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MOTTO

ُش ْيئ ً َاو ُه
َ سىأ َ ْنت ُ ِحبُّوا
َ سىأ َ ْنت َ ْك َر ُهوا
َ ش ْيئ ً َاو ُه َو َخي ٌْرلَ ُك ْم َو
َ َو
َ ع
َ ع
ُون
َ َوش ٌَّرلَ ُك ْم َواللَّ ُهيَ ْعلَ ُم َوأ َ ْنت ُ ْمالت َ ْعلَ ُم
“. . Tetapi boleh Jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik
bagimu, dan boleh Jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak
baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.
(Al Baqarah, 216).
(Al-Quran dan terjemahan, CV Penerbit Diponegoro, Bandung.
hlm : 26)
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ABSTRAK
Nama

: Mustakim

NIM

: TF. 151094

Program Studi : Tadris Fisika
Judul

: pengembangan media pembelajaran komik fisika menggunakan
aplikasi pixton berbasis pendekatan kontekstual di madrasah
tsanawiyah al-furqon kota jambi
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran komik

fisika menggunakan apliakasi pixton pada pokok bahasan Tekanan Hidrostatis yang
berguna untuk mengetahui kelayakan, praktikalitas dan efektifitas

media

pembelajaran komik fisika menggunakan aplikasi pixton pada materi IPA di MTs
Al-Furqon Kota jambi. Media pembelajaran yang dibuat dilakukan penilaian oleh
beberapa ahli yaitu : ahli media, ahli materi, ahli bahasa, guru pengampu dan siswa.
Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data yang diperoleh dari sejumlah responden.
Untuk validitas media yang didapatkan dari ahli media, ahli materi dan ahli bahasa
memperoleh persentase rata-rata sebesar 90,33% dengan kriteria sangat valid,
praktikalitas media yang didapatkan dari tanggapan dosen dan siswa memperolah
persentase rata-rata sebesar 97% dengan kriteria sangat praktis, dan untuk efektivitas
media yang didapatkan dari peningkatan hasil belajar siswa memperoleh persentase
keefektifan sebesar 0,62% dengan kriteria sedang. Jadi dari hasil data yang diperoleh,
produk ini memenuhi ketiga kriteria valid menurut para ahli, praktis, dan efektif.
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa media pembelajaran
komik fisika menggunakan aplikasi pixton dengan pendekatan kontekstual ini layak
digunakan dalam pembelajaran.

Kata kunci : Media Pembelajaran, Pixton,
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
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ABSTRACT
Name

: Mustakim

NIM

: TF. 151 103

Study program

: Physics Tadris

Title

: The Development of Physics comic Learning Media using
a Pixton Application Based on a Contextual Approach
for Madrasah Tsanawiyah Al-furqon Kota Jambi
This study aims to develop Physcs comic learning media using pixton on the

subject of hydrostatic pressure is useful to know feasibility, practicalities and
effectiveness of instructional media based physics comic using pixton in materials
science at MTs Al-Furqon, Learning media that are made in research by some
experts, namely: media experts, subject matter experts, linguists, teachers and
students pengampu. This is evidenced by the results of the analysis of data obtained
from a number of respondents. For the validity of the media obtained from media
experts, subject matter experts and linguists obtain an average percentage of 90.33%
with a very valid criteria, the practicalities of media obtained from the responses of
faculty and students obtain an average percentage of 97% with a very practical
criterion and for the effectiveness of the media obtained from improving student
learning outcomes gained 0.62% percentage effectiveness criteria being. So from the
data obtained, these products meet all three criteria is valid according to experts,
practical, and effective. Based on the results of field research shows that media based
physics comic using pixton is fit for use in learning.

Keywords : Learning Media, Pixton, Subjects
Natural Sciences
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi
mendorong upaya-upaya pembaruan dalam bidang pendidikan. Pembaruan
dalam bidang pendidikan harus dilakukan seiring dengan perkembangan
zaman.Ha lini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar
mampu menghadapi tantangan-tantangan baru dalam dunia pendidikan.
Pembelajaran bertujuan agar peserta didik memperoleh ilmu
pengetahuan dan memiliki sikap yang baik. Agar dapat terlaksana secara
efektif dan efisien proses pembelajaran perlu direncanakan dengan baik.
Alat atau media pembelajaran sangat menunjan gproses belajar
mengajar. Media dapat membantu memperjelas materi yang disampaikan
pendidik kepada peserta didik. (M.Ramli,2015,hlm.131). Oleh karena
itu,dapat disebutkan bahwa salah satu fungsi utama dari media
pembelajaran

adalah

sebagai

alat

bantu

mengajar

yang

dapat

mempengaruhi kondisi belajar. Adanya penggunaan media didalam
kegiatan pembelajaran bisa membantu peserta didik dalam mengartikan
materi pelajaran yang sulit dan rumit secara efektif dan efisien. Penggunaan
media dalam pembelajaran juga akan memberikan kemenarikan terhadap
materi yang

disampaikan sehingga dapat meningkatkan minat peserta

didik untuk mempelajari materi tersebut.
Pembelajaran fisika yang berkembang sekarang ini,pendidik kurang
kreativ dalam penyampaian komunikasi. Hal ini menyebabkan adanya
pandangan yang sulit terhadap mata pelajaran fisika serta menyebabkan
minat belajar fisika menjadi rendah. Pendidik hanya mengandalkan buku
teks sebagai pegangan dalam mengajar. Ditambah lagi tampilan buku teks
1

2

fisika yang digunakan bersifat monoton yang berisi tulisan panjang dan
rumus-rumus sehingga membuat peserta didik kurang tertarik untuk
membacanya. Kebanyakan peserta didik lebih suka membaca komik karena
menyajikan banyak gambar baik anime atau tokoh
binatang, sehingga peserta didik tidak merasa bosan ketika
membacanya.(Retno Tyas dkk,2013,hlm.16)
Pokok bahasan fisika diSekolah Menengah Pertama seringkali
mengandung konsep-konsep fisika yang sulit untuk dipahami. Diperlukan
pemahaman dan imajinasi tinggi untuk dapat memahami konsep-konsep
fisika tersebut. Selain itu,pelajaran fisika juga dianggap sebagai salah satu
mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari karena terdiri dari sekumpulan
rumus-rumus yang rumit. Hal ini diperparah dengan penyajian dari bukubuku fisika yang monoton sehingga membuat peserta didik kurang tertarik
untuk membacanya. Usia anak-anak dan remaja lebih menyukai membaca
buku bergambar seperti komik dari pada membaca buku-buku pelajaran
yang memiliki tampilan kurang menarik. Buku komik lebih menarik untuk
dibaca karena berisikan gambar-gambar dan memiliki cerita-cerita yang
menarik.
Berdasarkan hasil penelitiaan pendahuluan yang dilakukan dikelas
VIII Mts Al-Furqon Kota Jambi,didapatkan hasil bahwa pendidik fisika
kurang memanfaatkan penggunaan media pada proses pembelajaran.
Keadaan ini dibuktikan dengan penggunaan media oleh pendidik pada
pembelajaran fisika didominasi dengan buku teks. Kurangnya media
pembelajaran yang digunakan menyebabkan konsep fisika belum
tersampaikan dengan baik dan menjadi susah dipahami,sehingga membuat
peserta didik kurang tertarik dalam belajar fisika. Berdasarkan analisis
angket kebutuhan peserta didik lebih menyukai media pembelajaran yang
menarik,bersifat praktis,dan dapat menggambarkan konsep fisika secara

3

nyata Fisika lebih menarik bila dikemas dalam bentuk komik bergambar,
terutama dalam memvisualisasikan konsep-konsep fisika.
Salah satu media komik yang belum banyak dikembangkan adalah
komik fisika online Pixon. Aplikasi Pixton dapat digunakan untuk
merancang dan membagikan komik digital yang menarik secara
online,sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan media pembelajaran
komik fisika. Aplikasi Pixton bias dimanfaatkan pendidik di dalam proses
pembelajaran,

diantaranya

untuk

menyampaikan

materi,

untuk

mempresentasikan konsep fisika secara visual,dan untuk mewujudkan
suasana pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan.(Puspita Dwi
Widyastuti,2016,hlm.384).

Sehingga komik

fisika Pixton

berbasis

pendekatan kontekstual dapat digunakan untuk peserta didik kelas VIII
MTs Al-Furqon Kota Jambi.
Kelebihan dari media pembelajaran komik fisika Online Pixton ini
dibandingkan dengan komik lainnya adalah komik disusun dari berbagai
macam karakter-karakter, background, serta objek-objek yang

menarik

yang bias langsung digunakan dengan mudah,Pixton juga memungkinkan
untuk menggambar sendiri karakter yang diinginkan.Selain itu,cerita dalam
komik diaplikasikan menggunakan pendekatan kontekstual sehingga bias
menunjang peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan.
Berdasarkan pemaparan masalah-masalah

di atas,

peneliti

menganggap perlu dilakukan penelitian dan pengembangan dengan
judul“Pengembangan

Media

Pembelajaran

Komik

Fisika

Menggunakan Aplikasi Pixton Berbasis Pendekatan Kontekstual Pada
Pokok Bahasan Tekanan Hidrostatis”.
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B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang yang

sudah dijabarkan sebelumnya, maka

peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah diantaranya yaitu:
1. Pendidik belum maksimal dalam memanfaatkan penggunaan media
dalam proses pembelajaran.
2. Kurangnya variasi media pembelajaran menyebabkan peserta didik
kurang tertarik dalam belajar.
3. Pengunaan pendekatan pembelajaran dapat menunjang peserta didik
dalam memahami materi yang diajarkan.
4. Belum adanya pengembangan media yang menarik dan bersifat praktis
seperti media pembelajaran komik.
5.

Diperlukan

pengembangan

media

pembelajaran

komik

fisika

menggunakan aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual pada
pokok bahasan Tekanan Hidrostatis

C. Batasan Masalah
Pada penelitian ini, peneliti membatasi beberapa masalah penelitian
yaitu:
1.

Pengembangan

media

pembelajaran

komik

fisika

dirancang

digunakana

adalah

pendekatan

menggunakan aplikasi Pixton.
2.

Pendekatan

pembelajaran

yang

kontekstual.
3.

Materi dalam pengembangan media pembelajaran komik fisika
menggunakan aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual adalah
Tekanan Hidrostatis.
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D. Rumusan Masalah
Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya
yaitu:
1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran komik fisika
menggunakan aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual pada
pokok bahasan Tekanan Hidrostatis yang Valid,Praktis dan Efektif?
2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran komik fisika menggunakan
aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual pada pokok bahasan
Tekanan Hidrostatis?
3.Bagaimana respon peserta didik terhadap kemenarikan buku komik fisika
menggunakan aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual pada
pokok bahasan Tekanan Hidrostatis?
E. Tujuan Pengembangan
Tujuan dilakukan pengembangan ini diantaranya yaitu:
1. Mengetahui cara mengembangkan media pembelajaran komik fisika
menggunakan aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual pada
pokok bahasan Tekanan Hidrostatis.
2. Menguji kelayakan media pembelajaran komik fisika menggunakan
aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual pada pokok bahasan
Tekanan Hidrostatis.
3.

Mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran komik
fisika menggunakan aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual
pada pokok bahasan Tekanan Hidrostatis.

F. Manfaat Pengembangan
1. Manfaat Teoritis
Media pembelajaran komik fisika menggunakan aplikasi Pixton
berbasis pendekatan kontekstual ini dapat menjelaskan konsep fisika
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yaitu Tekanan Hidrostatis yang dipelajari. Hasil penelitian dan
pengembangan media pembelajaran komik fisika menggunakan
aplikasi Pixton berbasis pendekatan kontekstual ini diharapkan dapat
menambah wawasan keilmuan dan menambah kreatifitas peneliti
maupun pembaca.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti,memberikan pengetahuan tentang pengembangan
media pembelajaran komik fisika menggunakan aplikasi Pixton.
b.

Bagi pendidik,

sebagai salah satu masukan atau ide untuk

melakukan inovasi dalam membuat media pembelajaran yang
inovatif.
c.

Bagi peserta didik,sebagai media belajar mandiri yang digunakan
untuk belajar dengan/tanpa pendidik sesuai dengan keahlian dan
kecakapan belajar masing-masing.

d. Bagi sekolah,diharapkan dapat menjadi alternative pilihan media
pembelajaran yang bias dimanfaatkan didalam proses pembelajaran.

7

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Media Pembelajaran
1. Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah
berarti “tengah”,“perantara”,atau “pengantar”.Dalam bahasa Arab, media
adalah perantara

atau

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima

pesan.(Azhar Arsyad,2016:3) Kata media merupakan bentuk jamak dari
kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar
terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media atau bahan
juga dapat diartikan sebagai perangkat lunak (software) berisi pesan atau
informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan
peralatan.(Arief S Sadiman,2011:19)
Media sebagai alat bantu

dalam proses pembelajaran dapat

membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan
pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Tanpa bantuan
media, maka bahan pelajaran sulit untuk dipahami oleh peserta didik,
terutama bahan pelajaran yang rumit.(Saiful Bahri Djamarah,2010:121)
Pembelajaran merupakan suatu upaya membelajarkan atau suatu
upaya mengarahkan aktivitas peserta didik ke arah aktifitas belajar. Didalam
proses pembelajaran terkandung dua aktifitas,yaitu aktivitas mengajar (guru)
dan aktivitas belajar (peserta didik). (Nur Asiah,2014:10) Pembelajaran akan
memberikan hasil yang lebih baik jika didesain sesuai cara belajar peserta
didik.
Jadi, media pembelajaran adalah

alat bantu mengajar untuk

menyampaikan materi pembelajaran agar materi lebih mudah dipahami dan
menjadikan peserta didik termotivasi dan aktif dalam proses pembelajaran.
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2. Fungsi Media Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran terdapat dua unsure penunjang yang
sangat penting yaitu metode pembelajaran dan media pembelajaran.
Pemilihan metode pembelajaran harus diiringi dengan pemilihan media
pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.
Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa
informasi dari sumber (guru) menuju penerima (peserta didik). Sedangkan
metode adalah prosedur untuk membantu peserta didik dalam menerima
dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi media
dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut:

Guru

Media

pesan

Siswa

model

Metode

Gambar II.1 Fungsi media dalam proses pembelajaran

Media pembelajaran dalam proses

pembelajaran memiliki

beberapa fungsi,yaitu:
1. Menghindari terjadinya verbalisme.
2. Membangkitkan minat/motivasi.
3. Menarik perhatian peserta didik.
4. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran.
5. Mengaktifkan pesertadidik dalam kegiatan belajar.
6. Mengefektifkan pemberian rangsangan dalam belajar.
7. Menambah pengertian nyata suatu informasi. (Daryanto,2013:32)
Pada penelitian ini peneliti mengembangkan media pembelajaran visual
berupa komik fisika. Media visual dalam pembelajaran memiliki
beberapa fungsi,yaitu:
1) Fungsi Atensi,media visual merupakan inti yang dapat menarik dan
mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada
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isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan
atau menyertai teks materi pelajaran. Media gambar khususnya
dapat membantu dan mengarahkan peseta didik kepada materi
yang

disampaikan.

Dengan

demikian,

kemungkinan

untuk

memperoleh dan mengingat materi yang disampaikan akan semakin
besar.
2) Fungsi Afektif,dimana media visual dapat terlihat dari tingkat
kenikmatan peserta didik ketika belajar (membaca) teks yang
bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi
dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran.
3) Fungsi Kognitif,media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian
yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dapat
memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat
informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.
4)

Fungsi Kompensatoris, media pembelajaran terlihat dari hasil
penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk
memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam
membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan
mengingatnya kembali.(Azhar Arsyad,2016:20-21)

3. Manfaat Media pembelajaran
Adapun manfaat media pembelajaran dalam proses belajar, yaitu:
1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga
dapat menumbuhkan motivasi belajar.
2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih
dipahami oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai dan
mencapai tujuan pembelajaran.
3) Metode mengajaran lebih bervariasi,tidak hanya komunikasi verbal
melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak
bosan dan guru tidak monoton.
4) Peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab
tidak hanya mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktivitas
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lain

seperti

mengamati,melakukan,mendemonstrasikan,

memerankan, dan lain-lain.
5) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang, dan
waktu.(Ihsan Khuluqo,2013:147-148)
Manfaat media pembelajaran dapat terealisasi dengan baik apabila
guru ikut berperana ktif dalam proses pembelajaran. Guru harus hadir
untuk

menyajikan

materi

pembelajaran

dengan

bantuan

media.Hubunganguru dan peserta didik tetap merupakan elemen
paling penting dalam proses pembelajaran.
4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Media pembelajaran dikelompokan menjadi tiga,yaitu:
1) Media Visual
Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan
menggunakan indra penglihatan. Media visual terdiri atas media
yang dapat diproyeksikan (projectedvisual) dan media yang tidak
dapat diproyeksikan (non-projectedvisuals). Media visual yang
diproyeksikan pada dasarnya merupakan media yang menggunakan
alat proyeksi untuk menayangkan gambar atau tulisan yang akan
tampak pada layar (screen).
2) Media Audio
Media Audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk
audiotif

(hanya

dapat

didengar)

yang

dapat

merangsang

pikiran,perasaan, perhatian dan kemampuan peserta didik untuk
mempelajari isi tema.
3) Media Audiovisual
Media Audiovisual merupakan kombinasi media audio dan visual
yang dapat didengar dan dilihat. Media audiovisual akan menjadi
penyaji bahan ajar kepada peserta didik semakin lengkap dan
optimal. Media audiovisual dapat berupa video, tayangan televise
dan program slide suara. (Hamdani,2011:248-249)
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Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan media dalam jenis
mediavisual yang tidak dapat diproyeksikan (non-projected visuals).
Media yang dikembangkan berupa buku komik fisika.

B. Komik
Komik

merupakan

media

komunikasi

visual

yang

unik

karena

menggabungkan teks dan gambar dalam bentuk yang kreatif serta
mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara popular dan
mudah dimengerti.(Takari Candra Pramana,2015)
Komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk
menyampaikan pesan pembelajaran.

1. Jenis-Jenis Komik
Komik memiliki beberapa jenis, yaitu:
1) Kartun/Karikatur (Cartoon)
Kartun yang hanya berupa satu tampilan saja,dengan beberapa gambar
yang

dipadu

dengan

tulisan-

tulisan.

Biasanya

komik

tipe

kartun/karikatur ini berjenis humor dan editorial (kritikan) atau politik
(sindiran)

yang dapat menimbulkan sebuah arti sehingga sipembaca

dapat memahami maksud dan tujuannya.
2) Komik Potongan (Comic Strip)
Bentuk komik ini hanya berupa penggalan-penggalan gambar yang
disusun/dirangkai menjadi sebuah alur cerita pendek. Namun isi
ceritanya tidak terpaku harus selesai pada satu kali terbitan namun dapat
juga dijadikan suatu cerita bersambung/berseri.
3) Buku Komik (Comic Book)
Kumpulan gambar-gambar, tulisan dan cerita dikemas dalam bentuk
sebuah buku (terdapat sampul dan isi).
4) Komik Tahunan (Comic Annual)
Komik yang diterbitkan secara teratur atau berskala.
5) Komik Online (Web Comic)
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Komik

yang

dikemas

dalam

bentuk

online.

.(Takari

Candra

Pramana,2015)
Dalam penelitian ini,peneliti mengembangkan komik jenis buku
(Comic Book) karena lebih efektif sebagai media pembelajaran dan
memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Ukuran buku komik
yang digunakan adalah 14,8 x 21 cm (A5),sesuai dengan standar ukuran
buku tulis sekolah, buku cerita fiksi maupun non fiksi, dan alternatif bukubuku ukuran sedang.

2. Komik dalam Pembelajaran
Komik pembelajaran merupakan media yang dapat digunakan untuk
mengatasi permasalahan dalam memahami suatu materi. Penggunaan
analogi dan penggambaran cerita

dalam kehidupan sehari-hari dapat

membantu peserta didik untuk memahami suatu materi. Objek-objek yang
terlalu kecil, terlalu besar, berbahaya atau bahkan tidak dapat dikunjungi
oleh peserta didik dapat dihadirkan melalui media komik pembelajaran.
Pengembangan komik sebagai media pembelajaran bertujuan untuk
memberikan nuansa baru dalam pembelajaran,selain itu penggunaan komik
dapat menambah minat peserta didik dalam pembelajaran dan peseta didik
lebih mudah mengingat materi pelajaran yang diajarkannya.
Komik sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan,yaitu:
1) Komik dapat memotivasi peserta didik selama proses pembelajaran;
2) Komik terdiri dari gambar-gambar yang merupakan media yang dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran;
3) Komik bersifat permanen;
4) Komik dapat membangkitkan minat membaca dan mengarahkan peserta
didik untuk disiplin membaca khususnya peserta didik yang tidak suka
membaca;
5) Komik adalah bagian dari budaya popular.
Peranan

pokok

komik

sebagai

media

pembelajaran

adalah

kemampuannya dalam menciptakan minat belajar peserta didik. Sebagai
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mediavisual, pengembangan komik harus berpegang pada beberapa hal
berikut:
1) Bentuk: Pemilihan bentuk penting agar dapat meningkatkan minat dan
perhatian peserta didik.
2)

Garis: Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur yang
bersifat berurutan. Sehingga unsure garis ini dapat membantu dalam
kejelasan cerita.

3) Tekstur: Tekstur menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat
menunjukan penekanan.
4) Warna: Penggunaan warna untuk memberikan kesan pemisahan atau
penekanan serta membangun keterpaduan dan mempertinggi realitas
obyek dan menciptakan respon emosional. Hal yang perlu diperhatikan
dalam pemilihan warna adalah sebagai berikut:
a) Pemilihan warna khusus
b) Nilai warna, yakni tingkat ketebalan dan ketipisan
c) Intensitas atau kekuatan warna
Dalam hal ini,komik pembelajaran berperan sebagai alat yang berfungsi
untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pesan pembelajaran yang
disampaikan dalam komik pembelajaran dapat dikatakan baik apabila
Memenuhi beberapa syarat,yaitu:
1) Pemilihan isi dan gaya penyampaian pesan mempunyai tujuan
memberikan motivasi kepada peserta didik.
2) Isi dan gaya penyampaian pesan juga harus meningkatkan peserta didik
untuk memproses apa yang dipelajari serta memberikan motivasi
belajar baru.
3) Dapat mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan,umpan
balik dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktikpraktik dengan benar.
Menggunakan

komik

sebagai

media

pembelajaran

juga

harus

mempertimbangkan evaluasi dari materi yang telah disampaikan,sehingga
guru dapat mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian (pemahaman)
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peserta didik

terhadap

materi

yang disampaikan

melalui

komik

pembelajaran. Guru juga wajib memilih komik yang layak digunakan
sebagai media pembelajaran

karena

tidak

jarang ditemukan

komik-

komik yang tidak edukatif. Guru harus mengarahkan peserta didik supaya
selektif dalam membaca komik.
C. Pixton
Pixton adalah sebuah aplikasi komik online gratis yang dapat
diakses oleh semua kalangan. Pixton diciptakan untuk membuat dan
berbagi komik digital yang menarik,baik itu sebagai media hiburan maupun
media pembelajaran.(Puspita Dwi Widyastuti,2016:348)
Komik Pixton merupakan media pembelajaran berbasis online
dengan website www.Pixton.com. Pada website tersebut, pengguna dapat
membuat dan menyusun materi pembelajaran dalam bentuk komik,
mengambil atau membuat tokoh kartun yang sudah tersedia atau membuat
tokoh karakter sendiri.

Gambar II.2 Area Kerja Pixton

Keterangan:
a. beground: berisi kumpulan beground yang dapat di gunakan dalam
pembuatan komik.
b.character : berisi kumpulan Character berupa gambar
yang akan di gunakan.
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c. Lembar kerja: tempat untuk menambahkan dan menyusun
background, karakter (gambar), teks, dan sebagainya.
d.fokus:berfungsi untuk memfokuskan character atau objek tertentu
e. word : Berfungsi untuk memberikan text untuk percakapan
f. faces : berisi kumpulan berbagai ekspresi wajah character
g. action : berisi kumpulan bentuk action untuk mengubah action dari
karacter yang akan di gunakan.

D. Pendekatan Kontekstual
Pembelajaran Kontekstual adalah konsep belajar yang membantu
guru menghubungkan antara materi yang diajarakan dengan situasi dunia
nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan
peserta didik sehari-hari.(Tukiran Tanireza,2015:52)
Pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan
pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah dari
pengetahuan.(Trianto Ibnu Badar Al Tabrani,2014:141) Melalui hubungan
didalam dan diluar ruang kelas,suatu pendekatan pembelajaran kontekstual
menjadikan pengalaman lebih relevan dan berarti bagi peserta didik dalam
membangun pengetahuan yang akan diterapkan dalam pembelajaran seumur
hidup.
Terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran
yang menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu:
a.

Dalam pendekatan kontekstual,pembelajaran merupakan proses
pengaktifan

pengetahuan

yang

sudah

ada

(activating

knowledge),artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari
pengetahuan yang sudah dipelajari,dengan demikian pengetahuan
yang akan diperoleh peserta didik adalah pengetahuan yang utuh yang
memiliki keterkaitan satu sama lain.
b.

Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka
memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiringknowledge).
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c.

Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya
pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk
dipahami dan diyakini.

d.

Mempraktikan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying
knowledge), artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya
harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik.

e.

Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap setrategi
pengembangan pengetahuan.(Wina Sanjaya,2013:256)
Secara garis besar langkah-langkah penerapan pendekatan

kontekstual di dalam kelas adalah sebagai berikut:
a)

Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih
bermakna

dengan

cara

bekerja

sendiri,menemukan

sendiri,dan

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya.
b) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik.
c) Kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya.
d) Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok)
e) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.
f) Lakukan refleksi diakhir pertemuan.
g) Lakukan penilaian dengan berbagai cara. (Trianto Ibnu Badar Al
Tabrani,2014:144)

E. Materi Tekanan Hidrostatis
Tekanan muncul karena adanya gaya pada luasan tertentu. Bagaimana
dengan tekanan dalam zat cair ? Pada artikel ini akan membahas bagaimana
tekanan dalam zat cair yang disebut dengan tekanan hidrostatis.
Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang
tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan yang
diberikan zat cair pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi.
Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada ketinggian zat cair, massa
jenis zat cair, serta percepatan gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi
menyebabkan partikel-partikel zat cair akan menekan partikel lain di
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bawahnya dan begitu juga dengan partikel di bawahnya akan saling
menekan hingga ke dasar zat cair. Hal ini menyebabkan tekanan hidrostatis
pada titik yang lebih dalam akan lebih tinggi. Tekanan hidrostatis pada titik
kedalaman berapapun tidak akan dipengaruhi oleh berat zat cair, luas
permukaan zat cair, maupun bentuk wadah. Adapun sifat-sifat tekanan
hidrostatis adalah :


Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanan
hidrostatis akan semakin tinggi



Tekanan zat cair ke segala arah adalah sama besar



Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair,
dan percepatan gravitasi



Tidak bergantung bentuk wadah

Secara matematis, tekanan hidrostatis dapat dituliskan sebagai :
Ph=ρ .g .h
dengan ρ adalah

massa

jenis

fluida, g adalah

percepatan

gravitasi

dan Ph adalah kedalaman titik yang ditinjau.
F. Penelitian yang Relevan
Sebagai acuan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran
komik fisika, disimpulkan sebagai berikut:
1) Pengembangan

Komik

Pembelajaran Fisika
analisis

Berbasis

Pokok

Ethnoscience

Bahasan

Kalor.

Sebagai
Berdasarkan

Media
hasil

data dapat disimpulkan bahwa komik yang dikembangkan

layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini
ditunjukkan dengan perolehan skor rata- rata penilaian ahli media
sebesar 3,95 dengan interpretasi sangat baik,dan skor rata-rata penilain
oleh ahli materi sebesar 3,80 dengan interpretasi sangat Baik.(Muliati
Supandi,dkk,2015:35)
2) Pengembangan Buku Komik Fisika Pokok Bahasan Newton Berbasis
Konstruktivisme Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik.

18

Diperoleh

hasil

bahwa

komik

yang

dikembangkan

mampu

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini dilihat dari hasil
uji coba lapangan yang memperlihatkan bahwa motivasi peserta didik
mengalami peningkatan tinggi, terlihat dari rata-rata N-Gain yang
didapat yaitu sebesar 0,70,dan pada uji coba terbatas diperoleh N-Gain
sebesar 0,67 dengan criteria sedang. (Farida Huriawati,2015:88)
3) Pengembangan Komik Fisika Berbasis Android Sebagai Suplemen
Pokok Bahasan Radioaktifitas Untuk Sekolah Menengah Atas. Hasil
penelitian menunjukan bahwa aplikasi komik fisika berbasis Android
layak digunakan sebagai suplemen pembelajaran pada pokok bahasan
radioaktivitas, dengan persentase skor rata-rata data responden sebesar
77,91% atau berada dalam criteria baik. (W.S Hadi and P
Dwijayanti,2015;15)
4) Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik online Toondoo
dengan Metode Diskusi dan Tanya Jawab untuk Materi Geometri Dasar
Pada Peserta Didik KelasX. Dari perhitungan analisis akhir rata-rata
tes peserta didik dengan menggunakan uji-t dua pihak, rata-rata nilai
tes kelas eksperimen adalah 85,8065 dan rata-rata nilai tes kelas control
79,193. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa H0 ditolak artinya
hasil belajar peserta didik yang menggunakan komik online Toondoo
dengan metode diskusi dan tanya jawab lebih efektif dari pada peserta
didik yang belajar tanpa menggunakan komik online Toondoo.
(PuspitaDwiWidyastuti,2015:383)

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada tingkat
Madrasah Tsanawiyah yang dihadapkan pada permasalahan yang
telah dikemukakan pada latar belakang penulis. Sehingga nanti
diharapkan kedua belah pihak mampu menyelesaikan permasalahan
yang tengah dihadapi. Waktu penelitian akan dilakukan pada
Semester Genap tahun ajaran 2019/2020.
B. Karakteristik Sasaran Penelitian
Karakteristik sasaran penelitian ini adalah peserta didik
kelasVIII MTs Al-Furqon Kota Jambi. Berdasarkan penelitian
pendahuluan yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa selama
pembelajaran berlangsung, media masih jarang digunakan dan masih
kurang dimanfaatkan dengan baik yang mengakibatkan peserta didik
kurang antusias dalam pembelajaran.
Berdasarkan permasalahan

diatas maka diperlakukan alternative

berupa media yang dapa tmenambah minat peserta didik dalam
belajar,dapat mengemas pembelajaran fisika menjadi lebih menarik
dan menyenangkan,serta bersifat praktis (bias digunakan kapan
pun,dimanapun,dan

mudah

dibawa).

Media

yang

dapat

dikembangkan salah satunya adalah media pembelajaran komik.
Komik pembelajaran dapat menyampaikan materi secara menarik
melalui dialog antar tokohnya.
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C. Pendekatan dan Model Pengembangan
Metode

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

menggunakan

pendekatan penelitian pengembangan (Research and Development). Metode
penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan untuk dapat menghasilkan produk tersebut
digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, untuk menguji
kefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Dalam
penelitian dan pengembangan ini peneliti menggunakan model penelitian
model ADDIE, yang merupakan perpanjangan dari Analysis, Design,
Development, Implementation, dan Evaluation ( Sugiyono, 2015 : 38).
Menurutlangkah-langkah pengembangan produk, model penelitian dan
pengembangan ADDIE ini lebih rasional dan lebih lengkap dari model 4D
(Define, Design, Development, and Dissemination). Inti kegiatan pada setiap
tahap pengembangan juga hamper sama. Oleh sebab itu, model ini dapat
digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti
model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar
(Hidayatullah : 2017).
D. Prosedur Pengembangan
Prosedur penelitian dan pengembangan yang mengacu pada model
ADDIE ini diperlukan tahap-tahap dalam pelaksanaannya. Tahap-tahap
pengembangan ini meliputi penjelasan sebagai berikut:

Gambar III.1 Model Penelitian ADDIE
Sumber : Google Image-model penelitian ADDIE
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1. Analysis (Analisis)
Pada kegiatan analisis ini diperoleh informasi dengan melakukan
observasi awal yang bertujuan untuk melihat situasi yang ada di
lapangan.Setelah melakukan observasi awal didapat informasi bahwa
siswa membutuhkan adanya sebuah media pembelajaran yang dapat
memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Sebuah media
pembelajaran Komik Pixton dapat membantu memudahkan siswa dalam
memahami materi pembelajaran, karena materi pembelajaran yang ada
telah tersaji dalam media pembelajaran tersebut. Media pembelajaran
berbasis Komik juga mampu menumbuhkan antusias siswa dalam belajar,
dapat mengatasi masalah keterbatasan ruang dan waktu serta mampu
membantu meringankan beban guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran

karena

guru

berperan

sebagai

fasilitator

dalam

pembelajaran. Selain itu peneliti juga menganalisis materi pelajaran yang
perlu dimasukkan dalam media pembelajaran.
2. Design (Desain)
Setelah dianalisis kemudian didapatlah sebuah informasi, langkah
berikutnya yakni desain produk. Desain produk ini meliputi penyusunan
naskah media yang akan dibuat. Penyusunan naskah dapat dijadikan
sebagai acuan dalam membuat sebuah media. Seperti yang terangkum
dalam (Purwanto2013 : 27) naskah terdiri dari percakapan-percakapan
dalam bentuk komik berisi materi pembahsan dan contoh soal serta
penyelesaiannya.
3. Development (Pengembangan)
Development (pengembangan) yakni proses pembuatan/produksi media.
Setelah desain produk telah selesai langkah berikutnya merupakan
pembuatan media. Pada pembuatan media, peneliti menggunakan Aplikasi
Pixton sebagai aplikasi yang digunakan dalam proses produksinya.
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Setelah proses pengembangan media telah menghasilkan sebuah produk
kemudian divalidasi oleh ahli bahasa, ahli materi dan ahli media.
4. Implementation (Implementasi)
Pada tahap ini merupakan pengimplementasian media yang telah
dikembangkan kedalam situasi pembelajaran nyata yakni di kelas. Tahap
implementasi ini dapat digunakan untuk melihat antusias siswa dalam
proses pembelajaran menggunakan media yang telah dikembangkan,
untuk melihat antusias siswa dapat ditempuh dengan memberikan
pertanyaan umpan balik kepada siswa maupun dengan cara pengamatan
selama proses pembelajaran berlangsung.
5. Evaluation (Evaluasi)
Tahap evaluasi ini untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan proses
pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Selain itu untuk
mengetahui ketercapaian tujuan pengembangan produk. Pada tahap
evaluasi, peneliti juga menggunakan uji Efektivitas media yaitu uji yang
dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar serta pemahaman
peserta didik. Semakin signifikan kenaikan hasil belajar peserta didik
maka media pembelajaran layak dan efektif untuk digunakan.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengadakan
pengamatan secara lebih teliti serta pencatatan secara sistematis.
Observasi

lapangan

dilakukan

dengan

cara

mengamati

proses

pembelajaran yang berlangsung sekaligus mengetahui penggunaan media
pembelajaran.
2. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai
informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data
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yang nantinya diperoleh dari metode ini adalah data ahli media, ahli
materi, danGuru mata pelajaran yang dijadikanresponden.
3. Angket/ Kuesioner
Teknik yang sering digunakan dalam menghimpun data adalah
kuesioner/angket. Menurut Sugiyono (2012), angket adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat atau
pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner
merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu
dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan
dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup
atau terbuka (Sugiyono, 2015 : 216).
Dalam hal ini, penggunaan angket bertujuan untuk menghimpun
data berupa kelayakan media ketika validasi yang dilakukan oleh ahli
media, ahli materi, ahli bahasa, dosen pengampu, serta diberikan kepada
siswa untuk mengetahui kelayakan kepada siswa tentang media yang
digunakan dan mengetahui tingkat efektivitas terhadap media yang
digunakan.
a)

Angket Terbuka
Menurut Nazir (1988), angket terbuka atau tidak berstruktur adalah
pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa dan jawabannya dan cara
pengungkapannnya dapat bermacam-macam. Dalam penelitian ini, angket
terbuka akan diberikan kepada validator ahli bahasa berkenaan dengan
kelayakan serta kesesuaian Bahasa yang digunakan dalam media
pembelajaran. Melalui angket ini, validator akan memberikan saran dan
masukan terhadap penggunaan bahasa yang baik dan sesuai dengan EYD.
Selanjutnya saran dan masukan yang bersifat kualitatif akan digunakan
untuk merevisi dan memperbaiki produk yang dibuat.
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Angket terbuka menggunakan format dua poin dari skala likert
dengan pemaknaan sebagai berikut:
1) “Ya” direpresentasikan dengan 1 poin
2) “Tidak” direpresentasikan dengan 0 poin
b) Angket Berstruktur
Angket berstruktu rmerupakan angket yang menyediakan beberapa
kemungkinan jawaban.Penggunaan angket ini diberikan kepada ahli
media, ahli materi, Guru mata pelajaran dan siswa. Masing-masing
validator ahli dan responden akan diberikan angket untuk mendapatkan
penilaian serta kritik dan saran terhadap media pembelajaran yang
dikembangkan guna mendapatkan media yang valid, praktis dan efektif.
Validator dan responden akan diberikan pilihan jawaban alternative
menggunakan skala penilaian.
Skala yang digunakan merupakan skala likert lima poin dengan
pemaknaan sebagai berikut:
1) “sangat setuju” memiliki poin 5.
2) “setuju” memiliki poin 4.
3) “ragu-ragu” memiliki poin 3.
4) “tidak setuju” memiliki poin 2.
5) “sangat tidak setuju” memiliki poin 1.

F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian
1. Kisi-kisi Instrumen validasi bahasa
Tabel III. 1
Kisi-Kisi Instrumen Validasi Bahasa oleh Tenaga Ahli Bahasa
Variabel

Indikator

Pernyataan

No. Butir

Media

Aspek

Bahasa yang digunakan

1

pembelajaran

Kebahasaan

baik dan benar
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berbasis

komik

Pixton

Sistematis, runtut, alur
logika

2

media

pembelajaran jelas.
Ketepatan

struktur

3

kalimat
Keefektifan istilah

4

Kebakuan kalimat yang

5

digunakan
Ketepatan bahasa

6

Ketepatan ejaan

7

Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)

2. Kisi-kisi Instrumen validasi media
Table III.2
Kisi-Kisi Instrumen Validasi Desain oleh Tenaga Ahli Desain Media
Variabel

Indikator

Pernyataan

No. Butir

Media

Aspek kelayakan Media memiliki tampilan 1

pembelajaran Media

yang menarik

berbasis

Ketepatan

komik Pixton

background

pemilihan 2
dan

warna

tulisan
Kerapian susunan teks pada 3
media
Kualitas

gambar

pada 4

warna

yang 5

media
Komposisi

digunakan sudah cocok
Layout

yang

digunakan 6
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sudah sesuai
Kombinasi

warna

yang 7

digunakan cocok
Ukuran dan jenis huruf 8
sudah sesuai dan mudah
dibaca
Aspek

penggunaan media secara 9

pembelajaran

mandiri
Keefektifan

penggunaan 10

media
Kemudahan menggunakan 11
media
Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)

3. Kisi-kisi Instrumen validasi Materi
Tabel III. 3
Kisi-Kisi Instrumen Validasi Materi oleh Tenaga Ahli Materi
Variabel

Indikator

Pernyataan

No.
Butir

Media

Aspek Media Kejelasan topik pada media

pembelajaran Pembelajaran Kesesuaian

isi

materi

1
dengan 2

berbasis

SK/KD

komik Pixton

Kesesuaian media dengan tujuan 3
pembelajaran
Kebenaran konsep

4

Materi sesuai dengan pedoman

5

Penggunaan

bahasa

mudah 6
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dipahami
Teks tulisan dapat dibaca dengan 7
jelas
Kemenarikan

dan

kelogisan 8

dalam

memahami 9

penyajian materi
Kemudahan
materi
Materi dapat menambah wawasan 10
dan pengetahuan siswa
Dapat belajar mandiri menggunakan 11
media
Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)

4. Kisi-kisi Instrumen persepsi Guru
Tabel III. 4
Kisi – kisi Persepsi Guru Terhadap Media Pembelajaran
Variabel

Indikator

Pernyataan

No.
Butir

Media

Aspek Materi dan Materi ini sesuai KI dan KD.

pembelajaran Media

Media

berbasis

pembelajaran.

komik Pixton

Keluasan

dan

materi/isi

dalam

ini

mencakup

1

tujuan 2

kedalaman 3
batas

wajar

untuk Siswa.
Media ini mudah digunakan.

4

Media ini dapat digunakan tanpa 5
keterampilan khusus.
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Media ini sederhana dan mudah 6
dibuat

dengan

fasilitas

yang

sederhana.
Media ini dapat digunakan secara 7
berkelompok

ataupun

secara

individu.
Bahasa mudah dipahami.
Aspek

Layak

sebagai

Pembelajaran

pembelajaran.

alat

8
bantu 9

Efektifitas media.

10

Menarik dan kreatif untuk dibuat. 11
Meningkatkan minat Siswa untuk 12
belajar
Merangsang rasa ingin tahu.

13

Media ini dapat membuat Siswa 14
lebih aktif dalam pembelajaran.
Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)

5. Kisi-kisi Instrumen respon sisiwa
Tabel III. 5
Kisi – kisi Angket Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran
Variabel

Indikator

Pernyataan

No.
Butir

Media

Aspek

Tampilan gambar dan warna 1

pembelajaran pemahaman

pada

Media

pembelajaran

berbasis

berbasis komik Pixtonini serasi,

komik Pixton

sehingga membuat saya tertarik
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untuk menggunakannya.
Media

Media

pembelajaran 2

berbasis komik Pixtonini mudah
digunakan

sehingga

saya

senang menggunakannya.
Materi yang disampaikan dalam 3
komik Pixtonini menarik.
Materi/isi yang disajikan sesuai 4
dengan pokok bahasan yang
dipelajari.
Materi yang disajikan sesuai 5
dengan tujuan pembelajaran.
Sajian teks pada media ini 6
mudah dipahami.
Kalimat yang digunakan pada 7
media ini mudah dipahami.
Tambahan menu informasi pada 8
tiap

halaman

mempermudah
dan

komik

pembelajaran

memberikan

pengetahuan

baru

saya
tentang

materi terkait.
Saya lebih mudah mengingat 9
dan memahami pelajaran IPA.
Materi yang disajikan pada 10
media

mendorong

keingintahuan

saya

tentang

materi yang terkait.
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Dengan media komik Pixtonini 11
membuat saya lebih aktif dalam
pembelajaran IPA.
Melalui

media

ini

saya 12

semangat untuk mempelajari
materi IPA.
Penggunaan

media

ini 13

membantu saya untuk lebih
memahami materi IPA dengan
mudah.
Penggunaan

media

komik 14

Pixtondalam pembelajaran IPA
tidak membosankan.
Saya
media

tertarik

menggunakan 15

komik

Pixtondalam

pembelajaran IPA.
Sumber : Di Adaptasi dari Robiatul (2016) dalam skripsi Kholijah (2017)
G. Uji Coba Produk
1. Tahap Validalitas
Kata valid sering diartikan dengan tepat, benar, shahih dan absah.
Menurut Sugiyono (2012) valid berarti instrument tersebut (dalam penelitian
pengembangan media pembelajaran) dapat digunakan untuk mengukur apa
yang seharusnya diukur. Analisis terhadap saran dan lembaran validasi dari
pakar dan praktisi digunakan sebagai landasan penyempurnaan atau revisi dari
desain awal media pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan produk
yang valid.
Validitas yang diuji dalam pengembangan produk adalah validitas
kelengkapan media, validitas kelayakan isi, validitas bahasa, dan validitas
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kegrafisan media. Suatu produk dikatakan memenuhi validitas isi sesuai dengan
tuntutan kurikulum. Suatu perangkat dikatakan memenuhi validitas konstruk
apabila komponen-komponen produk tersebut konsisten satu sama lain.
Sedangkan validitas bahasa berhubungan dengan pemakaian bahasa yang sesuai
dengan EYD
2. Tahap Praktikalitas
Menurut KBBI (2008), praktikalitas berarti bersifat praktis, artinya
mudah dan senang dalam pemakaiannya. Kepraktisan disini adalah praktis
dalam penggunaan media pembelajaran fisika berbasis komik Pixton pada mata
Pelajaran IPA.
Kepraktisan merupakan kemudahan yang ada pada sebuah produk baik
dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasikan, atau memperoleh
hasil maupun kemudahan dalam menyimpannya.Kepraktisan mengacu pada
tingkat pengguna mempertimbangkan intervensi dapat digunakan atau disukai
dalam kondisi normal. Kepraktisan dilihat dari aspek apakah produk mudah
digunakan oleh pendidik dan peserta didik (Nieeven: 2013).
Praktikalitas

menunjukkan

tingkat

kepraktisan

media.Tahap

praktikalitas dilaksanakan setelah media digunakan dalam pembelajaran.
Penilaian praktikalitas berdasarkan tanggapan Guru dan Siswa dengan
menggunakan angket praktikalitas.
3. Tahap Efektivitas
Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil, tepat atau manjur.Efektifitas menunjukkan tingkat keberhasilan
pencapaian suatu tujuan. Jadi suatu upaya dikatakan efektif apabila upaya
tersebut mampu mencapai tujuannya.Produk disebut efektif apabila produk
tersebut memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh
pengembang. Aspek efektifitas yang dimati dalam proses pembelajaran yang
menggunakan media pembelajaran fisika berbasis komik Pixtondikelas uji coba
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adalah untuk melihat prestasi

peserta didik menggunakan media yang

dikembangkan.
Efektivitas menunjukkan tingkat keefektifan media berdasarkan
tanggapan Siswa.Uji efektivitas dilihat dari prestasi belajar Mahasiswa setelah
menggunakan media.
H. Teknik Analisis Data
Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data
kuantitatif yaitu, data yang diambil dari hasil analisis validasi media yang
dilakukan oleh validator, data praktikalitas dari pendidik dan peserta didik, serta
data efektifitas dari peserta didik. Data kualitatif diperoleh dari wawancara
dengan pendidik fisika, serta saran dan masukan dari 5 orang validator, saran
dan masukan dari hasil praktikalitas, dan saran dari hasil efektifitas media
pembelajaran fisika yang telahdikembangkan.
1. Analisis Data Validalitas Ahli
Analisis data angket mengenai tanggapan validator ahli terkait media
pembelajaran berbasis komik Pixtonyang dilakukan dengan teknik deksriptif
persentase. Skor yang diperoleh dari aspek yang dinilai kemudian dihitung
dengan rumus sebagai berikut :
𝑅

𝑁𝑃 = 𝑆𝑀 𝑥 100%

(Sugiyono, 2012 : 176)

Keterangan :
NP

= Nilai presentasi yang dicari

R

= Skor yang diperoleh

SM

= Skor Maksimal
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Tabel III.6 Kriteria Tingkat Kelayakan Media
Kriteria

Interval
Kriteria

Sangat layak

85% - 100%

Layak

70% - 84%

Cukup layak

60% - 69%

Kurang layak

50% - 59%

Tidak layak

<50%

(Arikunto,2012:89)
2. Analisis Data Praktikalitas
Kepraktisan media diukur berdasarkan hasil penilaian atau tanggapan
dari Guru mata pelajaran dan Siswa untuk menyatakan dapat tidaknya
produk diterapkan di lapangan. Penilaian produk berdasarkan angket yang
telah diisi oleh praktisi dianalisis untuk mengetahui tingkat kepraktisan dari
produk yang dikembangkan. Analisis kepraktisan menggunakan Skala Likert
dengan langkah-langkah:
a.

Memberikan skor untuk setiap item jawaban sangat setuju (5), setuju
(4), netral (3), tidak setuju (2) dan sangat tidak setuju (1).

b.

Menjumlahakan skor total tiap praktisi untuk seluruh indikator.

c.

Pemberian nilai kepraktisan dengan cara menggunakan rumus:

𝑃=

𝑓
𝑥 100%
𝑁

Keterangan :
P = Nilai akhir
f = Perolehan skor
N = Skor maksimum

FakultasTarbiyahdanKeguruan UIN STS Jambi
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Tabel III.7 Kategori Praktikalitas Media
Nilai

Kriteria

80% < x ≤

Sangat

100%

praktis

60% < x ≤

Praktis

80 %
40% < x ≤

Cukup

60 %

praktis

20% < x ≤

Kurang

40 %

praktis

0% < x ≤ 20

Tidak

%

praktis

Dimodifikasi dari (Riduwan:2009).
3. Analisis Data Efektivitas
Analisis data efektivitas dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut:
Diperoleh dari Eva Gusmira (2014:84) dalam skripsi Reni (2017)

(𝑔) =

(𝑋̅ 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟) − (𝑋̅ 𝑎𝑤𝑎𝑙)
100% − (𝑋̅ 𝑎𝑤𝑎𝑙)

Keterangan :
(g)

: Tingkat Efektivitas

(𝑋̅ 𝑎𝑤𝑎𝑙)

: Nilai Rata-rata Tes Awal

(𝑋̅ 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)

: Nilai Rata-rata Tes Akhir

FakultasTarbiyahdanKeguruan UIN STS Jambi
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Tabel III.8 Kriteria Efektivitas
<g> gain %

Kriteria

g >0,7

Tinggi

0,3% ≤g≤0,7

Sedang

g < 0,3

Rendah

(Wiyanto 2008, dalam Reni 2017)
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I. Jadwal Penelitian
Berikut adalah jadwal penelitian yang akan dilakukan :
Tabel III.9 Jadwal Penelitian
No

Kegiatan

1

Pengajuan Judul

2

Acc Judul

3

Pembuatan Proposal

4

Pengajuan Dosen Pembimbing

5

Bimbingan Proposal

6

Pengajuan Seminar Proposal

7

Seminar Proposal

8

Revisi Proposal

9

Pengurusan Izin Riset

10

Produksi Produk

11

Pengolahan Data

12

Acc Untuk diagendakan

13

Ujian Munaqsah

Catatan : Jadwal Berubah Sesuai Waktu

Tahun 2018/2019
Mei

Juni

Januari

Februari

Maret

April

Mei

x x
x x
x x x x
x x
x

x x
x
x
x x
x x
x
x
x
x

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
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 tekanan hidrostatis di Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon
Kota Jambi yang valid, praktis dan efektif?.
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 MTs Al-Furqon Kota Jambi. Pada observasi awal yang dilakukan
di kelas VIII MTs Al-Furqon Kota Jambi peneliti mendapati
kebanyakan peserta didik tidak tertarik untuk memerhatikan pelajaran
dan melakukan kegiatan lain seperti mengajak teman di sampingnya
bercerita dan keluar masuk kelas. Saat diberi pertanyaan, banyak
peserta didik yang
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tidak menjawab dan hanya menunggu peserta didik yang lain untuk
menjawab. Peserta didik juga kurang terlibat aktif dalam pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diperoleh jawabanjawaban 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 IPA sebagai
penunjang proses pembelajaran.
Oleh karena itu diperlukan 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 prototipe I
dari produk, dalam hal ini media pembelajaran berbasis komik. Fokus
utama yaitu menetapkan indikator pembelajaran yang sesuai dengan
kompetensi dasar (KD) pada materi Tekanan Hidrostatis kelas VIII
SMP/MTs, membuat sketsa cover dan isi komik, merancang skenario
pembelajaran serta evaluasi hasil belajar.
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a. Menentukan Indikator Pembelajaran
Dalam penelitian ini peneliti memilih kompetensi dasar (KD)
pada materi tekanan hidrostatis untuk MTs/Sederajat tercakup dalam
KD 3.6 yaitu menganalisis konsep Tekanan hidrostatis serta contoh
dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan

KD

tersebut

maka

disusunlah

indikator

pembelajaran yakni peserta didik mampu memahami dan menjelaskan
konsep tekanan hidrostatis,memahami faktor-faktor dalam tekanan
hidrostatis,menghitung

besar

tekanan

hidrostatis

dan

mengaplikasikannya konsep tekanan hidrostatis dalam permasalahan
sehari-hari dengan menyajikannya dalam sebuah media pembelajaran
berbasis komik.
b. Desain Prototype I
Tahap ini berisi kegiatan perancangan media pembelajaran
berbasis komik. Dimana di tahap inilah 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 semenarik mungkin. Alur yang digunakan adalah alur
maju. Adapun karakter-karakter pemeran dalam komik ini adalah
Siti,Adi dan Riki.
hidrostatis.

Isi materi yang pilih adalah materi tekanan
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c. Merancang Skenario Pembelajaran
Skenario Pembelajaran yang dirancang dalam hal ini terdapat di
dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai pegangan guru
untuk

melaksanakan

proses

pembelajaran

menggunakan

media

pembelajaran berbasis komik dengan aplikasi Pixton pada materi
tekanan hidrostatis yang dikembangkan. Dalam RPP ini telah ditentukan
model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model diskusi. Media
yang akan digunakan yaitu media pembelajaran berbasis komik. Materi
yang akan diajarkan yaitu materi tekanan hidrostatis serta kegiatan yang
akan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaan berlangsung.
d. Merancang Evaluasi Hasil Belajar
Pada tahap ini peneliti menyusun butir-butir tes setelah
menggunakan media pembelajaran berbasis komik yang dikembangkan.
Dalam hal ini, peneliti merancang evaluasi dalam bentuk tes tertulis
dengan tipe soal essai sebanyak lima butir soal yang kemudian akan
memasuki tahap validasi untuk mengetahui kelayakannya agar dapat
digunakan mengukur hasil belajar peserta didik.
3. Pengembangan (Development)
Dalam tahap pengembangan ini, ada beberapa hal yang
dilakukan, diantaramya:
1) Pembuatan Media Pembelajaran

Pada tahap ini semua yang telah dirancang di tahap desain
mulai dikembangkan. Peneliti mulai menentukan karakter komik dan
menyusun ceritanya dengan alur yang menarik yang di dalamnya
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mencakup materi tekanan hidrostatis. Pembuatan media pembelajaran
berbasis komik ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Pixton
Tahap pertama adalah penentuan dan pemilihan karakter komik
yang telah tersedia di dalam lembar kerja aplikasi Pixton.. Karakter
komik tersebut diantaranya adalah Adi,Riki dan Siti.

Adi

Siti

Riki

Gambar IV.1 Karakter-karakter komik
Setelah semua karakter yang dibutukan telah jadi, selanjutnya
adalah menggambar latar tempat dan suasana yang ada pada komik.
Setelah semua karakter komik telah selesai tahap selanjutnya adalah
memasukkan balon kata dan kata-kata di dalam kom

Ga

Gambar IV.2 Contoh Huruf dan Ukuran balon percakapan Komik
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Dalam hal ini jenis huruf yang digunakan adalah Calibri dan
ukuran huruf disesuaikan dengan balon kata yang digunakan.
Sedangkan kalimat yang dipilih di dalam
dengan materi

proses pembekuan darah,

balon
tetapi

kata

dikaitkan

tetap disajikan

dengan kalimat santai yang dimasukkan di dalam percakapan.
Setelah semua selesai disusunlah komik berdasarkan alur yang
telah dirancang di tahap desain.
Tahap selanjutnya adalah pembuatan cover atau sampul komik.
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Sampul komik didesain semenarik mungkin agar peserta didik dapat
tertarik sejak pertama mereka melihatnya.

Gambar IV.3. Tampilan Cover komik

2) Validasi Kelayakan Produk

Validasi media pembelajaran ini dilakukan oleh validator ahli
dan meminta pertimbangan secara teoritis dan praktis. Validator ahli
terdiri dari validator ahli media, ahli materi dan ahli bahasa.

2.1) Validasi Ahli Media
Media pembelajaran komik fisika dengan aplikasi pixton
kemudian divalidasi oleh ahli desain media menggunakan angket
validasi. Ahli desain media dalam penelitian ini yaitu Bapak
Adfal Afdala, M.Si yang merupakan dosen Program Studi Tadris
Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
Validasi atau penilaian dilakukan oleh ahli media dengan
tujuan mengetahui kelayakan media pembelajaran berdasarkan
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pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta dilapangan. Hasil
validasi yang dilakukan opleh ahli media dapat dilihat pada tabel
IV.1 berikut :
Tabel IV.1
No

Skala Penilaian

Indikator

1
1

2

Media

memiliki

tampilan

2

3

4

√

yang

menarik
Ketepatan pemilihan background dan
warna tulisan

√

3

Kerapian susunan teks pada media

√

4

Kualitas gambar pada media

√

5
6
7

8

5

√

Komposisi warna yang digunakan
sudah cocok

√

Layout yang digunakan sudah sesuai
√

Kombinasi warna yang digunakan
cocok
Ukuran dan jenis huruf sudah sesuai

√

dan mudah dibaca

9

Kemudahan menggunakan media

√

10

Keefektifan penggunaan media

√

Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

80

Persentase Kelayakan

83%

Kriteria

Layak

Berdasarkan hasil penilaian dari ahli media dapat
dinyatakan bahwa media layak digunakan tanpa revisi.Hasil
validasi menunjukkan persentase penilaian sebesar 83% dengan
kriteria layak dan tanpa perbaikan.
2.2) Validasi Ahli Materi
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Ahli materi dalam validasi media pembelajaran komik
fisika dengan aplikasi pixton ini adalah Ibu Nissa Sukmawati, M.
Si yang merupakan dosen Program Studi Tadris Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Validasi yang dilakukan ahli materi terkait dengan aspek
relevensi materi. Validasi oleh ahli materi selain melakukan
penilaian kelayakan, ahli materi juga memberikan komentar dan
saran untuk memperbaiki media. Adapun hasil validasi yang
dilakukan oleh ahli materi dapat dilihat di tabel IV.2 berikut:
Tabel IV.2
Hasil Penilaian Kelayakan Media Pembelajaran Oleh Ahli
Materi
Skala
No

Penilaian

Indikator

1 2 3 4 5
√

1

Kejelasan topik pada media

2

Kesesuaian isi materi dengan SK/KD

3

Kesesuaian

media

dengan

√
√

tujuan

pembelajaran
4

Kebenaran konsep

√

5

Materi sesuai dengan pedoman

√

6

Penggunaan bahasa mudah dipahami

√

7

Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

8

Kemenarikan dan kelogisan penyajian

√
√

materi
9

Kemudahan dalam memahami materi

√

10

Materi dapat menambah wawasan dan

√

pengetahuan siswa
11

Dapat belajar mandiri menggunakan
media

√
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Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

75

Persentase Kelayakan

88%

Kriteria

Sangat Layak

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli materi
mendapat saran agar mengganti beberapa contoh dalam contoh sub
materi dan lebih teliti dalam penulisan karena terdapat beberapa
kalimat yang salah dalam penulisan.Hasil validasi menunjukkan
persentase penilaian sebesar 88% dengan kriteria sangat layak.
2.3) Validasi Ahli Bahasa
Ahli Bahasa dalam validasi media pembelajaran komik
fisika dengan aplikasi pixton ini adalah Bapak Drs. Mursyid,
M.Pd yang merupakan dosen Pendidikan Bahasa Arab Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Validasi yang dilakukan ahli bahasa terkait dengan aspek
penggunaan bahasa dalam media. Validasi oleh ahli bahasa
selain melakukan penilaian kelayakan, ahli bahasa juga
memberikan komentar dan saran untuk memperbaiki media.
Adapun hasil validasi yang dilakukan oleh ahli bahasa dapat
dilihat di tabel IV.3 berikut:
Tabel IV.3
Penilaian Kelayakan Media Pembelajaran Oleh Ahli Bahasa
No
1

Indikator
Bahasa yang digunakan baik

Skala penilaian
1

2

3

4

5

√

dan benar
2

Sistematis, runtut, alur logika

√

media pembelajaran jelas.
3

Ketepatan struktur kalimat

√

4

Keefektifan istilah

√

47

5

Kebakuan

kalimat

yang

√

digunakan
6

Ketepatan bahasa

7

Ketepatan ejaan

√
√

Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

75

Persentase Kelayakan

88%

Kriteria

Sangat Layak

Berdasarkan hasil penilaian dari ahli bahasa dapat
dinyatakan bahwa media layak tanpa perbaikan.Hasil validasi
menunjukkan persentase penilaian sebesar 100% dengan kriteria
sangat layak.
4. Implementation (Implementasi)
Pada tahap implementasi ini hanya diimplementasikan pada
Siswa Kelas VIII MTs Al-Furqon Kota Jambi. Semua rancangan media
yang telah dikembangkan diterapkan setelah dilakukan revisi. Media
pembelajaran komik fisika dengna aplikasi pixton yang telah
dikembangkan, diimplementasikan pada situasi yang nyata yaitu di
kelas.

Implementasi

yang

dimaksudkan

untuk

melihat

tingkat

kepraktisan pada media tersebut berdasarkan respon atau tanggapan dari
Guru dan Siswa.Setelah Guru dan Siswa selesai memperhatikan media
pembelajaran tersebut, maka diberikanlah angket oleh pengembang.
Angket ini bertujuan untuk melihat sejauh mana respon Guru dan Siswa
terhadap media pembelajaran komik fisika dengan aplikasi pixton yang
sudah dikembangkan.
Adapun hasil respon Guru dan Siswa terhadap media
pembelajaran komik fisika dengan aplikasi pixton dapat dilihat pada
tabel IV.4 dan tabel IV.5 berikut.
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Tebel

IV.4.Hasil Penilaian Guru Mata Pelajaran Terhadap
Media Pembelajaran

No

Indikator

Skala Penilaian
1

2

3

4

5

1

Materi ini sesuai KI dan KD.

√

2

Media ini mencakup tujuan pembelajaran.

√

Keluasan dan kedalaman materi/isi dalam

√

3
4
5

6

7

batas wajar untuk Siswa.
Media ini mudah digunakan.

√

Media ini dapat digunakan tanpa

√

keterampilan khusus.
√

Media ini sederhana dan mudah dibuat
dengan fasilitas yang sederhana.

√

Media ini dapat digunakan secara
berkelompok ataupun secara individu.

8

Bahasa mudah dipahami.

√

9

Layak sebagai alat bantu pembelajaran.

√

10

Efektifitas media.

√

11

Menarik dan kreatif untuk dibuat.

√

12

Meningkatkan minat Siswa untuk belajar

√

13

Merangsang rasa ingin tahu.

√

Media ini dapat membuat Siswa lebih aktif

√

14

dalam pembelajaran.

Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

75

Persentase Kelayakan

88%

Kriteria
M

Sangat Layak
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enurut pendapat Guru mata pelajaran IPA terhadap media pembelajaran
komik fisika dengan aplikasi pixton ini sudah cukup baik dan sangat
praktis untuk digunakan dalam pembelajaran IPA khususnya pada
Tekanan

Hidrostatis.

Selanjutnya

agar

media

ini

dapat

terus

dikembangkan sebagai media pembelajaran lainnya. Berdasarkan tabel
IV.4 menunjukkan hasil respon atau tanggapan yang diberikan oleh Guru
mata pelajaran IPA diperoleh persentase kelayakan sebesar 100% dengan
kriteria penilaian Sangat Praktis.
Tabel IV.5
Hasil Penilaian Respon Siswa Terhadap Media Pembelajaran
No
1

Pernyataan
Tampilan
warna

gambar
pada

pembelajaran

persentase
dan

kepraktisan

90%

Sangat praktis

97%

Sangat praktis

91%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

Media
berbasis

komik Pixton ini serasi,
sehingga membuat saya
tertarik

untuk

menggunakannya.
2

Media

Media

pembelajaran

berbasis

komik Pixton ini mudah
digunakan sehingga saya
senang menggunakannya.
3

Materi yang disampaikan
dalam komik Pixton ini
menarik.

4

Materi/isi yang disajikan
sesuai

dengan

pokok

bahasan yang dipelajari.
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5

Materi

yang

disajikan

sesuai

dengan

97%

Sangat praktis

93%

Sangat praktis

94%

Sangat praktis

89%

Sangat praktis

93%

Sangat praktis

90%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

tujuan

pembelajaran.
6

Sajian teks pada media ini
mudah dipahami.

7

Kalimat yang digunakan
pada media ini mudah
dipahami.

8

Tambahan menu informasi
pada tiap halaman komik
mempermudah
pembelajaran

dan

memberikan

saya

pengetahuan baru tentang
materi terkait.
9

Saya

lebih

mudah

mengingat dan memahami
pelajaran IPA.
10

Materi yang disajikan pada
media

mendorong

keingintahuan saya tentang
materi yang terkait.
11

Dengan

media

komik

Pixton ini membuat saya
lebih

aktif

dalam

pembelajaran IPA.
12

Melalui media ini saya
semangat

untuk

mempelajari materi IPA.
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13

Penggunaan
membantu

media
saya

ini

98%

Sangat praktis

98%

Sangat praktis

95%

Sangat praktis

untuk

lebih memahami materi
IPA dengan mudah.
14

Penggunaan media komik
Pixton dalam pembelajaran
IPA tidak membosankan.

15

Saya tertarik menggunakan
media komik Pixton dalam
pembelajaran IPA.

Persentase Rata-rata

Sangat Praktis

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada Siswa yang menjadi
responden memberikan respon positif. pada tabel IV.5 menunjukkan
hasil rata-rata respon atau tanggapan yang diberikan oleh Siswa diperoleh
persentase kelayakan sebesar 94% dengan kriteria penilaian Sangat
Praktis.
5. Evaluation (Evaluasi)
Evaluasi adalah tahap terakhir dari model pengembangan
ADDIE. Evaluasi yang dimaksud disini adalah evaluasi dari kegiatan
implementasi. Hasil evaluasi didapatkan dari saran Guru dan Siswa
selama uji coba tersebut dilaksanakan, sehingga dari tahap evaluasi ini
maka dilakukan revisiakhir.
Selain daripada itu pada tahap akhir ini akan dilakukan uji
Efektivitas

media

pembelajaran

dengan

memberikan

sejumlah

pertanyaan berbentuk pilihan ganda kepada Siswa untuk melihat
peningkatan pemahaman hasil belajar Mahasiswa. Pada tahap ini akan
dilihat peningkatan pemahaman Siswa terhadap pembelajaran IPA
(tekanan hidrostatis) menggunakan media berbasis komik fisika dengan
aplikasi pixton. Dalam uji efektifitas ini dilakukan dengan dua kali sesi
test, yaitu tes awal untuk mengukur pemahaman awal siswa sebelum
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menggunakan media pembelajaran dan tes akhir untuk mengukur
pemahaman akhir siswa setelah menggunakan media pembelajaran.
Data hasil uji efektivitas ini dihasilkan dari siswa yang telah
mengikuti tes awal dan tes akhir, siswa yang tidak mengikuti salah satu
tes maka data nya tidak dapat diakumulasikan. Pada penelitian ini hanya
25 orang dari 28 orang siswa yang mengikuti tes awal dan tes akhir.
Adapun data hasil tes uji efektivitas siswa dapat dilihat pada tabel IV.6
berikut :
Tabel IV.6
Hasil Uji Efektivitas Media Pembelajaran oleh Siswa
NILAI
No

Nama
Awal

Akhir

40

70

1

ARA

2

AP

3

ARH

80

100

4

AR

30

70

5

AA

90

100

6

CT

90

90

7

DAD

50

70

8

HF

50

9

JAS

40

80

10

KH

40

80

11

KFS

40

70

12

MAR

70

80

13

MPS

30

80

14

MN

30

80

70
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15

M

40

90

16

MFH

17

MAJ

80

100

18

MAJ

70

90

19

MSF

40

90

20

MI

60

90

21

MR

40

70

22

MSH

70

90

23

MZF

40

90

24

NP

70

70

25

PR

40

90

26

RA

80

90

27

RSZ

70

70

28

TN

70

80

1400

2080
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83,2

70

JUMLAH
̅ (𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂)
𝑿
Gain Efektivitas

0, 62 %

Kriteria

Sedang

Berdasarkan hasil tes yang ditunjukkan pada tabel IV.6
menunjukkan tingkat pemahaman siswa meningkat sebesar 0.62%
dengan kriteria Sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran berbasis komik fisika dengan aplikasi pixton dengan
pendekatan konstekstual Efektif untuk digunakan pada mata pelajaran
IPA (tekanan hidrostatis).
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B. Pembahasan
1. Merancang Media Pembelajaran
Merancang media komik fisika dengan menggunakan aplikasi Pixton
sebagai selah satu media pembelajaran interaktif dan menarik yang dapat
dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran
dimaksudkan agar peserta didik dapat belajar

mandiri. Awal pembuatan

media pembelajaran komik fisika ini adalah menentukan materi apa yang akan
dijadikan sebagai pokok bahasan dalam pembuatan media pembelajaran.
Materi yang dipilih adalah Tekanan Hidrostatis yang isinya berupa teks
percakapan yang disajikan dalam bentuk komik. Ilustrasi dan teks percakapan
yang disajikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dilengkapi dengan
latihan soal. Dalam pembuatan media pembelajaran ini, terdapat beberapa
kendala yang dialami, diantaranya adalah:
a.

Pembuatan media pembelajaran ini diawali dengan mengonsep
narasintek percakapan kemudian konsepnya didesain kembali di
aplikasi Pixton dan memilih karakter yang tersedia di pixton
kemudian mengedit karakter tersebut. Hal ini memakan waktu yang
lama karena konsep sering kali berubah.

b.

Pengetahuan pengembang masih terbatas mengenai pengoperasian
Aplikasi Pixton sehingga dalam pembuatan media ini, pengembang
sering bertanya dan mencari sumber di internet lebih menguasai
tentang pixton khususnya lagi pada bagian editing karakter.
Proses pembuatan media pembelajaran ini disesuaikan dengan desain

awal yang telah dibuat pada tahap Design. Setelah proses pembuatan media
komik di pixton, dilakukan export file ke word dan di print out kemudian di
jadikan dalam bentuk buku komik. Hal ini dilakukan agar mempermudah
dalam proses bimbingan dan penelitian.
Dari produk awal yang telah dibuat dilakukan uji ahli materi, ahli
media dan ahli Bahasa dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan media
pembelajaran berdasarkan pemikiran rasional, belum berdasarkan fakta
dilapangan. Penilaian dilakukan menggunakan angket terbuka. Penilaian ini
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dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, kelebihan, dan kekurangan media
yang dikembangkan. Jika masih terdapat kekurangan akan dilakukan revisi
serta peninjauan kembali media pembelajaran berdasarkan penilaian dan
komentar dari para ahli.
Hasil penilaian ahli desain media, ahli meteri dan ahli bahasa
menunjukkan

media

pembelajaran

sangat

layak

digunakan

dalam

pembelajaran (Tabel IV.1, Tabel IV.2 dan tabel IV.3) dengan persentase
kelayakan desain media sebesar 83 % , persentase kelayakan materi sebesar
88 % dan persentase kelayakan bahasa sebesar 100%.
Hasil akhir penilaian validator ahli mengenai pengembangan media
pembelajaran berbasis komik fisika dengan aplikasi pixton telah memenuhi
kriteria layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran, sehingga
selanjutnya dapat dilakukan uji coba pada peserta didik.
2. Hasil Uji Coba
Uji coba pembelajaran dilakukan dengan uji Praktikalitas dan
Efektivitas media pembelajaran. Uji praktikalitas dilakukan dengan
menyebarkan angket tanggapan kepada Guru dan Siswa. Berdasarkan
tanggapan dari Guru mata pelajaran IPA pada tabel IV.4 diperoleh persentase
kepraktisan sebesar 100% dengan kriteria sangat praktis. Menurut tanggapan
Guru mata pelajaran IPA media yang dikembangkan sudah cukup baik untuk
diterapkan pada mata pelajaran IPA. Cakupan isi materi nya sudah sesuai
dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran, sesuai
dengan perkembangan IPTEK, mudah dipahami, serta penyajian dan bahasa
yang digunakan sudah baik. Untuk praktikalitas media berdasarkan tanggapan
Siswa pada tabel IV.5 diperoleh persentase kepraktisan sebesar 94% dengan
kriteria sangat praktis.
Kemudian untuk uji Efektivitas media pembelajaran dilakukan dengan
memberikan sejumlah pertanyaan berbentuk pilihan ganda untuk melihat
hasil tes awal dan tes akhir yang diikuti oleh 25 orang Siswa Kelas VIII MTs
Al-Furqon Kota Jambi. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan menunjukkan
adanya peningkatan hasil tes. Nilai rata-rata tes awal sebesar 56 dan nilai rata-
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rata tes akhir 83,2. Setelah dianalisis dengan menggunakan rumus efektivitas
diperoleh tingkat keefektivan sebesar 0.62% dengan kriteria sedang (tabel
IV.6).
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan
bahwa “Pengembangan Media Pembelajaran Komik Fisika Menggunakan
aplikasi

Pixton

Berbasis

Pendekatan

Kontekstual

untuk

Madrasah

Tsanawiyah Al-Furqon Kota Jambi ” sudah valid, praktis dan efektif untuk
digunakan sebagai penunjang pembelajaran mata pelajaran IPA pada pokok
bahasan Tekanan Hidrostatis.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran komik
fisika pada pokok bahasan Tekanan Hidrostatis di Madrasah Tsanawiyah Al-Furqon ,
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Media

pembelajaran

dikembangkan

dengan

mengacu

pada

model

pengembangan ADDIE yang meliputi tahap analysis (analisis), design
(desain), development (pengembangan), Implementation (implementasi) dan
evaluation (evaluasi).
2. Berdasarkan penilaian dari para ahli media, ahli materi dan ahli bahasa
Media pembelajaran dikategorikan sangat valid, dengan persentase rata-rata
sebesar 90,33%.
3. Berdasarkan respon atau tanggapan dari Guru pengampu dan Siswa, media
pembelajaran dikategorikan sangat praktis, dengan persentase rata-rata
sebesar 97%.
4. Hasil belajar Siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran
mengalami peningkatan yang cukup baik dengan persentase sebesar 0.62%
dan dikategorikan mengalami peningkatan sedang.

B. Saran
1. Disarankan kepada Bapak/Ibu Guru agar dapat memberikan penunjang
pembelajaran tambahan yang berkaitan kepada siswa yang dapat membuat
siswa belajar secara mandiri, salah satu contonya yaitu media atau software
bantu.
2. Kepada Siswa untuk dapat lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan
diri dalam proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang
semakin canggih, jangan sampai teknologi itu yang akan menguasai atau
mengontrol diri kita.
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Lampiran 1 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah

: MTs Al-furqon Kota Jambi

Kelas/ Semester

: VIII/II

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Materi Pokok

: Tekanan Hidrostatis

Alokasi Waktu

: 1 x 45 Menit (1 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaanya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin taunyatentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar
3.5. Memahami konsep Tekanan Hidrostatis dan dapat dimanfaatkan untuk
kehidupan sehari-hari.

C. Indikator
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3.5.1

Mendeskripsikan konsep tekanan hidrostatis dan contoh dalam
kehidupan sehari-hari

3.5.2

Menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tekanan
hidrostatis

3.5.3

mampu menyelesaikan persoalan tentang tekanan hidrostatis

D. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan siswa mampu
memahami konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dan
mempu menyelesaikan persoalan beraitan tentang tekanan hidrostatis.

E. Materi
1. Pengertian dan konsep tekanan hidrostatis
Tekanan muncul karena adanya gaya pada luasan tertentu. Bagaimana
dengan tekanan dalam zat cair ? Pada artikel ini akan membahas bagaimana
tekanan dalam zat cair yang disebut dengan tekanan hidrostatis.
Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang
tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan yang
diberikan zat cair pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi.
Besarnya tekanan hidrostatis bergantung pada ketinggian zat cair, massa
jenis zat cair, serta percepatan gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi
menyebabkan partikel-partikel zat cair akan menekan partikel lain di
bawahnya dan begitu juga dengan partikel di bawahnya akan saling
menekan hingga ke dasar zat cair. Hal ini menyebabkan tekanan hidrostatis
pada titik yang lebih dalam akan lebih tinggi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis
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Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak akan dipengaruhi
oleh berat zat cair, luas permukaan zat cair, maupun bentuk wadah. Adapun
sifat-sifat tekanan hidrostatis adalah :


Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanan
hidrostatis akan semakin tinggi



Tekanan zat cair ke segala arah adalah sama besar



Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair,
dan percepatan gravitasi



Tidak bergantung bentuk wadah

Secara matematis, tekanan hidrostatis dapat dituliskan sebagai :
Ph=ρ .g .h
dengan ρ adalah

massa

jenis

fluida, g adalah

percepatan

gravitasi

dan Ph adalah kedalaman titik yang ditinjau.

F. Model dan Metode Pembelajaran
1. Model

: Think Pairs share

2. Metode

: Diskusi

3. Pendekatan

: Scientific

G. Media/alat dan Sumber Belajar
1. Media/ alat
a. Media Pembelajaran : Komik Fisika
b. Alat
2. Sumber Belajar

: Spidol,papa tulis
: Komik Fiska, Buku IPA Terpadu dan LKS
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
NO
1

Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi


Guru

Alokasi Waktu

memberi

salam,

5 Menit

selanjutnya menanyakan kabar
peserta didik.


Guru menunjuk ketua kelas
untuk memimpin doa sebelum
memulai pembelajaran.



Meminta

siswa

kebersihan
disekitar

mengecek

kelas
meja

minimal
dan

kursi

tempat duduknya.


Mengecek absensi.



Menyampaikan

tujuan

pembelajaran.


Menanyakan

materi

yang

berhubungan dengan materi
yang akan dibahas.
2

Inti



Guru

menanyakan

kepada

siswa seputar materi yang akan
diajarkan.


Guru menyampaikan materi
pelajaran secara umum tentang
Tekanan Hidrostatis



Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
apa yang tidak dimengerti.

35 Menit
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Guru

membuat

kelompok

belajar dan memberikan tugas
untuk

dikerjakan

bersama

masing-masing kelompok


Guru

meminta

siswa

menyajikan

atau

mempersentasikan

hasil

diskusi kelompok
3

Penutup



Guru bersama siswa membuat
kesimpulan/rangkuman
pembelajaran.



Guru menghimbau siswa agar
lebih

semangat

mengikuti

dalam
pelajaran

setrerusnya.


Guru

merencanakan

tidak

lanjut dalam menyampaikan
rencana

pembelajaran

pada

pertemuan berikutnya.


Guru menunjuk ketua kelas
memimpin

doa

sebelum

berakhirnya pembelajaran.


Guru menutup pembelajaran
dengan mengucapkan salam.

5 Menit
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I. Penilaian dan Pengayaan
1. Penilaian
No

Soal

Jawaban

1.

Apa yang di maksud dengan

A

Skor
20

tekanan hidrostatis....
A. tekanan yang diakibatkan
oleh zat cair yang tidak
bergerak atau diam pada
suatu kedalaman tertentu
B.Tekanan yang bergerak
C.Tekanan yang di akibatkan
oleh kepadatan benda
D.Tekanan yang di tentukan
oleh massa zat
2.

Berikut yang mempengaruhi
besar

kecilnya

B

20

C

20

tekanan

hidrostatis adalah . . .
A. Massa benda
B. Kedalaman
C. Suhu
D. Kecepatan
3.

Seekor

ikan

berada

di

aquarium yang berada di
kedalaman

0,3

meter,jika

massa jenis airnya adalah
1000 kg/m2,dan kecepatan

66

gravitasinya

adalah

10

m/s,tentukan besar tekanan
yang di alamai ikan tersebut .
..
A. 1000 Pa
B. 2000 Pa
C. 3000 Pa
D. 4000 Pa
4.

Seorang penyelam berada di
kedalaman

20

m

dari

permukaan laut,jika massa
jenis

air

lautnya

kg/m2,dan

1000

percepatan

gravitasinya

adalah

10

m/s,tentukan besar tekanan
hidrostatis

yang di

penyelam tersebut . . .
A. 2000 Pa
B. 20.000 Pa
C. 25.000 Pa
D. 200.000 Pa

alami

D

20
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5.

Zsebuah benda di masukkan

20

D

ke dalam sebuah bejana yang
berisi air di kedalaman 40
cm,jika massa jenis airnya
450 kg/m2 dan percepatan
gravitasinya 10 m/s,tentukan
besar

tekanan

hidrostatis

yang di alami benda tersebut..
..
A. 1000 Pa
B. 1.400 Pa
C. 1.500 Pa
D. 1.800 Pa
Jumlah Skor

2. Pengayaan

100

: Membaca buku sumber lain selain buku paket utama
tentang Tekanan hidrostatis.

Jambi,
Mengetahui,

Disetujui,

Kepala MTs Al-Furqon

Guru Pamong,

Maret 2020

Mahasiswa,

Heri Susanto,S.Pd.i

Halimah, S. Pd

Mustakim

NIP. 19640509 199103 1 007

NIP.

TF. 151094
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Lampiran 2 : Tampilan Media Pembelajaran Komik Fisika
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Lampiran 3 : Hasil Angket Validasi Ahli Media

LEMBAR VALIDASI MEDIA
KOMIK FISIKA DENGAN APLIKASI PIXTON
DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL
A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan
komik fisika dari validitas Media dalam pelaksaan pembelajaran Fisika
B. PETUNJUK
1. Bapak /Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek
(√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup
baik); 4 (baik); 5 (sangat baik).
C. Penilaian
No

Skala Penilaian

Indikator
1

1

2

Media

memiliki

tampilan

2

3

4

yang

√

menarik
Ketepatan pemilihan background dan

√

warna tulisan

3

Kerapian susunan teks pada media

√

4

Kualitas gambar pada media

√

5
6
7

8

5

Komposisi warna yang digunakan

√

sudah cocok
Layout yang digunakan sudah sesuai

√

Kombinasi warna yang digunakan

√

cocok
Ukuran dan jenis huruf sudah sesuai

√

dan mudah dibaca

9

Kemudahan menggunakan media

√

10

Keefektifan penggunaan media

√
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D. Kategori Penunjukan kevalidan media komik
Skala Penilaian
No

Penilaian (Validasi Umum)
A
1. Penilaian

B

C

D

√

Keterangan :
A. Valid
B. Valid dengan revisi kecil
C. Valid dengan revisi besar
D. Tidak valid

Saran

:

1. Kualitas gambar jika di perbesar pecah
2. Beground dan tulisan sudah sesuai hanya sedikit di
pertajam warnanya
3.

Jambi,
Validator

Maret 2020
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Lampiran 4 : Hasil Angket Validasi Ahli Materi

LEMBAR VALIDASI MATERI
KOMIK FISIKA DENGAN APLIKASI PIXTON
DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL
A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan
komik fisika dari validitas Materi dalam pelaksaan pembelajaran Fisika
B. PETUNJUK
1. Bapak /Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek
(√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup baik);
4 (baik); 5 (sangat baik).
C. Penilaian
No

Skala Penilaian

Indikator

1

Kejelasan topik pada media

2

Kesesuaian isi materi dengan SK/KD

3

Kesesuaian

media

dengan

1

2

3

4

5
√

√
tujuan

√

pembelajaran
4

Kebenaran konsep

√

5

Materi sesuai dengan pedoman

√

6

Penggunaan bahasa mudah dipahami

√

7

Teks tulisan dapat dibaca dengan jelas

8

Kemenarikan dan kelogisan penyajian materi

9

Kemudahan dalam memahami materi

√

10

Materi dapat menambah wawasan dan

√

√
√

pengetahuan siswa
11

Dapat belajar mandiri menggunakan media

√
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(Lanjutan)
D. Kategori Penunjukan kevalidan materi pada komik
Skala Penilaian
No

Penilaian (Validasi Umum)
A

1. Penilaian

B

C

√

Keterangan :
A. Valid
B. Valid dengan revisi kecil
C. Valid dengan revisi besar
D. Tidak valid

Saran

:

1.
2.
2.

Jambi,
Validator

Maret 2020

D
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Lampiran 5 : Hasil Angket Validasi Ahli Bahasa

LEMBAR VALIDASI BAHASA
KOMIK FISIKA DENGAN APLIKASI PIXTON
DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL
A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan
komik fisika dari validitas Bahasa dalam pelaksaan pembelajaran Fisika
B. PETUNJUK
2. Bapak /Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek
(√) pada kolom yang tersedia.
3. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup
baik); 4 (baik); 5 (sanga tbaik).
C. Penilaian
No
1

Skala penilaian

Indikator

1

Bahasa yang digunakan baik dan

2

3

4

5

√

benar
2

Sistematis,

runtut,

alur

logika

√

media pembelajaran jelas.
3

Ketepatan struktur kalimat

√

4

Keefektifan istilah

√

5

Kebakuan kalimat yang digunakan

√

6

Ketepatan bahasa

√

7

Ketepatan ejaan

√
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(Lanjutan)
D. Kategori Penunjukan kevalidan bahasa pada komik
Skala Penilaian
No

Penilaian (Validasi Umum)
A
3. Penilaian

B

C

D

√

Keterangan :
A. Valid
B. Valid dengan revisi kecil
C. Valid dengan revisi besar
D. Tidak valid

Saran

:

1.
2. .
3.

Jambi,
Validator

Maret 2020
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Lampiran 6 : Hasil Angket Respon guru

LEMBAR RESPON GURU
KOMIK FISIKA DENGAN APLIKASI PIXTON
DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL
A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur kevalidan
komik fisika dalam pelaksaan pembelajaran Fisika
B. PETUNJUK
1. Bapak /Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek
(√) pada kolom yang tersedia.
4. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup
baik); 4 (baik); 5 (sanga tbaik).
C. Penilaian

No

Indikator

Skala Penilaian
1

2

3

4

5

1

Materi ini sesuai KI dan KD.

√

2

Media ini mencakup tujuan pembelajaran.

√

Keluasan dan kedalaman materi/isi dalam

√

3
4
5

6

7

batas wajar untuk Siswa.
Media ini mudah digunakan.

√

Media ini dapat digunakan tanpa keterampilan

√

khusus.
Media ini sederhana dan mudah dibuat dengan

√

fasilitas yang sederhana.
Media ini dapat digunakan secara

√

berkelompok ataupun secara individu.

8

Bahasa mudah dipahami.

√

9

Layak sebagai alat bantu pembelajaran.

√
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10

Efektifitas media.

√

11

Menarik dan kreatif untuk dibuat.

√

12

Meningkatkan minat Siswa untuk belajar

√

13

Merangsang rasa ingin tahu.

√

Media ini dapat membuat Siswa lebih aktif

√

14

dalam pembelajaran.

D. Kategori Penunjukan kevalidan komik
Skala Penilaian
No

Penilaian (Validasi Umum)
A

1. Penilaian

B

C

D

√

Keterangan :
A. Valid
B. Valid dengan revisi kecil
C. Valid dengan revisi besar
D. Tidak valid

Saran

:

1.
2.
3.
Jambi,

Maret 2020
Guru Mata Pelajaran
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Lampiran 7 : Hasil Angket Respon Siswa

LEMBAR RESPON SISWA
KOMIK FISIKA DENGAN APLIKASI PIXTON
DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL
Nama
: Adi Pratama
Kelas
: VIII
Nama Sekolah : MTs Al-Furqon Kota Jambi
A. TUJUAN
Tujuan penggunaan instrument ini adalah untuk mengukur Ketertarikan
siswa terhadap komik fisika dalam pelaksaan pembelajaran Fisika
B. PETUNJUK
1. Siswa/i dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√)
pada kolom yang tersedia.
2. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup baik);
4 (baik); 5 (sangat baik).
C. Penilaian

No
1

Skala Penilaian
Indikator

1

Tampilan gambar dan warna pada Media

2

3

4

5
√

pembelajaran berbasis komik Pixton ini
serasi, sehingga membuat saya tertarik
untuk menggunakannya.
2

Media

pembelajaran

berbasis

komik

√

Pixton ini mudah digunakan sehingga
saya senang menggunakannya.
3

Materi yang disampaikan dalam komik

√

Pixton ini menarik.
4

Materi/isi yang disajikan sesuai dengan

√
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pokok bahasan yang dipelajari.
5

Materi yang disajikan sesuai dengan

√

tujuan pembelajaran.
6

Sajian teks pada media ini mudah

√

dipahami.
7

Kalimat yang digunakan pada media ini

√

mudah dipahami.
8

Tambahan menu informasi pada tiap
halaman

komik

pembelajaran

dan

√

mempermudah
memberikan

saya

pengetahuan baru tentang materi terkait.
9

Saya

lebih

mudah

mengingat

dan

√

media

√

memahami pelajaran fisika.
10

Materi

yang

disajikan

pada

mendorong keingintahuan saya tentang
materi yang terkait.
11

Dengan media komik Pixtonini membuat

√

saya lebih aktif dalam pembelajaran IPA.
12

Melalui media ini saya semangat untuk

√

mempelajari materi fisika.
13

Penggunaan media ini membantu saya

√

untuk lebih memahami materi fisika
dengan mudah.
14

Penggunaan media komik Pixton dalam

√

pembelajaran fisika tidak membosankan.
15

Saya tertarik menggunakan media komik
Pixton dalam pembelajaran fisika.

√
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Lampiran 8 : Data Hasil Praktikalitas Oleh Siswa

No
1

Pernyataan
Tampilan
warna

gambar
pada

pembelajaran

persentase
dan

Kepraktisan

90%

Sangat praktis

97%

Sangat praktis

91%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

97%

Sangat praktis

93%

Sangat praktis

Media
berbasis

komik Pixton ini serasi,
sehingga membuat saya
tertarik

untuk

menggunakannya.
2

Media

Media

pembelajaran

berbasis

komik Pixton ini mudah
digunakan sehingga saya
senang menggunakannya.
3

Materi yang disampaikan
dalam komik Pixton ini
menarik.

4

Materi/isi yang disajikan
sesuai

dengan

pokok

bahasan yang dipelajari.
5

Materi

yang

sesuai

dengan

disajikan
tujuan

pembelajaran.
6

Sajian teks pada media ini
mudah dipahami.
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7

Kalimat yang digunakan

94%

Sangat praktis

89%

Sangat praktis

93%

Sangat praktis

90%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

98%

Sangat praktis

pada media ini mudah
dipahami.
8

Tambahan menu informasi
pada tiap halaman komik
mempermudah
pembelajaran

dan

memberikan

saya

pengetahuan baru tentang
materi terkait.
9

Saya

lebih

mudah

mengingat dan memahami
pelajaran IPA.
10

Materi yang disajikan pada
media

mendorong

keingintahuan saya tentang
materi yang terkait.
11

Dengan

media

komik

Pixton ini membuat saya
lebih

aktif

dalam

pembelajaran IPA.
12

Melalui media ini saya
semangat

untuk

mempelajari materi IPA.
13

Penggunaan
membantu

media
saya

ini
untuk

lebih memahami materi
IPA dengan mudah.

100

(Lanjutan)
14

Penggunaan media komik

98%

Sangat praktis

95%

Sangat praktis

Pixton dalam pembelajaran
IPA tidak membosankan.
15

Saya tertarik menggunakan
media komik Pixton dalam
pembelajaran IPA.

Persentase Rata-rata

Sangat Praktis
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Lampiran 9 : Hasil Analisis Data Validasi Materi, Desain Media, dan Bahasa
No

Validator
Ahli

Skor

Skor

Persentase

Kategori

Diperoleh Maksimum

1

Materi

66

75

88%

Sangat Layak

2

Desain Media

66

80

83%

Layak

3

Bahasa

7

7

100%

Sangat Layak

139

162

90,33%

Sangat Valid

Jumlah Total
Kategori

Sangat Valid
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Lampiran 10. Hasil Analisis Data Praktikalitas
1. Hasil Respon Guru

No

Indikator

Skala Penilaian
1

2

3

4

5

1

Materi ini sesuai KI dan KD.

√

2

Media ini mencakup tujuan pembelajaran.

√

Keluasan dan kedalaman materi/isi dalam

√

3
4
5

6

7

batas wajar untuk Siswa.
Media ini mudah digunakan.

√

Media ini dapat digunakan tanpa

√

keterampilan khusus.
Media ini sederhana dan mudah dibuat

√

dengan fasilitas yang sederhana.
Media ini dapat digunakan secara

√

berkelompok ataupun secara individu.

8

Bahasa mudah dipahami.

√

9

Layak sebagai alat bantu pembelajaran.

√

10

Efektifitas media.

√

11

Menarik dan kreatif untuk dibuat.

√

12

Meningkatkan minat Siswa untuk belajar

√

13

Merangsang rasa ingin tahu.

√

Media ini dapat membuat Siswa lebih aktif

√

14

dalam pembelajaran.
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Skor Yang Diperoleh

66

Skor Maksimum

75

Persentase Kelayakan

88%

Kriteria

Sangat Layak

2. Hasil Respon Siswa

No
1

Pernyataan
Tampilan
warna

gambar
pada

pembelajaran

persentase
dan

kepraktisan

90%

Sangat praktis

97%

Sangat praktis

91%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

Media
berbasis

komik Pixton ini serasi,
sehingga membuat saya
tertarik

untuk

menggunakannya.
2

Media

Media

pembelajaran

berbasis

komik Pixton ini mudah
digunakan sehingga saya
senang menggunakannya.
3

Materi yang disampaikan
dalam komik Pixton ini
menarik.

4

Materi/isi yang disajikan
sesuai

dengan

pokok

bahasan yang dipelajari.
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(Lanjutan)
5

Materi

yang

disajikan

sesuai

dengan

97%

Sangat praktis

93%

Sangat praktis

94%

Sangat praktis

89%

Sangat praktis

93%

Sangat praktis

90%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

96%

Sangat praktis

tujuan

pembelajaran.
6

Sajian teks pada media ini
mudah dipahami.

7

Kalimat yang digunakan
pada media ini mudah
dipahami.

8

Tambahan menu informasi
pada tiap halaman komik
mempermudah
pembelajaran

dan

memberikan

saya

pengetahuan baru tentang
materi terkait.
9

Saya

lebih

mudah

mengingat dan memahami
pelajaran IPA.
10

Materi yang disajikan pada
media

mendorong

keingintahuan saya tentang
materi yang terkait.
11

Dengan

media

komik

Pixton ini membuat saya
lebih

aktif

dalam

pembelajaran IPA.
12

Melalui media ini saya
semangat

untuk

105

(Lanjutan)
mempelajari materi IPA.
13

Penggunaan
membantu

media
saya

ini

98%

Sangat praktis

98%

Sangat praktis

95%

Sangat praktis

untuk

lebih memahami materi
IPA dengan mudah.
14

Penggunaan media komik
Pixton dalam pembelajaran
IPA tidak membosankan.

15

Saya tertarik menggunakan
media komik Pixton dalam
pembelajaran IPA.

Persentase Rata-rata

Sangat Praktis
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Lampiran 11. Hasil Analisis Data Efektivitas
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nama

ARA
AP
ARH
AR
AA
CT
DAD
HF
JAS
K
KFS
MAR
MPA
MN
HM
MFH
MAJ
MSF
MI
MR
MSH
MZF
NP
PR
RA
TNR
GAK
SS
JUMLAH
̅
𝑿(𝑹𝒂𝒕𝒂 − 𝒓𝒂𝒕𝒂)
Gain Efektivitas
Kriteria

Awal
40
80
30
90
90
50
50
40
40
40
70
30
30
40
80
70
40
60
40
70
40
70
40
80
70
70
1400
56

NILAI
Kategori
Akhir
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
70
Tuntas
100
Tidak Tuntas
70
Tuntas
100
Tuntas
90
Tidak Tuntas
70
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
80
Tidak Tuntas
80
Tidak Tuntas
70
Tuntas
80
Tidak Tuntas
80
Tidak Tuntas
80
Tidak Tuntas
90
Tidak Tuntas
70
Tuntas
100
Tuntas
90
Tidak Tuntas
90
Tidak Tuntas
90
Tidak Tuntas
70
Tuntas
90
Tidak Tuntas
90
Tuntas
70
Tidak Tuntas
90
Tuntas
90
Tuntas
70
Tuntas
80
2080
83,2
0, 62 %
Sedang

Kategori
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Lampiran 12. Dokumentasi

Ketetangan:
Dokumentasi tersebut berupa bukti pelaksanaan riset melalui grup Whatshap.
Penelitian ini di lakukan secara online karena kondisi pandemi virus Covic-19.
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Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama
Janis Kelamin
Tempat/tanggal Lahir
Alamat
Alamat Email
No Kontak

: Mustakim
: laki-laki
: Parit Pudin,1 Januari 1996
: Telanai Pura
: mustakim0196@gmail.com
: 0812 2585 9484

Pengalaman Pendidikan Formal
1. SD Negeri 110 Parit Pudin (2009)
2. SMP Negeri 1 Pengabuan (2012)
3. SMA Negeri 1 Pengabuan (2015)
4. UIN STS JAMBI
(Sekarang)
Pengalaman Organisasai
1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Ketua HMP Fisika 2017
3. Kemenristek IHAMAFI Pengurus Pusat 2017-2019
4. Pengurus Wilayah IKAMAFIS 2019
Motto Hidup
“Seperti Akar tak terlihat namun menguatkan”

