwa komik biologi pada materi
sistem saraf manusia untuk SMP/MTs kelas IX semester Ganjil memiliki kualitas
baik sehingga berpeluang untuk digunakan dalam pembelajaran.
Penelitian ayan dilakukan oleh Maxtuti yang berjudul Pengembangan
Komik Keanekaragan Hayati sebagai Media Pembelajaran Bagi Siswa SMA Kelas
X. Proses belajar membutuhkan media yang membantu dalam memahami konsep
materi. Hal ini mendorong kebutuhan akan variasi media sehingga proses belajar
biologi tidak membosankan. Variasi dalam proses belajar dapat terbentuk dengan
adanya media yang mampu menjadi sumber belajar. Penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan media pembelajaran berupa komik pada materi keanekaragaman
hayati, mendeskripsikan kelayakan teoretis komik keanekaragaman hayati
berdasarkan penilaian para ahli. Penelitian ini dilaksanakan sesuai prosedur
pengembangan

ASSURE.

Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

komik

keanekaragaman hayati sebagai media pembelajaran yang dikembangkan dapat
dinyatakan sangat layak dengan hasil validasi sebesar 98,3%.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi
Kasang Solok. Penelitian dilakukan pada tanggal 3 Januari 2018 – 3 April 2018.

B. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa Sekolah
Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok, Guru Sekolah Menengah
Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok dan Dosen ahli. Guru dan Siswa menjadi
sumber dalam memperoleh data kebutuhan media komik, dosen ahli menjadi
sumber data dalam penilaian dan perbaikan prototipe media komik dan uji coba
media tersebut dilakukan pada siswa dan guru.

C. Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk model penelitian pengembangan (Research And
Development). Sugiyono (2010:407) menjelaskan bahwa model penelitian dan
pengembangan adalah model penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Menurut
Sukmadinata (2008:164) Penelitian dan pengembangan adalah sebuah strategi atau
metode penelitian yang cukup baik untuk memperbaiki praktik. Penelitian Research
and Development (R&D) merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk
mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada,
yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk yang dihasilkan tidak selalu berbentuk
benda atau perangkat keras (hardware), tetapi juga bisa perangkat lunak (software),
seperti program computer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas,
perpustakaan atau laboraturium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran,
pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan manajemen. Penelitian ini dikatakan penelitian
pengembangan karena menghasilkan suatu media pembelajaran yang berbentuk
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komik dalam mata pelajaran IPA yang kemudian akan di uji validitas dan
keefektifannya.

D. Prosedur Pengembangan
Penelitian ini menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh
Borg & Gall. Langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan terdapat
sepuluh langkah, yaitu: (1) potensi masalah; (2) mengumpulan data; (3) desain
produk; (4) validasi desain; (5) perbaikan desain; (6) uji coba produk; (7) revisi
produk; (8) uji coba pemakaian; (9) revisi produk; dan (10) pembuatan produksi
masal (Sugiyono, 2010: 409-426).
Potensi
dan
Masalah

Produksi
Masal

Pengumpu
lan data

Desain
Produk

Validasi
Desain

Revisi
produk

Ujicoba
Pemakai
nan

Revisi
Produk

Revisi
Desain

Uji
Coba

Gambar 3.1 langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development
(R&D)
Model Research and Development dari Sugiyono di atas dapat di
sederhanakan dalam beberapa langkah sebagai berikut: (1) pengumpulan data; (2)
desain produk; (3) revisi desain; (4) pembuatan produk; (5) validasi tim ahli; dan
(6) Uji Pemakaian produk.
Pengump
ulan Data

Desain
produk

Revisi
Desain

Uji Pemakain
Produk

Pembuat
an
Produk

Validasi
Tim Ahli

Gambar 3.2 Penyederhanaan Research and Development (R&D)
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Pada penyusunan skripsi ini pengembangan media komik menggunakan model
ADDIE, jadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan mengikuti model ADDIE.
Pengembangan media komik dengan menggunakan ADDIE diawali dari
melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kendala-kendala dalam
pembelajaran, mendesain rancangan awal media (draf media), mengembangkan
media komik di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok, dan
mengevaluasi hasil dari penggunaan media komik tersebut. Jadi dari langkahlangkah tersebut ditemukan keefektifan media komik untuk pembelajaran IPA di
Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok.
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Gambar 3.3 Draf Pengembangan Media dengan Model ADDIE
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E. Prosedur Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam pengembangan media
komik adalah sebagai berikut:
1.

Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh
peneliti. Tahap analisis kebutuhan peneliti melakukan pengumpulan informasi
dari studi pustaka (literatur) dan studi lapangan. Studi pustaka (literatur) yang
peneliti gunakan berupa buku, jurnal, atau hasil penelitian terdahulu yang
relevan, sedangkan studi lapangan diperoleh dari wawancara dan observasi
dengan pihak sekolah yang terkait, misalnya kepala sekolah, guru kelas (guru
biologi), dan siswa. Studi lapangan berfungsi untuk mengetahui kondisi dan
keadaan lingkungan sekolah (fasilitas) termasuk disitu kegiatan belajar biologi.
Berdasarkan hasil studi lapangan yang peneliti lakukan, diketahui
bahwa pelaksanaan pembelajaran Biologi di Sekolah Menengah Pertama
Darma Pertiwi Kasang Solok cenderung monoton, kurang menarik, dan guru
kurang dapat mengendalikan peserta didik. Peneliti dalam hal ini akan
mengembangkan media komik biologi, komik tersebut akan disajikan dalam
bentuk buku bercerita dengan menggunakan karakter doraemon dan komik
tersebut terdapat materi biologi di dalamnya. Siswa nantinya akan memperoleh
pengalaman belajar yang baru sehingga tidak membosankan.

2.

Desain Media
Dalam desain media, langkah yang akan dilakukan adalah menentukan
materi pelajaran Biologi. Standart Kompetensi yang diambil adalah
“Mengetahui sistem pencernaan pada manusia”. Kompetensi Dasar
“Mengetahui sistem pencernaan pada manusia”, dengan Tema yang akan
digunakan adalah “sistem pencernaan pada manusia”. Setelah materi tersusun,
selanjutnya menyusun perangkat media. Media yang digunakan berupa komik
berupa gambar kartun doraemon, yang nantinya komik tersebut disajikan
dalam bentuk buku. Draf Media tersebut akan direvisi sehingga akan dihasilkan
media yang sesuai dengan kebutuhan.
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3.

Pengembangan
Dalam tahap ini, draf media yang telah dibuat dan direvisi akan
dilakukan validasi oleh tim ahli. Tim ahli yang terkait dalam validasi tersebut
adalah ahli media dengan ahli pembelajaran. Setelah dilakukannya validasi
maka layak untuk diimplementasikan pada tahap berikutnya. Kondisi kelas
harus benar-benar siap, sehingga guru dan peserta didik dipersiapkan juga
untuk melaksanakan pembelajaran biologi dengan menggunakan media komik
berupa gambar kartun doraemon.

4.

Implementasi Media
Pada tahapan implementasi media yang telah dirancang dilakukan
dengan cara uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Uji kelompok kecil
dan uji kelompok besar merupakan masukan dari peserta didik. Pada uji
kelompok kecil diambil 3 anak dan uji kelompok besar diambil seluruh siswa.

5.

Evaluasi dan Revisi
Pada tahap ini, akan dilakukan uji efektivitas. Kelompok kelas
eksperimen akan diberi perlakuan yang telah peneliti setting dengan
menggunakan komik berupa gambar kartun doraemon. Tahap evaluasi dan
revisi merupakan tahap yang terakhir. Langkah evaluasi dilakukan dengan
memberikan angket. Tahap evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah
media komik digital dapat berjalan efektif. Pada tahap revisi dilakukan
terhadap semua komponen yang telah dipilih, seperti teknologi atau media.
Apabila dirasa telah sesuai dengan kebutuhan yang hendak dicapai, kemudian
di uji validitasnya kepada pakar. Bila hasil uji validitas dianggap memenuhi
persyaratan oleh tim ahli, maka pada tahapan implementasi pengembangan
media telah usai.
Pengujian efektivitas media melalui penyebaran angket, validasi media
yang paling penting ingin ditemukan adalah dampak pengembangan media
komik berupa gambar kartun doraemon untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam memahami materi sistem pencernaan pada manusia.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan
ini adalah dengan cara mengumpulkan data dengan instrumen yang telah dijelaskan
dalam instrumen pengumpulan data, yang nantinya dikerjakan sesuai dengan
prosedur penelitian dan pengembangan. Adapun data yang dianalisis dalam
pengembangan media pembelajaran berbasis komik dengan data kualitatif dan
kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket. Analisis data yang dilakukan
dengan menganalisis hasil Angket Validitas yaitu sebagai berikut:
Data hasil penelitian terhadap kelayakan produk pengembangan media
pembelajaran berbasis komik disajikan dalam bentuk deskriptif. Penentuan kriteria
tingkat kevalidatan dan revisi produk seperti tabel berikut:
Tabel 3.1 Kategori Tingkat Kevalidan
Persentase (%)
Kriteria Validasi
4,0 ≤ V ≤ 5,0
Sangat Valid
3,5 ≤ V ≤ 4,0
Valid
2,5 ≤ V ≤ 3,5
Cukup valid
1,5≤ V ≤ 2,5
Kurang Valid
0 ≤ V ≤ 1,5
Tidak Valid
*V = nilai rata-rata kevalidan dari semua validator
Rumus yang digunakan untuk menghitung hasil angket dari validator adalah
sebagai berikut:
∑𝑋

P = ∑ 𝑋 x 100
𝑖

Dimana:
P = Presentase yang dicari
Σ𝑋 = Jumlah nilai jawaban responden
Σ𝑋𝑖 = Jumlah nilai ideal
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Model
Seperti yang telah diuraikan pada bab tiga, bahwa media pembelajaran komik
ini dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan ADDIE. Peneliti
memilih model ini dengan alasan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan
penelitian sebab tahapan-tahapan pada model ADDIE sudah terstruktur dengan baik
dan sistematis. Mulai dari tahap analisis sampai pada evaluasi. Hal ini dapat membantu
peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana
menghasilkan media pembelajaran berbasis komik pada materi sistem pencernaan pada
manusia untuk SMP/MTs Kelas VIII.
Adapun media pembelajaran yang valid, praktis dan efektif diuraikan dalam
tahapan-tahapan sebagai berikut:
1.

Analisis (Analyze)
Kegiatan utama pada tahap ini adalah menganalisis kebutuhan berupa
karakteristik peserta didik dan identifikasi kebutuhan di kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok, peneliti mendapati rendahnya
minat baca siswa terhadap buku-buku biologi. Siswa kurang memiliki motivasi
untuk membaca buku-buku biologi selama proses pembelajaran berlangsung,
dapat dikatakan bahwa siswa memiliki minat baca yang rendah terhadap bukubuku pelajaran biologi, sebagian dari mereka juga tidak tertarik untuk memiliki
buku. Kurangnya minat baca terhadap terhadap buku-buku pelajaran dapat dilihat
dari cara belajar siswa, dimana ketika mereka memperoleh tugas atau pekerjaan
rumah, mereka lebih memilih mencontek jawaban teman daripada mencari sendiri
jawabannya di buku pelajaran. Mereka juga hanya mengandalkan catatan-catatan
dari guru ketika menghadapi ujian. Siswa kurang menunjukkan adanya perhatian
atau ketertarikan terhadap materi yang sedang diajarkan, sebagian siswa
melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran
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ketika pembelajaran berlangsung seperti mengobrol, bermain handpone,
mengerjakan tugas dari mata pelajaran lain, bahkan keluar kelas untuk
mengerjakan tugas OSIS atau ekstrakurikuler.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diperoleh jawaban-jawaban
dari pertanyaan tersebut yaitu media pembelajaran yang digunakan masih terbatas
pada penggunaan buku cetak dan LKS. Penggunaan media berupa buku cetak pun
masih terbatas karena hanya ada beberapa peserta didik yang memiliki buku cetak
biologi sebagai penunjang proses pembelajaran.
Oleh karena itu diperlukannya media pembelajaran lain yang dapat
membuat peserta didik lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Salah satu
media yang dapat digunakan yaitu media pembelajaran berbasis komik. Media
pembelajaran berbasis komik memungkinkan adanya peran aktif peserta didik
dalam pembelajaran dengan cara yang lebih menarik.
2.

Desain (Design)
Tahap Design (desain) bertujuan untuk menyiapkan prototype I dari
produk, dalam hal ini media pembelajaran berbasis komik. Fokus utama yaitu
menetapkan indikator pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar (KD)
pada materi sistem pencernaan pada manusia kelas VIII SMP/MTs, membuat
skestsa cover dan isi komik.
a. Menentukan Indikator Pembelajaran
Dalam penelitian ini peneliti memilih kompetensi dasar (KD) pada materi
sistem pencernaan pada manusia kelas VIII SMP/MTs tercakup dalam KD
b. Desain Prototype I
Tahap ini berisi kegiatan perancangan media pembelajaran berbasis komik.
Dimana di tahap ini alur, karakter komik, isi materi, cover, jenis tulisan yang
digunakan, balon kata serta ukuran tulisan yang digunakan dalam komik
ditentukan. Jenis tulisan yang dipilih untuk komik ini adalah jenis nyala
sedangkan ukuran tulisan yang digunakan dominan dua belas dan terkadang
disesuaikan dengan kebutuhan. Cover komik ini dibuat semakin menarik
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mungkin. Alur yang digunakan adalah alur maju. Adapun karakter-karakter
pameran dalam komik ini adalah adalah Nobita, Sizuka, Doraemon, Bapak
guru, Ibu Nobita , Suneo, dan Giant. Isi materi nya adalah sistem pencernaan
pada manusia.
3.

Pengembangan (Development)
Pada tahap ini semua yang telah dirancang di tahap desain mulai dikembangkan.
Peneliti mulai membuat karakter komik dan menyusun ceritanya dengan alur yang
menarik yang di dalamnya mencakup materi sistem pencernaan pada manusia.
Pembuatan media pembelajaran berbasis komik ini dilakukan menggunakan
aplikasi CorelDRAW Graphic Suite 2016.
Tahap pertama adalah pembuatan karakter pada komik. Satu persatu dibuat di
lembar kerja aplikasi CorelDRAW Graphic Suite 2016. Karakter komik tersebut
di antaranya adalah Nobita, Sizuka, Doraemon, Bapak guru, Ibu Nobita , Suneo,
dan Giant.

Gambar 4.1 Karakter-karakter komik
Setelah semua karakter yang dibutuhkan telah terjadi, selanjutnya adalah
menggambar latar tempat dan suasana yang ada pada komik. Setelah semua
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karakter komik telah selesai tahap selanjutnya adalah memasukkan balon kata dan
kata-kata di dalam komik.

Gambar 4.2 Contoh huruf yang digunakan
Jenis huruf yang digunakan untuk bagian sampul komik Doraemon ini
adalah Wicked Mouse, Arial Black, Bank Gothic, Black Boys on Mopeds, dan
Copperplate Gothic Bold. Sementara itu, jenis huruf yang digunakan pada bagian
pengenalan karakter tokoh komik adalah Authentic Ratatouille, Anime Ace, dan
Roboto. Huruf yang digunakan untuk menjelaskan materi adalah Wicked Mouse,
Porky’s, dan Square721 BT. Jenis huruf untuk sampul pembahasan adalah
Euphorigenic dan Wicked Mouse. Bagian percakapan dalam isi komik
menggunakan huruf berjenis Arvo. Sedangkan kalimat yang dipilih di dalam balon
kata dikaitkan dengan materi sistem pencernaan pada manusia, tetapi tetap
disajikan dengan kalimat santai yang di masukan di dalam percakapan. Setelah
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semua selesai disusunlah komik berdasarkan alur yang telah dirancang di tahap
desain.
Tahap selanjutnya adalah pembuatan cover atau sampul komik. Pada
sampul depan komik dipilih salah satu karakter komik sebagai penggambaran dari
isi komik. Sampul komik juga didesain semenarik mungkin agar peserta didik
dapat tertarik sejak pertama mereka melihatnya.
4.

Implementasi
Media Komik Doraemon yang sudah mendapatkan validasi dari ahli
materi biologi dan ahli media pembelajaran sudah dapat untuk diuji cobakan dalam
pembelajaran. Sebelum media komik doraemon tersebut digunakan dalam kelas
akan dilakukan terlebih dahulu uji terbatas pada kelompok kecil dan kelompok
besar oleh siswa.
Pada uji kelompok kecil diambil 3 siswa untuk memberikan masukan atas
media komik doraemon tersebut. Dari hasil masukan tersebut para siswa sudah
menyatakan bahwa komik tersebut sudah baik dan bagus, tapi menyarankan jika
gambar pencernaan lebih ditegaskan kan lagi keterangannya. Peneliti pun berfikir,
karena komik tersebut sifatnya adalah membaca maka perlu keterangan yang jelas
pada gambar tersebut.
Setelah itu hari berikutnya dilakukan uji kelompok besar dengan
mengambil seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi
Kasang Solok Kabupaten Muaro Jambi, jumlah peserta didik ada 29 orang.
Pada saat implementasi peserta didik mengikuti arahan dari guru dengan
baik. Peserta didik membaca sembari berdiskusi dengan teman kelompok mereka.
Beberapa di antara mereka ada yang bertanya perihal materi dan gambar pada
komik. Setelah pembelajaran selesai maka peneliti menyebar angket respon siswa
terhadap media pembelajaran berbasis komik tersebut. Siswa tersebut memberikan
masukan yang baik untuk media komik doraemon tersebut.
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5.

Evaluasi
Pada tahap ini, akan dilakukan uji efektivitas. Kelompok kelas
eksperimen akan diberi perlakuan yang telah peneliti setting dengan menggunakan
komik berupa gambar kartun doraemon. Tahap evaluasi dan revisi merupakan
tahap yang terakhir. Langkah evaluasi dilakukan dengan memberikan angket.
Tahap evaluasi digunakan untuk mengetahui apakah media komik digital dapat
berjalan efektif. Pada tahap revisi dilakukan terhadap semua komponen yang telah
dipilih, seperti teknologi atau media. Apabila dirasa telah sesuai dengan kebutuhan
yang hendak dicapai, kemudian di uji validitasnya kepada pakar. Bila hasil uji
validitas dianggap memenuhi persyaratan oleh tim ahli, maka pada tahapan
implementasi pengembangan media telah usai.
Pengujian efektivitas media melalui penyebaran angket, validasi media
yang paling penting ingin ditemukan adalah dampak pengembangan media komik
berupa gambar kartun doraemon untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
memahami materi sistem pencernaan pada manusia.

B. Kelayakan Model
Setelah desain komik selesai maka langkah selanjutnya komik dibawa ke
validator untuk dinilai. Validator dilakukan oleh 2 dosen Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifudin Jambi Kabupaten Muaro Jambi, yaitu ibu dwi Gusfarenie
S.Pd., M.Pd sebagai validator desain dan ibu Badariah, S.Pd, M.Pd sebagai validator
Isi Materi untuk ahli materi, selain dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifudin Jambi dalam pembuatan komik ini peneliti juga meminta penilaian kepada 2
orang guru biologi di Sekolah Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok
Kabupaten Muaro Jambi yaitu Ibu melani Eka Gustia, S.Pd dan ibu Evi Rositawati.
1.

Hasil Validator Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi
a.

Validasi Ahli Desain
Dosen ahli materi dalam validasi media komik karakter doraemon sistem

pencernaan makanan adalah ibu dwi Gusfarenie S.Pd., M.Pd sebagai validator
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Ahli desain, dosen Jurusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Universitas Negeri Islam
Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penilaian dilakukan dengan memberikan
produk media komik beserta angket lembar penilaian yang diisi oleh dosen ahli
desain.
Angket lembar penilaian berisi 18 butir penilaian tentang kebenaran
tampilan media pembelajaran komik, alur cerita, fungsi media pembelajaran
komik, dan Manfaat Media. Penilaian untuk setiap indikator menggunakan skala
penilaian dari 1 sampai 5 dengan kriteria sebagai berikut:
SB = Sangat Baik memiliki skor 5
B = Baik memiliki skor 4
C = Cukup memiliki skor 3
K = Kurang memiliki skor 2
TB= Sangat Kurang memiliki skor 1
Proses validasi terhadap ahli desain dilakukan dua kali validasi ahli desain
tahap pertama dilakukan menyerahkan media komik beserta lembar penilaian
kepada dosen ahli materi Senin, 22 Maret 2016 di kampus Universitas Negeri
Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Media dan lembar penilaian
kemudian diambil pada hari Jum’at 26 Maret 2016 di Kantor Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Universitas Negeri Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Hasil penilaian ahli materi tahap pertama dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel 4.1 Hasil Penilaian validator terhadap Desain media Pembelajaran berbasis
Komik tahap 1
Aspek Penilaian
Hasil Penilaian
Tampilan
Media
2,67
Pembelajaran Komik
Alur Cerita
2,25
Fungsi
Media
2,5
Pembelajaran Komik
Manfaat Media
3,2
Rata-rata
2,65

Kategori
Cukup valid
Cukup valid
Cukup valid
Valid
Cukup valid
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Dari penilaian ahli desain tahap pertama, media komik materi sistem
pencernaan makanan memperoleh skor 2,65. Berdasarkan pedoman konversi data
kuantitatif, skor tersebut termasuk dalam kategori cukup valid, dosen ahli desain
meminta media yang dikembangkan harus direvisi, masih terdapat beberapa
kesalahan dalam penyusunan media. Adapun komentar dan saran dosen ahli media
terhadap media komik sebagai berikut:
a) Perbaiki gambar, jangan ambil gambar dari potongan filmnya
b) Perbaiki redaksi kalimat dan kata penulisan sesuai dengan EYD
c) Hilangkan kata-kata “bodoh” dan “pemalas”
d) Perjelas tujuan pembuatan media untuk SMP atau SMA dan untuk kelas
berapa.
Hasil penilaian ahli media pada tahap pertama ini selanjutnya dianalisis dan
dipertimbangkan untuk melakukan revisi terhadap media komik agar produk
media yang dikembangkan lebih baik. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya produk
media diajukan kembali pada ahli media untuk dilakukan validasi tahap kedua.
Validasi tahap kedua dilakukan di ruang dosen Universitas Negeri Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada hari 4 September 2017. Hasil penilaian
dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel 4.2 Hasil Penilaian validator terhadap Desain media Pembelajaran berbasis
Komik tahap 2
Aspek Penilaian
Hasil Penilaian
Tampilan
Media
4
Pembelajaran Komik
Alur Cerita
4
Fungsi
Media
3,75
Pembelajaran Komik
Manfaat Media
4
Rata-rata
3,94

Kategori
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari penilaian ahli desain tahap kedua, media komik materi sistem
pencernaan makanan memperoleh skor 3,94. Berdasarkan pedoman konversi data
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kuantitatif , skor tersebut termasuk dalam kategori valid, Ahli materi tidak
memberikan saran maupun komentar lebih lanjut untuk revisi produk media. Pada
validasi tahap kedua ini ahli materi memberikan pernyataan bahwa produk media
yang dikembangkan telah layak di ujicobakan pada tahap berikutnya.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil validasi ahli
desain tahap pertama dan kedua, perolehan skor disajikan dalam diagram berikut
ini.
3,94
4
3,5
3

2,65

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Tahap I

Tahap II

Gambar 4.3 Diagram Batang Hasil Penelitian Ahli Desain tahap Pertama
hingga Kedua
Terlihat dalam Terlihat dalam diagram terjadi peningkatan rata-rata
skor penilaian dari 2,65 pada penilaian tahap pertama menjadi 3,94 pada
penilaian tahap kedua. Rata-rata skor 3,94 pada penilaian tahap kedua dalam
konversi data Kualitatif ke Kuantitatif berada pada berada pada kisaran ratarata 3,5 ≤ V ≤ 4,0 sehingga termasuk kategori “valid”. Berdasarkan ketentuan
penelitian bahwa produk media yang dikembangkan dikatakan layak apabila
minimal termasuk dalam kategori valid, maka produk media dikatakan layak
dari segi materi. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan ahli desain bahwa
produk media yang dikembankan telah layak diujicobakan. Selain melewati
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validasi dengan ahli desain, media yang dikembangkan juga divalidasi oleh
ahli materi.
b.

Validasi Ahli Materi
Dosen ahli materi dalam validasi media komik karakter doraemon
sistem pencernaan makanan adalah ibu Badariah, S.Pd, M.Pd sebagai
validator Isi Materi, dosen Jurusan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Universitas
Negeri Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penilaian dilakukan
dengan memberikan produk media komik beserta angket lembar penilaian
yang diisi oleh dosen ahli materi.
Angket lembar penilaian berisi 30 butir penilaian tentang kebenaran
isi sesuia dengan materi serta kurikulum yanga ada, kebenaran kebahasaan,
cara penyajian, dan cara keterlaksanaan. Penilaian untuk setiap indikator
menggunakan skala penilaian dari 1 sampai 5 dengan kriteria sebagai berikut:
SB = Sangat Baik memiliki skor 5
B = Baik memiliki skor 4
C = Cukup memiliki skor 3
K = Kurang memiliki skor 2
TB= Sangat Kurang memiliki skor 1
Proses validasi terhadapap ahli materi dilakukan dua kali validasi ahli
materi tahap pertama dilakukan menyerahkan media komik beserta lembar
penilaian kepada dosen ahli materi Senin, 22 Maret 2016 di kampus Universitas
Negeri

Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Media dan lembar

penilaian kemudian diambil pada hari jum’at 26 Maret 2016 di Kantor Fakultas
Ilmu Tarbiyah dan Universitas Negeri Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
Jambi. Hasil penilaian ahli materi tahap pertama dijabarkan dalam tabel berikut:
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Tabel 4.3 Hasil Penilaian validator terhadap Materi media Pembelajaran
berbasis Komik tahap pertama
Aspek Penilaian
Isi
Kebahasaan
Penyajian
Keterlaksanaan
Rata-rata

Hasil Penilaian
2,36
2,71
2,5
2,33
2,47

Kategori
Cukup valid
Cukup valid
Cukup valid
Cukup valid
Cukup valid

Dari penilaian ahli materi tahap pertama, media komik materi sistem
pencernaan makanan memperoleh skor 2,47. Berdasarkan pedoman konversi
data kuantitatif , skor tersebut termasuk dalam kategori cukup valid, dosen ahli
materi meminta media yang dikembangkan harus direvisi, masih terdapat
beberapa kesalahan dalam penyusunan media. Adapun komentar dan saran
dosen ahli media terhadap media komik sebagai berikut:
a) Tata tulis kata dan kalimat pada narasi ataupun dialog di dalam media masih
terdapat beberapa kesalahan penulisan. Disarankan agar lebih teliti lagi
dalam penulisan kata maupun kalimat.
b) Hindari penggunaan kata yang diulang-ulang dalam dialog
c) Kalimat pada dialog agar disederhanakan lagi sehingga lebih mudah dipahami
oleh siswa, kalimat dialog tidak harus sama persis dengan saduran dialog asli

d) Latar cerita kurang jelas, terutama latar tempat sehingga perlu ditambahkan
ilustrasi yang memperjelas latar dalam cerita
Setelah memperoleh hasil penilaian ahli materi tahap pertama tersebut,
selanjutnya dilakukan revisi pertama pada media agar produk media yang
dikembangkan lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan dilakukan berdasarkan
penilaian dan saran dari dosen ahli materi.
Selanjutnya dilakukan validasi ahli materi tahap kedua. Validasi tahap
kedua dilakukan di ruang dosen Universitas Negeri Islam Negeri Sultan Thaha
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Saifuddin Jambi pada hari 4 September 2017. Hasil penilaian dijabarkan dalam
tabel berikut:
Tabel 4.4 Hasil Penilaian validator terhadap Materi media Pembelajaran
berbasis Komik Tahap Kedua
Aspek Penilaian
Isi
Kebahasaan
Penyajian
Keterlaksanaan
Rata-rata

Hasil Penilaian
3,55
3,71
3,67
3,78
3,67

Kategori
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari penilaian ahli materi tahap kedua, media komik materi sistem pencernaan
makanan memperoleh skor 3,67. Berdasarkan pedoman konversi data kuantitatif , skor
tersebut termasuk dalam kategori valid, Ahli materi tidak memberikan saran maupun
komentar lebih lanjut untuk revisi produk media. Pada validasi tahap kedua ini ahli
materi memberikan pernyataan bahwa produk media yang dikembangkan telah layak
di ujicobakan pada tahap berikutnya.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil validasi ahli
materi tahap pertama dan kedua, perolehan skor disajikan dalam diagram berikut ini.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,67
2,47

Tahap
Pertama

tahap Kedua

Gambar 4.4 Diagram Batang Hasil Penelitian Ahli Materi tahap Pertama
hingga Kedua
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Terlihat dalam Terlihat dalam diagram terjadi peningkatan rata-rata skor
penilaian dari 2,47 pada penilaian tahap pertama menjadi 3,67 pada penilaian tahap
kedua. Rata-rata skor 3,67 pada penilaian tahap kedua dalam konversi data Kualitatif
ke Kuantitatif berada pada berada pada kisaran rata-rata 3,5 ≤ V ≤ 4,0 sehingga termasuk
kategori “valid”. Berdasarkan ketentuan penelitian bahwa produk media yang
dikembangkan dikatakan layak apabila minimal termasuk dalam kategori valid, maka
produk media dikatakan layak dari segi materi. Hal tersebut diperkuat dengan
pernyataan ahli materi bahwa produk media yang dikembankan telah layak
diujicobakan. Selain melewati validasi dengan ahli materi, media yang dikembangkan
juga divalidasi oleh ahli media
c.

Hasil Angket Penilaian Guru Biologi terhadap Kualitas Media Pembelajaran
Komik
Tabel 4.5 Deskripsi Hasil Angket Masukan dan Penilaian Guru tentang Kualitas
Media Pembelajaran Komik Kartun Doraemon Pada Materi Sistem
Pencernaan Pada Manusia
Aspek Penilaian
Hasil Penilaian
Kategori
Anatomi Komik
4
Valid
Mutu Gambar
4,5
Sangat Valid
Tampilan Menyeluruh
4
Valid
Isi
4
Valid
Kebahasaan
4
Valid
Penyajian
4
Valid
Keterlaksanaan
4,38
Sangat Valid
Rata-rata
4,13
Sangat Valid
Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil

angket penilaian guru biologi terhadap kualitas media pembelajaran komik diperoleh
nilai rata-rata secara keseluruhan aspek sebesar 4,13 dikategorikan sangat valid.
Berdasarkan aspek isi media pembelajaran komik memiliki skor 3,55 dikategorikan
valid, aspek penilaian kebahasaan memiliki skor 3,71 dikategorikan sangat valid, aspek
penyajian media pembelajaran komik memiliki skor 3,67 dikategorikan sangat valid,
dan aspek penilaian keterlaksanaan media diperoleh skor 4 dikategorikan sangat valid.
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Kelayakan model media pembelajaran berbasis komik kartun doraemon pada
materi sistem pencernaan pada manusia untuk SMP/MTs kelas VIII sudah
dikategorikan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran setelah melalui
langkah-langkah uji kelayakan terhadap dosen ahli desain pembuatan komik, dosen
ahli materi, dan guru biologi juga sebagai validator dalam pembuatan komik kartun
doraemon. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas komik, komik yang peneliti buat
sudah dikategorikan valid dan layak untuk digunakan oleh guru sebagai media
pembelajaran di sekolah.
C. Efektivitas Model (dalam tahapan uji coba)
Penyusunan media komik kartun doraemon pada materi sistem pencernaan pada
manusia untuk SMP/MTs Kelas VIII ini mengacu pada kurikulum KTSP yang disusun
oleh BSNP sesuai dengan salah satu prinsip pengembangan kurikulum yakni
kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan
kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan
memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) bias diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat
mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar,
profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian
Data tingkat keefektifan media dapat diukur dari respon peserta didik terhadap
media pembelajaran komik kartun doraemon pada materi sistem pencernaan pada
manusia untuk SMP/MTs kelas VIII yang bertujuan untuk menganalisis kepraktisan
agar diketahui secara jelas tentang kepraktisannya dalam artian apakah perangkat
pembelajaran tersebut layak digunakan atau tidak. Tidak menutup kemungkinan
tingkat kepraktisan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan dengan metode
tertentu, telah didesain sedemikian rupa tidak dapat diterapkan karena tidak memiliki
nilai kepraktisan. Kepraktisan media pembelajaran berbasis komik yang telah
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dikembangkan diukur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa angket
respon peserta didik. Subjek penelitian yang peneliti gunakan adalah sebanyak 29
orang. Berdasarkan hasil perhitungan maka data respon siswa adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6

Hasil Respon Siswa terhadap Media Pembelajaran Komik Kartun
Doraemon Pada materi sistem Pencernaan Pada manusia

Aspek

No

Minat
Terhadap
Komik

1

2

3
4

5

6

Pemahaman 7
Materi
8

9

Pernyataan
5 4
Saya dapat memahami 19 9
materi dengan bantuan
gambar-gambar
yang
memiliki kualitas yang
bagus
Desain cover memiliki daya 4 22
tarik
awal
dan
menggambarkan isi atau
materi yang disampaikan
Menurut saya desain komik 7 13
biologi ini sangat menarik
Saya dapat membaca teks 8 18
dengan mudah karena jenis
dan ukuran huruf yang
dipilih tepat
Saya suka dengan tampilan 13 14
setiap
halaman
komik
karena memiliki perpaduan
yang sesuai antara gambar
dengan alur cerita
Saya menjadi paham karena 10 12
materi disajikan secara urut
dan menarik
Dialog atau teks yang 7 19
digunakan sederhana dan
mudah dipahami
Bahasa yang digunakan 10 14
sederhana
dan
mudah
dipahami
Saya bisa belajar sesuai 8 19
dengan kecepatan
dan
intensitas
belajar
saya
mandiri

Kriteria
3
2
1
0

Rata-rata
1
0

4,62

3

0

0

4,03

7

2

0

3,86

2

1

0

4,12

1

1

0

4,34

5

1

0

3,97

2

1

0

4,10

5

0

0

4,24

1

1

0

4,17
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Aspek

No

Tampilan

10

11
12

Penyajian
Komik

13

14

15

16

Pernyataan
5
Saya lebih senang belajar 7
dengan komik ini dari pada
hanya
mendengarkan
penjelasan guru
Materi yang disajikan dapat 8
saya pahami dengan mudah
Komik ini memberikan 13
motivasi (ketertarikan) pada
saya untuk belajar
Saya bisa belajar secara 6
aktif dan mandiri dengan
komik ini
Dengan komik ini saya 14
mendapatkan pengetahuan
yang
lebih
mendalam
tentang sistem pencernaan
pada manusia
Terdapat penjelasan untuk 6
mendefinisikan
istilah
biologi
Lembar evaluasi yang ada 9
didalam komik membantu
saya dalam belajar biologi
Rata-rata

4
8

Kriteria
3
2
13 1

Rata-rata
1
0

3,72

16 2

2

1

3,97

13 3

0

0

4,24

19 1

2

1

3,93

9

5

1

0

4,28

19 3

1

0

4,03

16 2

1

1

4,07

4,11

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa hasil rata-rata yang
didapatkan pada angket respon peserta didik adalah 4,11 yang berada pada kategori
tingkat kepraktisan sangat valid. Dalam hal ini berarti komik yang peneliti buat sudah
efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran biologi, siswa menyukai belajar
menggunakan komik ini, peserta didik minat terhadap komik yang peneliti buat,
pemahaman materi, tampilan, dan penyajian komik memudah siswa dalam memahami
materi sistem pencernaan pada manusia.

D. Pembahasan
Dengan hasil perolehan skor uji coba respon siswa maupun validasi ahli dan
penilaian guru biologi maka komik kartun doraemon pada materi sistem pencernaan
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pada manusia sudah layak dengan mengacu pada ketentuan bahwa media dinyatakan
layak apabila perhitungan skor minimal termasuk kriteria baik/valid.
Pada bagian ini akan dibahas mengenai keunggulan dan kekurangan media
komik doraemon.
1.

Keunggulan Media Komik Doraemon
Jika dibandingkan dengan buku teks atau media yang hanya berupa teks
bacaan, media komik doraemon jauh lebih efektif untuk pembelajaran
mengapresiasi karakter doraemon yang disukai oleh siswa. Selain berisi petunjukpetunjuk mengapresiasi karakter doraemon ini juga menghadirkan materi sistem
pencernaan manusia yang komunikatif bagi siswa SMP.
Media komik doraemon ini memiliki keunggulan yaitu alur cerita pada
komik sudah mencakup materi pelajaran yang diajarkan, warna gambar komik
juga terang sehingga dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, serta kosa-kata
yang digunakan juga ringan dan mudah dimengerti.
Dari segi bentuk media komik doraemon ini menghadirkan gambar-gambar
yang menarik bagi siswa. Gambar akan membuat siswa tertarik dan senang
membacanya. Selain itu, dengan adanya gambar siswa akan lebih mudah
memahami materi, sehingga hasil dalam pembelajaran mengapresiasikan komik
karakter doraemon menjadi lebih baik.

2.

Kekurangan Media Komik Cerita Anak
Selain memiliki kelebihan media komik doraeomon ini juga memiliki
kekurangan. Dari segi bentuk, media komik doraemon memiliki bentuk yang
masih kurang menarik dan sempurna, dimana cetakan komik masih menggunakan
isolasi hitam dalam menjilidnya.
Namun, komik doraemon ini telah diusahakan untuk menjadi bentuk
pengembangan

yang

dapat

dimanfaatkan

semaksimal

mungkin

dalam

pembelajaran pada materi sistem pencernaan manusia.
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3.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah diusahakan agar sesuai dengan prosedur penelitian.
Namun demikian, tidak dapat dihindarkan adanya kekurangan dan keterbatasan.
Kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian perlu diungkapkan agar tidak
terjadi kesesatan dalam penggunaan hasilnya. Keterbatasan yang dimaksud
menyangkut beberapa aspek , yaitu: (1) subjek penelitian, (2) instrument
penelitian, (3) bahan dan proses produksi. Uraian dari keempat aspek tersebut
sebagai berikut:
Pertama, subjek penelitian adalah siswa dan guru kelas VIII Sekolah
Menengah Pertama Darma Pertiwi Kasang Solok. Untuk analisis kebutuhan siswa
dipakai satu kelas yaitu berjumlah 29 orang yang paling merasa kesulitan dalam
pembelajaran materi sistem pencernaan. Guru dalam penelitian ini hanya terdiri
dari 2 guru yang mengajar biologi. Pemakaian subjek penelitian tersebut
sebenarnya terlalu sedikit untuk mewakili populasi yang ada. Apabila subjek
penelitian yang digunakan lebih banyak lagi, mungkin hasil penelitian akan
berbeda.
Kedua, instrument yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah
instrument baku sehingga memungkinkan data yang diperoleh tidak sebagaimana
mestinya.
Ketiga, bahan dan proses produksi dalam penelitian ini sangatlah terbatas.
Bahan yang digunakan dalam pengembangan media komik doraeomon ini
hanyalah satu buah cerita yang telah disesuaiakan dengan analisis kebutuhan siswa
dan guru. Proses pembuatan yang dilakukan mulai dari pengembangan naskah
hingga proses penjiladan dilakukan dengan keterbatasan dan kemampuan dari
peneliti. Berkenaan dengan hasil atau bentuk media komik cerita anak mungkin
kurang maksimal karena dibuat dengan peralatan pembuatan komik yang masih
sederhana dan sebagian besar bersifat manual.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian pengembangan ini adalah
sebagai berikut:
1.

Komik kartun doraemon pada materi sistem pencernaan pada manusia berhasil
disusun melalui tahap analisis, tahap Desain, dan tahap pengembangan,
implementasi, dan evaluasi.

2.

Berdasarkan uji kelayakan maka diperolehlah uji validasi materi media
pembelajaran berbasis komik diperoleh nilai rata-rata secara keseluruhan aspek
sebesar 3,68 dikategorikan valid, uji validasi desain sebesar 3,92 dikategorikan
valid, penilaian guru biologi sebesar 4,13 dikategorikan sangat valid, dan hasil
rata-rata yang didapatkan pada angket respon peserta didik sebesar 4,11 yang
berada pada kategori tingkat kepraktisan sangat valid.

3.

Keunggulan atau kefektifan Media Komik Doraemon adalah Jika dibandingkan
dengan buku teks atau media yang hanya berupa teks bacaan, media komik
doraemon jauh lebih efektif untuk pembelajaran mengapresiasi karakter doraemon
yang disukai oleh siswa, yaitu alur cerita pada komik sudah mencakup materi
pelajaran yang diajarkan, warna gambar komik juga terang sehingga dapat
membangkitkan motivasi belajar siswa, serta kosa-kata yang digunakan juga
ringan dan mudah dimengerti.

B. Saran
1. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengimplementasikan
produk komik ini dalam pembelajaran di kelas
2. Perlu dikembangkan komik biologi pada materi yang lebih luas lagi sehingga
komik yang dihasilkan dapat digunakan sebagai media alternatif dalam
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pembelajaran biologi yang mampu menarik minat siswa dalam belajar dan juga
bisa digunakan sebagai media belajar mandiri bagi siswa.
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Lampiran 1. Hasil Validasi Komik
A. Hasil Validasi Desain
No Aspek yang dinilai
1.
Tampilan Media Pembelajaran
Komik
a. Penulisan judul media
pembelajaran
b. Ukuran huruf pada tulisan
c. Penggunaan kata
d. Kejelasan tulisan
e. Gambar yang tidak
mengacaukan tampilan
f. Gambar yang digunakan jelas
dalam mengarahkan alur cerita
Rata-rata
2.
Alur Cerita
a. Alur cerit4a menarik

3.

b. Kesesuaian alur cerita dengan
penjelasan materi
c. Alur cerita terus terfokus pada
tujuan penjelasan materi
Rata-rata
Fungsi Media Pembelajaran Komik
a. Media pembelajaran komik
sebagai sumber belajar
b. Bahasa penyampaian yang
digunakan media pembelajaran
dapat dipahami anak didik
(tidak verbalistik)
c. Media pembelajaran komik
dapat meningkatkan dan
mengembangkan imajinasi
siswa dalam membangun
konsep
d. Media pembelajaran komik
mendorong siswa untuk
melakukan kegiatan
pembelajaran sehingga tujuan
pembelajaran tercapai
Rata-rata

Penilaian Validator
Tahap I
Tahap II
2

4

4
2
3
3

4
4
4
4

2

4

2,67

4

3

4

3

4

3

4

2,25

4

3

4

3

4

2

4

2

3

2,5

3,75

4.

Manfaat Media
a. Kesesuaian media pembelajaran
dengan tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai
b. Media pembelajaran komik
membangun komunikasi yang
efektif antara guru dan siswa
c. Media pembelajara komik
memberikan kesempatan kepada
siswa untuk belajar mandiri
d. Media pembelajaran komik
menambah khasanah
pengetahuan dan pengalaman
guru
e. Media pembelajaran komik
dapat meningkatkan dan
mengembangkan imajinasi
siswa dalam membangun
konsep
Rata-rata

B. Hasil Validasi Materi
Aspek
No Kriterian

Isi

1.

2.
3.
4
5
6
7

8
9
10

4

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3,2

4

Penilaian
Validator
Tahap I Tahap II
Kesesuaian isi komik dengan
3
4
Kompetensi Dasar (KD) dan
Indikator Pembelajaran
Kebenaran konsep materi ditinjau
3
4
dari aspek keilmuan
Kejelasan topik pembelajaran
2
3
Keruntutan materi
2
3
Cakupan materi
3
4
Ketuntasan materi
2
3
Keterkaitan contoh materi dengan
2
4
kondisi yang ada di lingkungan
sekitar
Kejelasan contoh yang diberikan
3
4
Kesesuaian
evaluasi
dengan
2
3
materi dan tujuan pembelajaran
Ketetapan
dialog/teks
cerita
2
4
dengan materi

11

Kebahasaan

12
13
14
15
16
17

18

Penyajian

19

20
21

Keterlaksanaan

22
23
24

25
26
27

Isi materi menunjukkan variasi
tingkat kognitif, yaitu aspek
pengetahuan, pemahaman dan
aplikasi
Rata-rata
Pemilihan kata dalam penjabaran
materi
Kesesuaian
kata
dengan
penggunaan bahasa peserta didik
Penggunaan
bahasa
yang
komunikatif
Kesesuaian tema cerita dengan
taraf berfikir peserta didik
Kemudahan memahami alur cerita
melalui penggunaan bahasa
Penggunaan dialog atau teks yang
menarik dan mengarah pada
pemahaman konsep
Penggunaan kata tidak memuat
makna ganda dan salah tafsir
Rata-rata
Dukungan
komik
terhadap
keterlibatan siswa pada proses
pembelajaran
Penyajian gambar tokoh menarik
dan proporsional
Kejelasan alur cerita yang
mendukung untuk memahami
materi
Rata-rata
Fleksibilitas penggunaan komik
dalam pembelajaran
Dukungan
media
bagi
kemandirian belajar siswa
Kemampuan
media
untuk
meningkatkan motivasi siswa
dalam mempelajari biologi
Kemampuan media menambah
pengetahuan siswa
Sampul komik menarik
Desain halaman komik urut dan
menarik

2

3

2,36
3

3,55
4

3

4

2

3

3

4

3

4

2

3

3

4

2,71
3

3,71
3

3

4

4

4

2,5
2

3,67
3

2

3

3

4

2

4

2
2

4
4

28
29
30

Cetakan komik jelas
Bentuk huruf menarik
Ukuran huruf mudah dibaca
Rata-rata

3
2
3
2,33

4
4
4
3,78

1.

Deskripsi Hasil Validasi Desain Media Pembelajaran Berbasis Komik
Aspek Penilaian
Hasil
Kategori
Hasil
Kategori
Penilaian
Penilaian
Tahap I
Tahap II
Cukup valid
Tampilan Media
2,67
4
Valid
Pembelajaran Komik
Cukup valid
Alur Cerita
2,25
4
Valid
Cukup valid
Fungsi Media
2,5
3,75
Valid
Pembelajaran Komik
Valid
Manfaat Media
3,2
4
Valid
Cukup valid
Rata-rata
2,65
3,94
Valid

2.

Deskripsi Hasil Validasi Materi Media Pembelajaran Berbasis Komik
Aspek Penilaian
Hasil
Kategori
Hasil
Kategori
Penilaian
Penilaian
Tahap I
Tahap II
Cukup valid
Isi
2,36
3,55
Valid
Cukup
valid
Kebahasaan
2,71
3,71
Valid
Cukup valid
Penyajian
2,5
3,67
Valid
Cukup valid
Keterlaksanaan
2,33
3,78
Valid
Cukup valid
Rata-rata
2,47
3,67
Valid

Lampiran 2. Hasil Angket Masukan dan Penilaian Guru tentang Kualitas Media
Pembelajaran Komik Kartun Doraemon Pada Materi Sistem Pencernaan
Pada Manusia
A. Hasil Angket Masukan dan Penilaian Guru tentang Kualitas Media Pembelajaran
Komik Kartun Doraemon Pada Materi Sistem Pencernaan Pada Manusia
Aspek
Anatomi Komik

Mutu Gambar

Tampilan
Menyeluruh

Isi

No

Kriteria

1
Halaman Pembuka
2
Judul Cerita
3
Panel Baca
4
Balon Kata
5
Gang/Jarak antar panel
Rata-rata
6
Penyajian ilustri komik
7
Gambar Komik
8
Komposisi warna
Rata-rata
9
Sampul Komik
10 Desain halaman komik
11 Cetakan Komik
12 Bentuk huruf
13 Ukuran huruf
Rata-rata
14 Kesesuaian isi komik
dengan Kompetensi Dasar
(KD) dan Tujuan
Pembelajaran
15 Kebenaran konsep materi
ditinjau dari aspek
keilmuan
16 Kejelasan topik
pembelajaran
17 Keruntutan materi
18 Cakupan materi
19 Ketuntasan materi
20 Keterkaitan contoh materi
dengan kondisi yang ada
dilingkungan sekitar

Penilaian
I
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
3
3
3,8
4

II
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4,2
5

3

5

3

5

3
3
3
4

4
4
4
5

21

Kebahasaan

Penyajian

Kejelasan contoh yang
diberikan
22 Kesesuaian evaluasi
dengan materi dan tujuan
pembelajaran
23 Ketepatan dialog/teks
cerita dengan materi
24 Isi materi menunjukkan
variasi tingkat kognitif,
yaitu aspek pengetahuan,
pemahaman dan aplikasi
Rata-rata
25 Pemilihan kata dalam
penjabaran materi
26 Kesesuaian kata dengan
penggunaan bahasa peserta
didik
27 Penggunaan bahasa yang
komunikatif
28 Kesesuaian tema cerita
dengan taraf berpikir
peserta didik
29 Kemudahan memahami
alur cerita melalui
penggunaan bahasa
30 Penggunaan dialog atau
teks yang menarik dan
mengarah pada
pemahaman konsep
31 Penggunaan kata tidak
memuat makna ganda dan
salah tafsir
Rata-rata
32 Dukungan komik terhadap
keterlibatan siswa pada
proses pembelajaran
33 Penyajian gambar tokoh
menarik dan proporsional
34 Kejelasan alur cerita yang
mendukung untuk
memahami materi
Rata-rata

4

5

4

4

4

4

4

4

3,55
4

4,45
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4

4
4

4

4

4

4

4

4

Keterlaksanaan

35

Fleksibilitas penggunaan
komik dalam pembelajaran
36 Dukungan media bagi
kemandirian belajar siswa
37 Kemampuan media untuk
meningkatkan motivasi
siswa dalam mempelajari
biologi
38 Kemampuan media
menambah pengetahuan
siswa
Rata-rata

3

5

4

5

4

5

4

5

3,75

5

B. Analisis Hasil Angket Masukan dan Penilaian Guru tentang Kualitas Media
Pembelajaran Komik Kartun Doraemon Pada Materi Sistem Pencernaan Pada
Manusia
1. Aspek Anatomi Komik
̅̅̅
𝐴𝑙 =

̅̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗 =𝑖𝐾𝑖𝑗

=

𝑛
4+4
2

=4
2. Aspek Mutu Gambar
̅̅̅
𝐴𝑙 =
=

̅̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗 =𝑖𝐾𝑖𝑗
𝑛
4+5
2

= 4,5
3. Aspek Tampilan Menyeluruh
̅̅̅
𝐴𝑙 =

̅̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗 =𝑖𝐾𝑖𝑗

=

𝑛
3,8+4,2
2

=4
4. Aspek Isi
̅̅̅
𝐴𝑙 =
=

̅̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗 =𝑖𝐾𝑖𝑗

𝑛
3,55+4,45
2

=4
5. Aspek Kebahasaan

̅̅̅ =
𝐴𝑙
=

̅̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗 =𝑖𝐾𝑖𝑗

4+4

𝑛

2

=4
6. Aspek Penyajian
̅̅̅
𝐴𝑙 =
=

̅̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗 =𝑖𝐾𝑖𝑗
𝑛
4+4
2

=4
7. Aspek Keterlaksanaan
̅̅̅
𝐴𝑙 =
=

̅̅̅̅̅
∑𝑛
𝑗 =𝑖𝐾𝑖𝑗
𝑛
3,75+5
2

= 4,38
C. Deskripsi Hasil Angket Masukan dan Penilaian Guru tentang Kualitas Media
Pembelajaran Komik Kartun Doraemon Pada Materi Sistem Pencernaan Pada
Manusia
Aspek Penilaian
Hasil Penilaian
Kategori
Anatomi Komik
4
Sangat Valid
Mutu Gambar
4,5
Sangat Valid
Tampilan Menyeluruh
4
Sangat Valid
Isi
4
Sangat Valid
Kebahasaan
4
Sangat Valid
Penyajian
4
Sangat Valid
Keterlaksanaan
4,38
Sangat Valid
Rata-rata
4,13
Sangat Valid

Lampiran 3. Hasil Respon Siswa terhadap Media Pembelajaran Komik Kartun
Doraemon Pada materi sistem Pencernaan Pada manusia
Aspek

No

Pernyataan

Minat
Terhadap
Komik

1

Saya dapat memahami
materi dengan bantuan
gambar-gambar
yang
memiliki kualitas yang
bagus
Desain cover memiliki daya
tarik
awal
dan
menggambarkan isi atau
materi yang disampaikan
Menurut saya desain komik
biologi ini sangat menarik
Saya dapat membaca teks
dengan mudah karena jenis
dan ukuran huruf yang
dipilih tepat
Saya suka dengan tampilan
setiap
halaman
komik
karena memiliki perpaduan
yang sesuai antara gambar
dengan alur cerita
Saya
menjadi
paham
karenamateri
disajikan
secara urut dan menarik
Dialog atau teks yang
digunakan sederhana dan
mudah dipahami
Bahasa yang digunakan
sederhana
dan
mudah
dipahami
Saya bisa belajar sesuai
dengan kecepatan
dan
intensitas
belajar
saya
mandiri
Saya lebih senang belajar
dengan komik ini dari pada
hanya
mendengarkan
penjelasan guru

2

3
4

5

6

Pemahaman 7
Materi
8

9

Tampilan

10

5 4
19 9

Kriteria
3
2
1

Rata-rata
1
4,62

4

22 3

7

13 7

2

3,86

8

18 2

1

4,12

13 14 1

1

4,34

10 12 5

1

3,97

7

1

4,10

19 2

4,03

10 14 5

4,24

8

19 1

1

4,17

7

8

1

3,72

13

11
12

Penyajian
Komik

13

14

15

16

Materi yang disajikan dapat
saya pahami dengan mudah
Komik ini memberikan
motivasi (ketertarikan) pada
saya untuk belajar
Saya bisa belajar secara
aktif dan mandiri dengan
komik ini
Dengan komik ini saya
mendapatkan pengetahuan
yang
lebih
mendalam
tentang sistem pencernaan
pada manusia
Terdapat penjelasan untuk
mendefinisikan
istilah
biologi
Lembar evaluasi yang ada
didalam komik membantu
saya dalam belajar biologi
Rata-rata

8

16 2

2

1

13 13 3

6

19 1

14 9

3,97
4,24

2

1

3,93

5

1

4,28

6

19 3

1

4,03

9

16 2

1

1

4,07

4,11

Lampiran 4. Data Mentah Respon siswa terhadap Media Pembelajaran Komik Kartun Doraemon
N0 Resp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
A
5
4
5
4
4
4
5
4
4
2
4
2
B
5
4
4
5
4
5
4
3
4
3
4
3
C
5
4
3
4
5
4
4
5
5
4
4
4
D
5
3
3
5
5
4
4
5
4
3
4
5
E
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
6
F
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
G
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
8
H
3
3
3
2
2
3
2
3
4
4
2
9
I
5
4
5
4
5
4
5
4
4
3
4
10 J
5
5
4
4
5
4
4
5
4
5
5
11 K
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
2
12 L
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
13 M
5
4
4
4
4
6
4
5
5
5
4
14 N
5
4
2
5
4
4
4
4
5
4
5
15 O
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
16 P
5
3
2
3
4
5
3
4
2
4
5
17 Q
4
4
3
4
5
4
4
3
5
4
4
18 R
4
4
3
4
5
4
4
3
4
4
3
19 S
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
20 T
5
4
4
4
4
5
4
4
4
3
4
21 U
5
4
5
4
5
4
5
5
4
3
4
22 V
5
4
3
3
3
2
3
4
5
5
1
23 W
5
4
4
4
4
5
4
4
4
3
4
24 X
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25 Y
5
4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
26 Z
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
27 AA
5
4
3
4
5
4
4
3
3
4
5
28 AB
4
4
4
5
4
5
4
5
4
3
4
29 AC
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

12
5
5
4
5
5
5
4
3
5
4
3
4
4
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: Siti Nurbaya
: Perempuan
: Desa Mudung Darat, 03 Mei 1992
: Siti nurbaya 35 @ yahoo.com
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Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten
Muaro Jambi
: 081367545536
: Islam
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1. SD N 4/IX Mudung darat, tamat tahun 2005
2. SMP N 11 Muaro Jambi, tamat tahun 2008
3. SMA Negeri 3 Muaro Jambi, tamat tahun 2011

Motto: “Segala yang kita rasakan adalah hidup kita
What Ever We Feel Is Our life “

Jambi, Juni 2018

Siti Nurbaya
Nim: TB.110731

