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PENDAHULUAN 

 
Pembelajaran pada masa pandemi tentu sangat berbeda dengan kondisi 

normal. Kondisi kesehatan menjadi hal utama pada saat ini. Sehingga 

kurikulum dirancang dengan menyesuaikan kondisi yang berbeda ini. 

Muncullah alternatif pembelajaran jarak jauh agar proses pendidikan tetap 

berjalan. Selain itu pemerintah juga menggulirkan tiga macam kurikulum yang 

bisa digunakan pada masa pandemi yaitu tetap mengacu pada kurikulum 

nasional, kurikulum darurat, dan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. 

Sementara itu ada kebijakan khusus untuk sekolah berbasis pesantren 

bahwa pesantren diperbolehkan mengadakan pembelajaran tatap muka. 

Namun, tetap atas persetujuan orang tua. Sehingga ada beberapa peserta 

didik tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Begitu pula yang terjadi pada 

SMPIT Al Kahfi, yang mana sekolah ini berbasis pesantren sehingga 

pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka, tetapi adapula peserta 

didik yang memilih pembelajaran jarak jauh. Hanya sekitar 5% siswa yang 

memilih pembelajaran jarak jauh. 

Dalam pembelajaran tatap muka, alokasi waktu pembelajaran berkurang 

dari 40 menit/pertemuan menjadi 35 menit/pertemuan. Sebab kesehatan 

menjadi hal utama pada masa ini. Hal tersebut tentu berimbas pada salah satu 

mata pelajaran yang memiliki konten materi yang banyak yaitu IPA. 

Banyak media pembelajaran yang sudah diterapkan untuk mempermudah 

belajar peserta didik. Media tersebut antara lain power point, video, gambar, 

dan alat peraga. Metode pembelajaran yang sudah diterapkan pada mata 

pelajaran IPA juga sudah bervariasi seperti active learning, cooperative 

learning, problem based learning. Namun baik media dan metode 

pembelajaran yang sudah diterapkan ternyata ada materi mata pelajaran IPA 
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yang hasilnya di bawah ketercapaian ketuntasan minimal. Materi tersebut 

adalah suhu, kalor, dan pemuaian. 

Peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi IPA. Terutama 

dalam memahami submateri perhitungan. Apalagi jika materi tersebut dalam 

bentuk soal cerita. Peserta didik susah dalam memahami logika matematika 

pada submateri tersebut. Hal tersebut disebabkan daya literasi peserta didik 

yang kurang. Minat belajar juga kurang. Peserta didik juga merasa cepat bosan 

ketika belajar IPA.  

Belum lagi, kasus positif covid baik guru dan peserta didik masih ada.  

Peserta didik yang mengalami covid-19 harus isolasi mandiri dan tentunya 

beberapa materi pembelajaran tertinggal. Oleh karena itu, perlu adanya 

alternatif setelah kembali belajar tatap muka. 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, salah satu alternatifnya yaitu 

inovasi bahan ajar. Unsur penting dalam pembelajaran adalah adanya bahan 

ajar. Penggunaan bahan ajar dapat membantu siswa untuk mendukung 

pembelajaran individual. Penggunaan bahan ajar dapat membantu guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran. Melalui bahan ajar, guru tidak terlalu 

banyak menyampaikan materi. Peserta didik dapat mengeksplorasi materi 

lebih dalam. Selain itu, dengan adanya bahan ajar tersebut juga mendukung 

pembelajaran individual. Sehingga muncul sikap mandiri dan mampu bernalar 

kritis. 

Penggunaan bahan ajar di SMPIT Al Kahfi menggunakan buku teks dari 

penerbit swasta dan buku teks dari pemerintah. Berdasarkan observasi, 

ditemukan bahwa materi pembelajaran kurang disediakan hal penting dengan 

singkat, padat, dan jelas. Siswa juga kurang tertarik untuk membaca. Kemudian 

contoh soal dalam buku tersebut juga kurang bervariasi. Hal tersebut 

mengakibatkan hasil belajar peserta didik di bawah ketuntasan minimal. 

 Mata pelajaran IPA termasuk salah satu mata pelajaran yang kompleks, 

karena tercakup seluruh makhluk hidup (manusia, hewan dan tumbuhan), 

benda mati, dan kondisi lingkungan. Proses pembelajaran IPA mengandung 

keterampilan proses yaitu, mengamati, menggolongkan, mengukur, 

menggunakan alat, mengomunikasikan hasil melalui berbagai cara seperti lisan, 

tulisan dan diagram, menafsirkan, memprediksi dan melakukan percobaan. 

Sehubungan dengan hal di atas, maka urgensi saat ini antara lain perlu 

adanya kemudahan belajar setelah keputusan diperbolehkannya pembelajaran 

tatap muka, perlu menumbuhkan budaya literasi, perlu adanya inovasi media 

pembelajaran agar menarik minat belajar peserta didik, dan memanfaatkan 

kemudahan teknologi untuk pembelajaran. 

 



 

Pendahuluan | 3 

 Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah bahan ajar berbasis komik 

digital. Komik merupakan salah satu contoh media visual, sehingga untuk siswa 

kelas VII yang bertipe gaya belajar visual menjadi alternatif dalam 

pembelajaran. Kelebihan bahan ajar berbasis komik ini adalah sajian materi 

menggunakan rangkaian gambar kartun berkarakter yang memainkan suatu 

alur cerita yang disesuaikan dengan materi pelajaran IPA. Sehingga komik 

mempunyai kekuatan untuk mengilustrasikan konsep pelajaran IPA. Dengan 

demikian peserta didik tidak hanya monoton membaca bahan ajar yang berupa 

buku teks saja. 

Komik sebagai media komunikasi visual yang memiliki kekuatan untuk 

menyampaikan informasi secara popular dan mudah dimengerti. Hal tersebut 

dimungkinkan karena adanya perpaduan gambar dan tulisan dalam suatu alur 

cerita sehingga mudah diserap. Maka, tidak heran jika komik dapat 

menimbulkan perasaan senang bagi pembacanya. Terlebih jika komik berbasis 

digital, peserta didik akan mudah mengaksesnya dan menarik minat belajar. 

Sebab peserta didik pada abad 21 memiliki minat untuk belajar dari berbagai 

macam sumber. Smaldino (2014) juga menjelaskan bahwa teknologi sudah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan pribadi peserta didik 

dengan koneksi mereka ke teknologi seluler.  literasi anak usia dini. Multimedia 

flipbook dapat diakses oleh peserta didik dimanapun dan kapanpun.  

Berdasarkan hal di atas, maka penulis mengembangkan bahan ajar IPA 

berbasis komik digital, kelayakan bahan ajar IPA berbasis komik digital pada 

materi suhu, kalor, dan pemuaian, efektivitas penggunaan bahan ajar IPA 

berbasis komik pada materi suhu, kalor, dan pemuaian. Harapannya dengan 

penggunaan bahan ajar berbasis komik digital dapat membuat pembelajaran 

IPA menjadi efektif dan menarik minat baca peserta didik. Sehingga peserta 

didik termotivasi untuk belajar IPA dan hasil belajar meningkat. 
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METODOLOGI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengembangan bahan 

ajar IPA berbasis komik digital pada materi suhu, kalor, dan pemuaian kelas VII, 

mengetahui kelayakan bahan ajar IPA berbasis komik digital pada materi suhu, 

kalor, dan pemuaian kelas VII, mengetahui efektivitas bahan ajar IPA berbasis 

komik digital pada materi suhu, kalor, dan pemuaian kelas VII. 

Penelitian dilaksanakan di SMPIT Al Kahfi Bogor. Sekolah ini sebagai salah 

satu sekolah penggerak di Kabupaten Bogor. Sehingga kurikulum yang 

digunakan adalah kurikulum operasional sekolah yang juga 

mengimplementasikan profil pelajar pancasila. Pengembangan berupa produk 

bahan ajar IPA berbasis komik digital pada materi suhu, kalor, dan pemuaian. 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah kelas VII. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan September -November 2021. 

Sells dan Richey (dalam Haviz, 2013) menjelaskan bahwa penelitian 

pengembangan diartikan sebagai kajian sistematik tentang proses 

perancangan, pengembangan, evaluasi program dan produk pembelajaran, 

serta memenuhi kriteria konsistensi internal dan efektivitas penggunaan 

program atau produk tersebut. Putra (2011) juga  menyatakan bahwa metode 

Research and Development memiliki tujuan antara lain inovasi, mencari 

temukan kebaruan, efektivitas, produktivitas, dan kualitas. 

Richey dkk. (dalam Haviz, 2013) menjelaskan bahwa (1) penelitian 

pengembangan adalah kajian proses dan pengaruh spesifik dari dampak 

perancangan dan pengembangan pembelajaran; (2) penelitian pengembangan 

merupakan penggunaan dan pelaksanaan produk hasil perancangan, 

pengembangan serta evaluasi aktivitas pembelajaran dan (3) penelitian 

pengembangan merupakan kajian proses secara utuh atau sebahagian dari 
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proses perancangan, pengembangan dan evaluasi pembelajaran. Terkadang, 

penelitian pengembangan disebut juga dengan penelitian perancangan (design 

research). 

Secara garis besar, Arief (2014) menjelaskan ada tiga langkah penelitian 

dan pengembangan: 

1. Studi pendahuluan, mengkaji teori dan mengamati produk atau kegiatan 

yang ada 

2. Melakukan pengembangan produk 

3. Menguji atau memvalidasi produk.  

 

Penelitian pengembangan atau research and development (R&D) diartikan 

sebagai langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

penyempurnaan produk yang sudah ada. Produk yang sudah ada yang 

dimaksud di sini adalah produk tersebut tidak selalu berbentuk hardware 

(buku, modul, ataupun alat bantu pada proses pembelajaran dikelas dan di 

laboratorium), tetapi bisa juga berupa perangkat lunak (software) seperti 

program untuk pengelolaan data, pembelajaran di kelas, laboratorium, 

perpustakaan, atau model-model pendidikan, pelatihan pembelajaran, evaluasi, 

bimbingan, dll. Pengembangan atau sering disebut juga sebagai penelitian 

pengembangan, dilakukan untuk menjembatani antara penelitian pendidikan. 

Hasil pengembangan ini adalah berupa produk, dalam hal ini adalah bahan ajar 

IPA berbasis komik digital. 

 

A. LANGKAH-LANGKAH RISET PENGEMBANGAN 

1. Langkah-langkah Prosedural Model Borg & Gall dan Dick & Carey 

Pengembangan bahan ajar IPA berbasis komik digital menggunakan model 

pengembangan Borg and Gall  yang terintegrasi model Dick and Carey. 

Penggabungan dua model ini tidak menghilangkan komponen-komponen yang 

ada di dalam masing-masing model tetapi disatukan untuk saling melengkapi. 

Model Borg and Gall untuk membuat produk, sedangkan Dick and Carey untuk 

merancang desain instruksional. Pemilihan penggunaan model ini karena 

disesuaikan dengan hasil penelitian yang berupa perangkat pembelajaran yaitu 

bahan ajar. Kedua model ini saling melengkapi yang berarti langkah yang sama 

diantara kedua model tersebut hanya salah satu yang ditampilkan. Berikut ini 

perpaduan dua model tersebut:.  
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Tabel 2.1 

Perpaduan Borg and Gall dengan Dick and Carey 

No. Langkah Model 

Borg and Gall 

Model Gabungan Langkah Dick and Carey 

1. Penelitian Awal 

dan Pengumpulan 

Informasi 

Studi 

Pendahuluan 

1. Mengidentifikasi tujuan 

umum  pembelajaran 

2. Melaksanakan analisis 

pengajaran 

3. Mengidentifikasi 

tingkah laku masukan 

dan karakteristik 

peserta didik 

2. Perencanaan Perencanaan 4. Merumuskan tujuan 

pembelajaran 

5. Mengembangkan 

butir-butir tes acuan 

patokan  

6. Mengembangkan 

strategi pengajaran 

7. Mengembangkan dan 

memilih material 

pengajaran 

3. Pengembangan 

Produk Awal 

Desain Model 8. Mendesain dan 

melakukan evaluasi 

formatif 4. Uji Coba Lapangan 

Awal 

Uji One to One 

5. Revisi Produk 

Utama 

Revisi Model 9. Merevisi bahan 

pembelajaran 

6. Uji Coba Lapangan 

Utama 

Uji Kelompok 

Kecil 

 

7. Revisi Produk 

Operasional 

Revisi Model  

8. Uji Coba Lapangan 

Operasional 

Uji Kelompok 

Besar 

10. Mendesain dan 

melakukan evaluasi 

sumatif 9. Revisi Produk Akhir Revisi dan Produk 

Akhir 

10. Sosialisasi dan 

Implementasi 

Implementasi 
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Desain langkah-langkah penelitian dan pengembangan menggunakan 

model Borg & Gall dan Dick and Carey dapat di lihat pada gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 2.1 Desain Langkah penelitian dan pengembangan 

 

Berdasarkan skema di atas, berikut ini penjelasannya: 

1) Studi Pendahuluan  

Tahap pertama meliputi analisis kebutuhan, analisis karakteristik peserta 

didik, analisis dokumen kurikulum dan merumuskan tujuan umum 

pembelajaran. Adapun tahap analisis kebutuhan untuk mengetahui masalah 

pembelajaran yang diperlukan solusinya. Dengan adanya analisis ini, peneliti 

dapat menemukan solusi untuk memperbaiki atau mengembangkan bahan 

ajar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahap ini dilakukan dengan 

cara wawancara dan angket. Sasaran wawancara adalah guru mata pelajaran 

IPA, sedangkan untuk angket diberikan kepada peserta didik. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui metode yang sudah digunakan, media yang 

pernah digunakan, kesulitan dalam pembelajaran IPA, solusi yang pernah 

dijalankan. Sementara untuk peserta didik menggali tentang minat belajar IPA, 

motivasi belajar IPA, kesulitan belajar IPA, metode dan media yang digunakan 

guru. 
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Selanjutnya, tahap analisis karakteristik peserta didik diperoleh dengan 

cara studi pustaka terkait perkembangan peserta didik tingkat SMP. Selain itu, 

analisis pula gaya belajar peserta didik level VII SMPIT Al Kahfi. Melalui analisis 

ini diharapkan media yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta 

didik. 

Selanjutnya analisis dokumen kurikulum. Pada kelas VII SMPIT Al Kahfi 

menggunakan kurikulum program sekolah penggerak, sehingga dokumen yang 

dianalisis meliputi capaian pembelajaran (CP) dan tujuan pembelajaran (TP). 

Adapula dokumen kurikulum operasional sekolah SMPIT Al Kahfi.  Analisis ini 

berguna untuk mengembangkan tujuan instruksional, materi, dan tes. 

Berdasarkan dokumen kurikulum dan wawancara didapatkan materi yang sulit 

dipahami peserta didik adalah materi suhu, kalor, dan pemuaian (semester 1). 

Kemudian, dari hasil analisis di atas, maka peneliti merumuskan tujuan 

umum pembelajaran. Bahwa setelah belajar IPA dengan pengembangan komik 

digital, peserta didik dapat memahami suhu, kalor, dan pemuaian secara 

menyenangkan. 

 

2) Perencanaan 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, maka tahap selanjutnya adalah 

perencanaan. Tahap ini meliputi perencanaan desain pembelajaran dan desain 

media.  

a) Desain pembelajaran  

Perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran 

SMP pada program sekolah penggerak dan alur tujuan pembelajaran. Adapun 

desain pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan model pengembangan 

Dick and Carey meliputi: 

 Menentukan Tujuan Pembelajaran  

Capaian pembelajaran dalam bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan 

hasil wawancara dan dokumen kurikulum sekolah penggerak adalah “Peserta 
didik mampu mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang 

diberikan, sekaligus membedakan isolator dan konduktor kalor”. Hal tersebut 
juga berdasarkan alur tujuan pembelajaran di SMPIT Al Kahfi bahwa diajarkan 

pada semester I. 

Sehingga, tujuan pembelajaran ini menjadi kompetensi apa yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat menentukan 

pengembangan aktivitas yang perlu dilakukan peserta didik. Oleh karena itu, 

perumusan tujuan pembelajaran harus dilakukan dengan cermat dan tidak 

asal-asalan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu  
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Tabel 2.2 Tujuan Pembelajaran 

Aspek Tujuan 

Pengetahuan 1) Memahami konsep suhu melalui 

sebuah peristiwa dengan tepat 

2) Memahami konsep kalor melalui 

sebuah peristiwa dengan tepat 

3) Mendeskripsikan perbedaan suhu 

dan kalor berdasarkan contoh 

kasus dengan penuh percaya diri 

dan mandiri 

4) Menggunakan perumusan untuk 

menghitung besar kalor suatu 

benda pada soal cerita dengan 

daya kritis dan benar 

5) Memahami konsep pemuaian 

melalui sebuah peristiwa dengan 

tepat 

6) Mengidentifikasi pemuaian pada 

kehidupan sehari-hari dengan 

percaya diri 

Sikap Mandiri dan Bernalar Kritis 

 

 Menentukan Tes Acuan 

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar dilakukan untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian dilakukan sesuai 

kebutuhan yaitu penilaian sikap dan pengetahuan. Penilaian sikap terdiri dari 

dua elemen profil pelajar Pancasila yaitu mandiri dan bernalar kritis. Pada 

aspek pengetahuan dilakukan evaluasi dengan tes tertulis. Sedangkan 

penilaian sikap dilakukan observasi. 

 Menentukan Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran IPA berbasis komik digital menggunakan metode 

pembelajaran inkuiri dengan pendekatan saintific learning. Gulo (dalam Trianto, 

2011) menyatakan metode inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar  
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yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga 

mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Tahapan metode ini adalah orientasi, merumuskan masalah, mengajukan 

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. 

Langkah pendekatan sainfitic learning adalah mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi, mengkomunikasikan (Prihadi, 2014). 

 Materi Pengajaran 

Berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

materi yang disajikan dalam bahan ajar IPA berbasis komik digital yaitu materi 

suhu, kalor, dan pemuaian kelas VII semester I. Bahan pelajaran bersifat fakta, 

prinsip, konsep, dan generalisasi.  

Bahan ajar dibuat berbasis komik yang mempunyai tokoh dan alur cerita 

sehingga lebih menarik, bukan sekadar memindahkan materi untuk 

dikomunikasikan lewat gambar. Konsep komik digital akan disajikan 

menggunakan aplikasi flipbook yang dapat diakses kapanpun dan di manapun 

(android/PC) oleh peserta didik. 

 

b) Desain media  

Desain media dalam komik digital meliputi: 

 Storyboard 

Storyboard merupakan rancangan dialog yang berfungsi sebagai media 

penyampaian ide kepada orang lain dalam bentuk teks atau gambar. Isi 

dari storyboard yaitu alur cerita yang bertujuan untuk mempermudah dan 

mempercepat proses pembuatan komik digital.  

 Perancangan tampilan 

Secara garis besar, konsep bahan ajar berbasis komik ini adalah 1) halaman 

muka, 2) Capaian Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran, 3) petunjuk 

penggunaan, 4) pengenalan tokoh, 5) materi dan latihan soal, 6) evaluasi, 7) 

daftar pustaka, 8) tentang penulis. Tampilan tersebut tentu 

mempertimbangkan tampilan warna, background, ukuran huruf, jenis font, 

dan sebagainya. 

 Pemilihan karakter 

Pembuatan desain karakter meliput tampilan fisik, watak, dan detail lain 

yang diperlukan. Tokoh terdiri dari karakter utama dan karakter 

pendukung yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2.3 Pemilihan Karakter 

Nama Jenis Karakter 

Ibu Karakter pendukung 

(pr) 

Penyayang, pintar 

Alim Karakter utama (lk) Anak pertama, cerdas, penuh 

semangat 

Putra Karakter utama (lk) Anak kedua, polos, ingin tahu 

 

3) Desain Model 

Pada tahap ini pengembangan peneliti merealisasikan desain yang telah 

dibuat. Untuk membuat komik digital terdapat beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

 Recreating comic 

Pada tahap ini, peneliti mulai membuat komik dalam bentuk digital 

menggunakan aplikasi coreldraw dan medibang paint. Pada tahap ini juga 

menentukan semua hal yang berkaitan dengan pewarnaan, pemberian 

background, typesetting, dan sebagainya. Pada tahap ini, peneliti 

menentukan momen (peristiwa) yang akan dimasukkan dalam cerita, 

memilih bingkai yaitu memilih jarak dan sudut pandang yang tepat untuk 

momen yang telah dipilih, menyusun kata yang menambah info penting 

dan menyatu dengan cerita disekelilingnya, membuat alur yang menuntun 

pembaca mengikuti urutan dalam cerita. 

 Digitalisasi  

Selanjutnya adalah mengubah hasil komik dalam tahap digitalisasi yang 

berbasis aplikasi flipbook. Pada tahap ini komik disusun secara runtut 

seperti bentuk buku. Kemudian untuk kemudahan dalam mengakses 

peneliti membuat alamat dengan bilt.ly dan mengubahnya dalam format 

aplikasi android. 
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4) Uji One to One 

Pada tahapan ini dilakukan validasi, desain produk awal dikonsultasikan 

kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi, ahli media, ahli desain 

pembelajaran, dan ahli bahasa. Proses validasi dilakukan dengan menggunakan 

instrumen yang sudah dibuat oleh peneliti. Berikut ini penjelasan mengenai 

tim ahli: 

 

 Ahli materi 

Ahli materi menganalisis dan menilai apakah materi yang disusun sudah 

sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ahli materi 

dalam penelitian ini adalah seorang doktor yang berkompeten di bidang 

IPA. Ahli materi ini memberikan komentar dan saran dalam pengembangan 

bahan ajar berbasis komik digital. 

 Ahli media  

Ahli media menganalisis dan menilai dari segi tampilan, tata letak teks, dan 

gambar, kesesuaian jenis huruf dan ukurannya, kesesuaian warna dan 

background. Ahli media dalam pengembangan ini adalah seorang yang ahli 

dalam merancang media pembelajaran. Seperti halnya ahli materi, 

pemilihan ahli media juga yang benar-benar berkompeten dalam media 

pembelajaran. Ahli media juga memberikan komentar dan saran atas 

pengembangan media.  

 Ahli desain pembelajaran 

Ahli desain dalam pengembangan ini adalah seorang yang ahli dalam 

mendesain sebuah pembelajaran. Seperti halnya sebelumnya, pemilihan 

ahli desain pembelajaran juga yang benar-benar berkompeten dalam 

mendesain suatu produk media. Ahli desain pembelajaran juga 

memberikan komentar dan saran pada pengembangan media.  

 Ahli bahasa 

Ahli bahasa dalam ahli ini adalah doktor yang berkompeten dalam bidang 

bahasa. Ahli bahasa memberikan komentar dan saran berkaitan dengan 

bahasa yang terdapat pada komik digital. Ahli bahasa menilai dari segi 

tulisan bahasa dan etika yang ada dalam materi di bahan ajar tersebut.  

 

Para ahli akan memberikan penilaian terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan  dengan mengisi angket dan memberikan saran pada produk 

tersebut. Proses validasi ini dilakukan hingga bahan ajar tersebut dinyatakan 

layak untuk diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran.  
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5) Revisi Model 

Pada tahap ini adalah perbaikan dari model draft 1 berdasarkan saran dari 

dosen ahli materi, media, desain, dan bahasa. Evaluasi dilakukan dengan 

berdasarkan angket yang telah disusun. Setelah dilakukan revisi, maka 

didapatkan model draft 2. 

 

6) Uji Kelompok Kecil 

Langkah ini yaitu melakukan proses kegiatan uji coba pada produk yang 

sudah dibuat. Dalam mempersiapkan lingkungan belajar dan melibatkan 

peserta didik, maka digunakan model pembelajaran inkuiri dengan pendekatan 

scientific learning. Adapun langkah pembelajaran yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan data, mengasosiasi, mengkomunikasikan.  

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang digunakan 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkatan efektivitas dan daya tarik dari 

produk yang dihasilkan. Pada tahap pertama dilakukan uji coba kecil. 

Percobaan dilakukan dengan teknik pengambilan sampel acak distratifikasi. 

Arief (2014) menjelaskan bahwa metode pengambilan sampel ini dengan 

kriteria yang jelas berdasarkan data pendahuluan. Uji coba dilakukan kepada 

peserta didik kelas VII SMPIT Al Kahfi dengan kategori kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah masing-masing 3 responden. 

 

7) Revisi Model 

Pada tahap ini merupakan perbaikan kedua setelah uji coba kecil. Hal ini 

dilihat dari respon dan hasil belajar peserta didik. Jika respon baik dan hasil 

belajar dianggap meningkat, maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.  

 

8) Uji Kelompok Besar 

Pada tahap ini, dilakukan pada kelas VII SMPIT Al Kahfi semeser 1 tahun 

ajaran 2021/2022 dengan teknik random sampling. Arief (2014) menjelaskan 

bahwa teknik pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling) 

adalah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian 

dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Metode 

pengambilan dengan cara undian. Sehingga diperoleh pada tahap ini, dilakukan 

pada kelas VII.8 yang berjumlah 32 responden. Proses ini dilakukan untuk 

melihat efektivitas dan kemenarikan penggunaan bahan ajar berbasis komik 

digital.  
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9) Revisi Model dan Model Final 

Selanjutnya, tahap ini merupakan penyempurnaan model sehingga 

menjadi model final. Pada tahap ini diperoleh produk dengan tingkat 

efektivitasnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya model final ini 

siap untuk diimplementasikan pada khalayak umum.  

 

10) Implementasi 

Setelah model final dengan penyempurnaan dari tahap sebelumnya, maka 

tahap ini dilakukan penyebaran produk dengan menyebarkan link dan aplikasi 

yang dapat di-install pada android. 

 

B. TEKNIK ANALISIS DATA  

Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan jenis data yang 

diperoleh. Data yang didapatkan yaitu data kualitatif yang didukung oleh data 

kuantitatif. Maka teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut 

 

1. Analisis data kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan tentang proses 

pengembangan bahan ajar berbasis komik digital yaitu hasil wawancara 

dengan guru dan angket peserta didik pada tahap pra-penelitian. Kemudian 

adapula data berupa komentar dan saran oleh para ahli materi, ahli media, ahli 

desain, dan ahli bahasa, guru dan tanggapan peserta didik secara deskriptif 

kualitatif, serta beberapa saran yang dapat digunakan untuk proses perbaikan 

produk pada tahapan revisi. 

 

2. Analisis data kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data angket 

penilaian mengenai proses pengembangan bahan ajar berbasis komik digital 

oleh para ahli, tanggapan dari guru dan peserta didik yang dianalisis dengan 

teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, sebelum menganalisis 

terdapat aturan penilaian atau pemberian skor dalam mengevaluasi data.  

a. Analisis data validasi ahli  

Angket validasi ahli memiliki 4 pilihan jawaban sesuai isi pertanyaan. Setiap 

pilihan memiliki berbeda yang mengartikan tingkat validasi bahan ajar IPA 

berbasis komik digital yang dikembangkan. Skor penilaian dari tiap pilihan 

jawaban dapat dilihat dalam Tabel 
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Tabel 2.3 Kategori Penskoran Validasi Ahli 

Skor Pilihan Jawaban kelayakan 

4 Sangat Setuju 

3 Setuju 

2 Tidak Setuju 

1 Sangat Tidak Setuju 

 

Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan statistik sebagai berikut 

ini: 

Menghitung presentase kelayakan dengan rumus: 

Rumus Skala likert 𝑥𝑖 =  ∑ 𝑆𝑆𝑚𝑎𝑥  𝑥 100% 

 

Keterangan:  ∑ 𝑆 = Jumlah Skor 

Smax = Skor maksimal 

 

Hasil dari skor penilaian masing-masing dari ahli tersebut kemudian dicari 

rata-ratanya dan dikonversikan untuk menentukan kevalidan media 

pembelajaran (Sugiyono, 2015). 

 

Tabel 2.4 Kriteria Validasi Ahli 

Persentase (100%) Kriteria Keterangan 

80-100 Sangat Valid Tidak Revisi 

60-79 Valid Revisi sebagian 

40-59 Kurang Valid Revisi sebagian & 

pengkajian ulang materi 

0-39 Tidak Valid Revisi total 

 

b. Analisis respons guru dan peserta didik 

Angket respons guru dan peserta didik terhadap pemakaian bahan ajar 

memiliki 4 pilihan jawaban sesuai isi pertanyaan. Setiap pilihan jawaban 

memiliki skor berbeda yang artinya memiliki tingkat kesesuaian produk bagi 

pengguna. Skor penilaian dari tiap pilihan jawaban dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini. 
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                      Tabel 2.5 Kategori Penskoran Uji Coba Produk 

Skor Pilihan Jawaban 

4 Sangat Setuju 

3 Setuju 

2 Kurang Setuju 

1 Tidak Setuju 

 

 

Hasil dari skor penilaian masing-masing peserta didik dan guru kemudian 

dicari rata-ratanya dan dikonversikan kepertanyaan untuk menentukan 

kemenarikan bahan ajar pembelajaran berbasis komik digital. Penkonversian 

skor dapat dilihat dalam tabel. 

 

Tabel 2.5 Kriteria Respon Uji Coba Produk 

Persentase (100%) Kriteria 

80-100 Sangat Menarik 

60-79 Menarik 

40-59 Kurang Menarik 

0-39 Tidak Menarik 

 

c. Analisis Uji Efektivitas 

Terlebih dahulu disusun instrumen yang akan diperlukan pada kegiatan 

pretest dan posttest. Uji efektivitas dalam rangka apakah hasil yang 

dikembangkan telah efektif atau belum, peneliti memakai rancangan 

penelitian pra-eksperimental dengan pola one grup pretest and posttest design 

yang dapat digambarkan sebagai berikut. 
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𝑂1 → 𝑋 →  𝑂2   
Keterangan: 

X : Perlakuan yang diberikan 𝑂1  : tes awal (pretest) 𝑂2  : tes akhir (posttes) 

 

Uji efektivitas dalam rancangan ini yaitu sebelum diberikan perlakuan (X), 

peserta didik diberi pretest (𝑂1 ) terlebih dahulu guna mengetahui tingkat 

kemampuan awal peserta didik. Setelah itu peneliti melakukan proses 

pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbasis komik digital yang 

telah dikembangkan. Setelah peserta didik selesai dalam pembelajaran, 

kemudian diberikan posttest (𝑂2) untuk menguji tingkat pemahaman peserta 

didik.  

 

Berikut ini langkah untuk menghitung efektivitas produk terhadap hasil 

belajar peserta didik 

 

a. Menentukan nilai pretest dan posttest 

Rumus yang digunakan untuk menentukan nilai individu adalah deskriptif 

persentase yang menggambarkan tingkat penguasaan materi secara individual 

oleh masing-masing peserta didik. 

 

Nilai  =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  𝑥 100 

 

b. Uji efektivitas produk 

Hasil pretest dan posttest dianalisis uji normalitasnya, agar mengetahui 

data tersebut tersebar normal. Kemudian, uji t dilakukan dengan 

menggunakan uji hipotesis komparasi antara dua variabel yang berbeda yaitu 

kemampuan peserta didik sebelum mengggunakan komik digital, dan peserta 

didik yang telah menggunakan komik digital. Uji normalitas dan uji t 

menggunakan SPSS 22 

 

H0 : tidak terdapat perbedaan hasil belajar melalui bahan ajar komik digital 

H1: terdapat perbedaan hasil belajar melalui bahan ajar komik digital 

 



 

 

 

 
 

KAJIAN TEORI 

 
A. BAHAN AJAR 

Salah satu unsur penting dalam pembelajaran adalah adanya bahan ajar 

untuk memudahkan pembelajaran. Mudlofir (2012) berpendapat bahwa bahan 

ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara hirarki baik berupa bahan 

tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat materi dan sumber daya yang 

membantu guru dan siswa dalam pembelajaran (Ifeoma:2013). Widodo, C.S. 

dan Jasmadi (2008) menyatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat 

sarana pembelajaran yang didalamnya terdapat materi, metode, batasan- 

batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara menarik agar tercapainya 

tujuan pembelajaran. Dirjen Dikdasmen (2008) mendefinisikan bahwa bahan 

ajar sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga 

tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 

Bahan ajar sebagai bagian dari sumber belajar. Yang dimaksud dengan 

sumber belajar adalah asal yang mendukung terjadinya belajar, termasuk 

sistem pelayanan, bahan pembelajaran dan lingkungan. Seels and Richey 

(dalam Cahyadi, 2019) mengungkapkan bahwa bahan ajar disusun berdasarkan 

tujuan pembelajaran khusus, karakteristik peserta didik dan strategi 

pembelajaran untuk setiap tujuan pembelajaran. 

Bahan ajar memiliki peranan penting antara lain menghemat waktu guru 

dalam mengajar, mengubah peran guru menjadi fasilitator, meningkatkan 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Selain itu, Nana (2020:6) bahan ajar 

bagi peserta didik juga dapat belajar kapan saja dan di mana saja, peserta didik 

dapat belajar mandiri. Oleh karena itu, bahan ajar sangat mendukung 

keberhasilan dalam pembelajaran.  
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Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

merupakan seperangkat sarana pembelajaran yang disusun secara sistematis 

dan menarik berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik dan 

strategi pembelajaran yang memuat materi dan evaluasi yang berfungsi untuk 

mengubah peran guru menjadi fasilitator dan meningkatkan keefektivitas 

pembelajaran. 

 

B. JENIS BAHAN AJAR 

Majid dalam Nana (2020:1) bahan ajar dikelompokkan menjadi empat jenis 

antara lain: 

1. Bahan ajar cetak 

Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang proses pembuatannya 

melalui percetakan, misalnya buku, modul, LKS, foto, dll. 

2. Bahan ajar Audio 

Bahan ajar audio merupakan bahan ajar yang berbentuk audio, 

diantaranya kaset, radio, CD audio. 

3. Bahan Ajar Audio Visual 

Bahan ajar yang merupakan bahan ajar yang dapat dipandang dan dilihat. 

Misal CD, Video, dan film. 

4. Bahan ajar interaktif 

Bahan ajar yang mendorong peserta didik untuk aktif. Contoh: CD 

interaktif. 

 

Sementara itu, jenis-jenis bahan ajar menurut Tocharman dalam Nugraha, 

dkk (2013) antara lain: 

1. Bahan  ajar  pandang  (visual)  terdiri  atas bahan  cetak  (printed)  seperti  

handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur,   leaflet,   wallchart,   

foto/gambar, dan non cetak (non printed), seperti model/maket. 

2. Bahan  ajar  dengar  (audio)  seperti  kaset, radio,  piringan  hitam,  

dancompact  diskaudio. 

3. Bahan  ajar  pandang  dengar  (audio  visual) seperti video compact disk, 

film. 

4. Bahan ajar multimedia interaktif  (interactiveteaching  material)  seperti  

CAI  (ComputerAssisted   Instruction),   compact   disk   (CD) multimedia  

pembelajaran  interaktif,  dan bahan ajar berbasis web (web based 

learningmaterials). 

 

 



 

 Kajian Teori | 21 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis bahan 

ajar antara lain bahan ajar visual, bahan ajar  audio, bahan ajar audio visual, 

dan bahan ajar multimedia interaktif. 

 

C. PRINSIP-PRINSIP BAHAN AJAR 

Nana (2020:1) menjelaskan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan 

pada saat memilih bahan ajar yaitu: 

1. Prinsip relevansi 

Materi pembelajaran harus relevan dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Misalnya, apabila kompetensi yang harus dikuasai 

peserta didik adalah mengingat fakta, mata pelajaran harus dalam bentuk 

mengingat fakta. 

2. Prinsip konsistensi 

Apabila terdapat empat kompetensi dasar yang harus dikuasai, maka 

bahan ajar yang akan diajarkan harus memiliki empat jenis. Misal jika 

kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah 

keterampilan menulis empat jenis esai, materi yang dipelajari juga harus 

mencakup keterampilan menulis empat jenis esai. 

3. Prinsip Kecukupan  

Materi yang diajarkan harus memadai atau cukup membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran mereka (menguasai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar). Bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu 

banyak, karena jika terlalu sedikit, peserta didik kesulitan mencapai tujuan 

pembelajaran. Sedangkan, jika terlalu banyak, hanya akan membuang 

waktu dan tidak efisien. 

 

Konsep penyusunan bahan ajar menurut Widodo, C.S & Jasmadi (2008) 

yaitu; (a) bahan ajar disesuaikan dengan karakteristik siswa; (b) bahan ajar 

mampu mengubah tingkah laku siswa; (c) bahan ajar yang dikembangkan harus 

sesuai dengan kebutuhan siswa; (d) didalam bahan ajar harus memuat tujuan 

pembelajaran; (e) bahan ajar harus bersifat lengkap yang menyajikan materi 

dan latihan secara terperinci; (f) bahan ajar harus memuat evaluasi sebagai 

umpan balik dan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa. 

Sebuah bahan ajar minimal mencakup antara lain; petunjuk belajar 

(petunjuk siswa/guru), kompetensi yang akan dicapai, content atau isi materi 

pembelajaran, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dapat 

berupa Lembar Kerja (LK), evaluasi, respon atau balikan terhadap hasil evaluasi 

(Dikdasmen:2008). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam 

memilih bahan ajar meliputi prinsip relevansi (sesuai dengan kompetensi), 

prinsip konsistensi (kompetensi dan materi yang konsisten), dan prinsip 

kecukupan (cukup membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran). 

Sementara itu, konsep penyusunan bahan ajar meliputi bahan ajar disesuaikan 

dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, dapat mengubah tingkah 

laku peserta didik, memuat tujuan pembelajaran, bahan ajar bersifat lengkap, 

bahan ajar memuat evaluasi. 

 

D. KOMIK 

1. Pengertian  

Ahmad Rivai dalam Saputro (2015) berpendapat bahwa komik sebagai 

suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karekter dan memerankan suatu 

cerita   dalam   urutan yang   erat   dihubungkan   dengan   gambar yang 

dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca.  

Smaldino S. E. (2014:233) menjelaskan bahwa kartun merupakan gambar 

garis yang berupa karikatur kasar dari hal yang nyata bisa manusia, hewan, dan 

peristiwa fictional yang terbit di berbagai media cetak seperti surat kabar, 

majalah, buku teks. Dalam paparannya, kartun mudah dibaca dan menarik 

minat pada segala usia. Kartun juga dapat membantu kecerdasan bagi si 

pembaca. Yaumi (2018) komik adalah suatu bentuk karya seni yang 

menggunakan gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita. Komik berisi gambar-gambar yang sengaja dibuat 

dengan kombinasi gambar-gambar berdampingan, bertujuan untuk 

menyampaikan informasi kepada penonton atau hanya untuk menghasilkan 

tanggapan estetis berdasarkan McCloud dalam Akcanca (2020). 

Rodolphe Töpffer dalam lhan, G O, et all (2021), yang dikenal sebagai 

bapak buku komik, mendefinisikan buku komik sebagai “alat seni komunikasi 
berurutan di atas kertas dengan teks dan gambar, yang satu tidak berfungsi 

tanpa yang lain”. Hal tersebut berarti dalam komik terdapat teks dan gambar 

yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan.  

Menurut Maharsi (2011), media komik dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

buku komik (comic book) dan komik strip (comic strip). Buku komik adalah 

komik yang berbentuk buku, mempunyai cerita yang lebih panjang dapat 

langsung selesai ataupun bersambung, sedangkan yang dimaksud komik strip 

adalah bentuk komik yang terdiri dari beberapa lembar bingkai kolom yang 

dimuat dalam suatu harian atau majalah, biasanya di sambung ceritanya.  
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Komik juga merupakan cerita–cerita yang ringkas dan menarik perhatian, 

dilengkapi dengan aksi, bahkan dalam lembaran surat kabar dan buku– buku, 

komik dibuat lebih hidup, serta diolah dengan pemakaian warna–warna utama 

secara bebas. Media komik diartikan sebagai bentuk rangkaian gambar– 

gambar yang dilengkapi balon–balon ucapan, adakalanya masih disertai narasi 

sebagai penjelasan. 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komik adalah 

karya seni bergambar yang menggunakan karakter suatu tokoh dalam 

memerankan suatu cerita dengan bahasa yang menarik bertujuan untuk 

menghibur dan membantu kecerdasan bagi pembaca. 

Digital menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berhubungan 

dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan 

penomoran. Sehingga dapat disimpulkan komik digital berarti komik yang 

digunakan tidak menggunakan printed material, dengan menggunakan angka-

angka atau penomoran. lhan, G O, et all (2021) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa komik edukatif adalah salah satu materi yang didesain 

dalam lingkungan digital dan cocok digunakan dalam lingkungan belajar.  

Lestiani, dkk (2021) komik memiliki format sajian berupa cetak dan digital. 

Perbedaan utama komik digital dengan komik cetak adalah format komik 

digital telah diubah menjadi digital dan dapat dibaca melalui gawai android 

atau komputer. Mc Cloud mengungkapkan bahwa komik digital memiliki 

banyak kelebihan dibandingkan komik cetak, diantaranya lebih murah, tahan 

lama, dapat bersifat interaktif, lebih dinamis, dan mudah diakses. Komik digital 

dianggap lebih praktis karena dapat gunakan kapan pun dan dimanapun 

dengan format yang bisa diakses melalui HP. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komik digital adalah komik yang 

disajikan dalam bentuk noncetak yang dapat dibaca melalui gawai ataupun 

komputer sehingga mudah dalam mengaksesnya. 

 

2. Manfaat Komik dalam pendidikan 

Menurut Arrio (2011) komik dapat berperan sebagai media yang berfungsi 

untuk menyampaikan informasi ilmiah dengan cara visual dan menghibur. 

Komik juga dapat diterapkan untuk berbagai mata pelajaran dan keuntungan di 

bidang pendidikan yaitu dapat menarik minat siswa, meningkatkan motivasi 

dan membuat belajar menjadi menyenangkan (lhan, G O, et all , 2021). Teknik 

komik dapat diterapkan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, semua itu 

disebabkan karena penampilannya luas. Komik tak hanya berisi hiburan 

semata seperti yang masyarakat pikirkan, namun komik juga bisa berisi sesuatu 

yang berbobot. 
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Akcanca (2020) manfaat penggunaan komik dalam proses pendidikan dan 

pelatihan antara lain: 

a. Make learning easier 

b. Improving motivatian for the class 

c. Improving academic perfomance 

d. Having fun while learning 

e. Promoting interest in the classroom 

f. Imagination development 

Komik sebagai media yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan pesan 

dalam pembelajaran. Komunikasi belajar akan berjalan dengan maksimal jika 

pesan pembelajaran disampaikan secara jelas, runtut, dan menarik. Pesan 

pembelajaran yang baik memenuhi beberapa syarat. Pertama, pesan 

pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar. Pemilihan isi dan gaya 

penyampaian pesan mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada 

pembelajar. Kedua, isi dan gaya penyampaian pesan juga harus menarik 

pembelajar untuk memproses apa yang dipelajari serta memberikan 

rangsangan belajar baru. Ketiga, pesan pembelajaran yang baik akan 

mengaktifkan pelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga 

mendorong pembelajar untuk melakukan praktik-praktik dengan benar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa manfaat komik 

dalam dunia pendidikan antara lain menyampaikan informasi ilmiah secara 

visual, membuat belajar lebih mudah, dapat meningkatkan motivasi belajar, 

meningkatkan hasil belajar, belajar lebih menyenangkan, dapat meningkatkan 

minat belajar peserta didik, mampu mengembangkan imajinasi. 

 

3. Elemen komik 

Akcanca (2020) menjelaskan unsur-unsur yang membentuk komik antara 

lain  

a. Karakter  

Karakter merupakan elemen utama dalam komik. Cerita yang dikisahkan 

dalam komik diproses melalui karakter. Karakter dapat membuat pembaca 

merasa dekat dengan cerita yang ada. Bahkan, pembaca terkadang dapat 

mengalami keadaan emosional karakter di dunia batin mereka. 

b. Bahasa 

Krashen menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan dalam komik 

berperan sebagai jembatan antara bahasa sehari-hari dan bahasa 

akademis, yang dianggap berpengaruh positif terhadap keberhasilan 

pembelajaran. Dalam komik, bahasa dan ekspresi ditampilkan dalam  
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gelembung ucapan dan pemikiran. Fungsi bahasa dalam media komik tidak 

hanya untuk menjelaskan, melengkapi atau memperdalam pengertian teks, 

tetapi bahasa dan gambarnya saling berhubungan jika dibandingkan 

dengan kisah bergambar. 

c. Waktu 

Waktu dalam komik tidak terbatas. Komik menginformasikan pembaca 

tentang waktu mereka berada. Detail seperti gaya berpakaian tokoh, fitur 

arsitektur tempat cerita berlangsung, elemen kehidupan, ada / tidak 

adanya produk teknologi, primitif / modernitas alat yang digunakan 

diberikan baik untuk mencerminkan waktu kepada pembaca dengan cara 

yang rinci dan mengesankan dan untuk lebih menghubungkan pembaca 

dengan cerita. 

d. Tema  

Komik menyajikan tema kepada pembaca dengan metode ilustrasi tanpa 

gangguan. Tema dapat berfungsi untuk mengungkapkan detail pesan yang 

ingin diberikan kepada pembaca. Banyak orang lebih menyukai topik yang 

menarik perhatian untuk dijadikan konsep tema dalam komik, sehingga 

tema menjadi salah satu faktor penentu preferensi pembaca. 

e. Elemen grafis 

Ilustrasi dalam komik memiliki efek yang kuat dalam menjaga cerita tetap 

hidup bagi pembaca. Menjaga keseimbangan antara teks dan gambar 

dalam komik dan fakta bahwa tulisan tidak mendominasi saat bercerita 

adalah penting dan harus dipertimbangkan. Bolton-Gary Pemanfaatan 

gambar dalam komik memberikan manfaat yang efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi informasi dengan 

lebih dari satu metode. 

 

Membuat media komik menurut Mc Cloud mengikuti langkah – langkah 

berikut : 

a. Menentukan momen (peristiwa) yang akan dimasukkan dalam cerita. 

b. Memilih bingkai yaitu memilih jarak dan sudut pandang yang tepat untuk 

momen yang telah dipilih. 

c. Menggambar karakter obyek dan lingkungan dengan jelas dalam bingkai 

tersebut. 

d. Menyusun kata yang menambah info penting dan menyatu dengan cerita 

disekelilingnya. 

e. Membuat alur yang menuntun pembaca mengikuti urutan dalam cerita. 
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E. MATA PELAJARAN IPA 

Ilmu Pengetahuan Alam membantu peserta didik untuk menumbuhkan 

rasa ingin tahunya terhadap fenomena alam semesta. Keingintahuan ini dapat 

memicu peserta didik untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja 

melalui pendekatan-pendekatan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemahaman ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan rekayasa sehingga 

tercipta teknologi yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

dihadapi masyarakat dunia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus utama 

yang ingin dicapai dari pembelajaran IPA terpadu bukanlah pada seberapa 

banyak konten materi yang dapat diserap oleh peserta didik, tapi dari seberapa 

kompeten pelajar dalam keterampilan inkuiri, yaitu mengamati, mengajukan 

pertanyaan, mengajukan hipotesis, memilih dan mengelola informasi, 

merencanakan dan melaksanakan aksi serta melakukan releksi diri terhadap 

proses belajar yang dialami. 

Pendidikan IPA terpadu berfokus pada kompetensi penerapan kaidah 

penelitian ilmiah dalam proses belajar. Dengan demikian, diharapkan setelah 

menguasai IPA terpadu, pelajar memiliki landasan berpikir dan bertindak yang 

kokoh di atas dasar pemahaman kaidah penelitian ilmiah.  

Dalam pengajaran sains, terdapat dua pendekatan pedagogis, yaitu 

pendekatan deduktif dan induktif. Peran guru, dalam pendekatan deduktif, 

adalah menyajikan suatu konsep dengan logika terkait dan memberikan 

contoh penerapannya. Pelajar diposisikan sebagai pembelajar pasif, yaitu 

hanya menerima materi. Sebaliknya, Rocard, et.al (dalam Hardanie, dkk, 2021) 

pendekatan proses inkuiri (yang merupakan pendekatan induktif), pelajar 

diberikan kesempatan yang luas untuk melakukan observasi, melakukan 

eksperimen dan dibimbing oleh guru untuk membangun konsep berdasarkan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Pada kurikulum operasional sekolah (kurikulum sekolah penggerak), 

pembelajaran dilakukan berdasarkan fase. Untuk SMP masuk fase D yang 

berarti capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengukur 

besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus 

dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. 
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F. MODEL PENGEMBANGAN 

a. Model Borg and Gall 

Model Borg and Gall terdiri atas langkah yang sistematis, agar produk yang 

dirancang mendapatkah sebuah kelayakan. Berikut ini gambar model Borg and 

Gall: 

 
Gambar 3.1 Langkah-langkah model Borg and Gall 

 

Adapun penjelasan langkah-langkah model Borg and Gall (dalam Aka, 2019) 

yaitu:  

1) Research and Information Collecting 

Pada tahap pertama ini, memilih produk yang akan dikembangkan, 

tinjauan pustaka dan observasi kelas perlu dilakukan untuk mendukung 

penelitian. perlu diuraikan pula outline produk yang akan dikembangkan 

dan outline tentatif produk. 

2) Planning 

Pada tahap perencanaan, peneliti berusaha untuk memastikan bahwa 

tujuan produk tertentuatau jenis produk benar-benar sesuai dan dapat 

memecahkan permasalah dan kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan juga 

pada langkah ini adalah biaya, tenaga kerja, waktu pengembangan produk. 

3) Development of Preliminary Form of Product 

Berikutnya mengembangkan produk awal yang akan diuji pada langkah 

selanjutnya. Pada tahap ini, dapat dilakukan kegiatan yang detail misalkan 

draft atau materi spesifik dan alat evaluasi 
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4) Preliminary Field Testing 

Tahap ini merupakan tahap uji coba awal yang dilakukan kepada pengguna 

sejumlah 6-12. Tujuannya adalah mendapatkan evaluasi ataupun umpan 

balik secara kualitatif. Hal tersebut dapat diperoleh dengan wawancara, 

observasi, kuisoner yang berfokus pada masalah penggunaan produk dan 

saran perbaikan.  

5) Main Product Revision 

Pada tahap ini, dilakukan berbagai revisi berdasarkan uji lapangan awal. 

Tim pengembang dapat menggunakan data hasil uji lapangan awal untuk 

merencanakan pengembangan produk dan merevisinya. 

6) Main Field Testing 

Tahap pengujian lapangan utama untuk memastikan bahwa produk sesuai 

dengan kinerja yang diharapkan. Uji coba dapat dilakukan dengan 30-100 

pengguna. Pengumpulan data kuantitatif melalui kegiatan eksperimen. 

Dengan melakukan pretest dan prostes untuk menentukan keberhasilan 

dan perlu juga membandingkan hasil efektivitas produk dengan data 

kelompok kontrol. Selain itu, data wawancara, observasi, kuesioner juga 

dapat digunakan untuk mendukung langkah ini. 

7) Operational Revision Products 

Pada tahap ini, merevisi produk berdasarkan saran perbaikan dan temuan 

pada tahap pengujian lapangan utama. Jika ditemukan data kuantitatif 

bahwa produk tidak efektif maka perlu perbaikan. Jika tidak ada kemajuan 

yang baik, maka pengembangan tidak boleh dilanjutkan. 

8) Operational Field Testing 

Uji coba operasional lapangan lebih diarahkan pada kegiatan yang 

mendekati pembelajaran reguler. Dengan kata lain, produk diuji dengan 

secara alami dan input pengguna juga bisa tampil secara natural, 

9) Final Product Revision 

Pada tahap revisi produk akhir, dilakukan berdasarkan saran pada langkah 

sebelumnya. Sehingga produk siap diproduksi massal. 

10) Dissemination and Implementation 

Tahap terakhir adalah sosialisasi dan implementasi. Tahap ini 

menyebarluaskan produk untuk tujuan penggunaan secara luas. Pada 

tahap ini juga diperlukan kegiatan monitoring distribusi produkuntuk 

menghasilkan pengendalian kualitas. 

 

 

 

 

 



 

 Kajian Teori | 29 

b. Model ASSURE 

Smaldino S. E. (2014) sebuah penelitian menunjukkan bahwa  

pembelajaran yang dirancang dengan baik dimulai dengan minat peserta didik. 

Kemudian menyajikan materi baru, melibatkan siswa dalam praktik dengan 

umpan balik, menilai memahami, dan memberikan kegiatan tindak lanjut yang 

relevan. Hal tersebut memunculkan konsep model pengembangan yaitu 

ASSURE. 

 

1) Analyze leaners 

Langkah pertama dalam merencanakan pelajaran adalah mengidentifikasi 

dan menganalisis karakteristik peserta didik yang terbukti terkait dengan 

hasil belajar. Hal utama yang perlu dipertimbangkan selama analisis 

peserta didik meliputi (1) karakteristik umum peserta didik, (2) kompetensi 

masuk khusus (pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang topik), dan 

(3) gaya belajar. 

2) State Standards and Objectives 

Langkah selanjutnya yaitu menjelaskan standar dan tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran disebutkan peserta didik untuk siapa tujuan tersebut 

dimaksudkan, tindakan (perilaku) yang akan ditunjukkan, kondisi di mana 

perilaku atau kinerja akan diamati, dan sejauh mana pengetahuan atau 

keterampilan baru harus dikuasai. Dalam hal ini kondisinya akan mencakup 

penggunaan teknologi dan media untuk mendukung pembelajaran dan 

untuk menilai pencapaian standar atau tujuan pembelajaran.  

3) Select Strategies, Technology, Media, and Materials 

Setelah menganalisis peserta didik dan menyatakan standar dan tujuan, 

maka hal ini telah menetapkan titik awal (pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap siswa saat ini) dan titik akhir (pembelajaran) tujuan) instruksi. 

Selanjutnya adalah membangun jembatan antara dua titik ini dengan 

memilih strategi pembelajaran yang tepat, teknologi, dan media, serta 

bahan untuk mencapai tujuan. 

4) Utilize Technology, Media, and Materials 

Langkah ini melibatkan perencanaan peran mengajar guru untuk 

memanfaatkan teknologi, media, dan bahan untuk membantu siswa 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk melakukan ini, ikuti proses "5 Ps": 

Pratinjau teknologi, media, dan bahan; Menyiapkan teknologi, media, dan 

bahan; Siapkan lingkungan; Mempersiapkan peserta didik; dan 

Memberikan pengalaman belajar. 

 

 

 



 

30 | Pengembangan Bahan Ajar Mata Pelajaran IPA Berbasis Komik Digital 

5) Require Learner Participation 

Agar efektif, pengajaran harus membutuhkan keterlibatan mental aktif 

peserta didik. Menyediakan kegiatan yang memungkinkan mereka untuk 

mempraktikkan pengetahuan atau keterampilan baru dan menerima 

umpan balik atas upaya mereka sebelumnya dinilai secara formal. Praktik 

mungkin melibatkan pemeriksaan diri siswa, instruksi dengan bantuan 

komputer, aktivitas internet, atau latihan kelompok. Umpan balik bisa 

datang dari guru, komputer, lainnya siswa, atau evaluasi diri. 

6) Evaluate and Revise 

Setelah melaksanakan suatu pelajaran, evaluasi dampaknya terhadap 

belajar siswa. Penilaian ini tidak hanya memeriksa sejauh mana siswa 

mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga memeriksa keseluruhan proses 

pembelajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media. Di manapun 

ada perbedaan antara tujuan pembelajaran dan hasil siswa, merevisi 

rencana pelajaran untuk mengatasi bidang-bidang yang menjadi perhatian. 

 

c. Model ADDIE 

Model research and development yang dikembangkan oleh para ahli salah 

satunya adalah model ADDIE. Tegeh, I. M dan Kirna, I. M (2013) model ini 

mudah diterapkan karena proses penerapannya bersifat sistematis dengan 

langkah kerja yang jelas sehingga menghasilkan produk yang efektif, kreatif, 

dan inovatif.  

ADDIE adalah singkatan analysis, design, development, implementation, 

evaluation (Branch, 2009). Model ADDIE dikembangkan oleh Reiser dan 

Mollenda yang didesain untuk dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

dalam mengembangkan proses sains, yang bersifat fleksibel dan kooperatif 

yang menyesuaikan dengan suasana belajar yang mengarah pada proses 

implementasi. Salah satu fungsi dari model pembelajaran ADDIE ini yaitu untuk 

menjadi salah satu pedoman dalam membangun perangkat pembelajaran yang 

efektif serta dinamis untuk digunakan. Model penelitian ini menggunakan lima 

proses tahapan pengembangan yaitu analysis, design, develompment, 

implementation, evaluation. 
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Gambar 3.2 Pengembangan Model ADDIE 

Langkah model pengembangan ADDIE yaitu 

 

1) Analysis 

Melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan permasalahan serta 

solusi yang diambil. Branch (2009) menjelaskan bahwa pada tahapan 

analisis digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Prosedur 

umum yang dilakukan antara lain validasi kesenjangan, tentukan tujuan 

instruksional, analisis peserta didik, audit sumber daya yang tersedia, 

menyusun rencana manajemen. 

2) Design 

Tahapan merencanakan untuk mendesain produk media pembelajaran 

yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk 

memverifikasi kinerja yang diinginkan dan metode pengujian yang sesuai 

(Branch, 2009). Pada tahap ini, diperlukan untuk menentukan 

pembelajaran yang diinginkan, mengidentifikasi tugas-tugas pembelajaran 

utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, menentukan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas kompleks, 

dan memfasilitasi cara untuk menentukan kesiapan peserta didik. 
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3) Development 

Mengembangkan media pembelajaran yang telah dibuat sesuai dengan 

langkah yang ditentukan. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk 

memverifikasi kinerja yang diinginkan dan metode pengujian yang sesuai 

(Branch, 2009). 

4) Implementation 

Proses uji coba media pembelajaran dengan uji skala kecil dan skala besar, 

serta membagikan angket respon. Dalam langkah ini bertujuan untuk 

menghasilkan dan memvalidasi pembelajaran yang dipilih sumber daya 

(Branch, 2009). Prosedur umum yang terkait dengan fase development 

adalah dapat menghasilkan konten, memilih atau mengembangkan media, 

mengembangkan bimbingan untuk siswa dan guru, melakukan revisi 

formatif, melakukan uji coba. 

5) Evaluation 

Evaluasi digunakan untuk menilai banyak jenis solusi pembelajaran. 

Pendekatan ADDIE untuk desain instruksional secara sistematis menilai 

berbagai solusi pembelajaran melalui berbagai tingkat evaluasi. Tujuan 

evaluasi dalam pendekatan ADDIE terhadap desain pembelajaran adalah 

untuk menentukan apakah kualitas pembelajaran sumber daya memenuhi 

standar yang ditetapkan dalam fase Desain. Pendekatan ADDIE untuk 

desain instruksional dalam buku ini mempromosikan tiga tingkatan 

persepsi, hasil belajar, dan performa. 

 

d. Model Dick and Carey 

Model Dick and Carry merupakan model pendekatan sistem yang disajikan 

menggabungkan komponen utama umum untuk semua model, termasuk 

analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi Walter Dick, et all 

(2015) . Secara kolektif, model desain ini dan proses yang diwakilinya disebut 

sebagai pengembangan sistem instruksional (ISD). Komponen strategi 

instruksional dari model ini menjelaskan bagaimana desainer menggunakan 

informasi dari menganalisis apa yang akan diajarkan untuk merumuskan 

rencana untuk menghubungkan peserta didik dengan instruksi yang 

dikembangkan dengan model ID. Langkah model Dick and Carry antara lain: 

1) Identify Instructional Goals 

Pada langkah ini menentukan informasi dan keterampilan baru apa yang 

akan dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran, 

dinyatakan sebagai tujuan. Tujuan instruksional dapat diturunkan dari  

daftar tujuan, dari analisis kinerja, dari penilaian kebutuhan, dari 

pengalaman praktis dengan kesulitan belajar siswa, dari analisis orang yang 
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sedang mengerjakan suatu pekerjaan, atau dari beberapa persyaratan lain 

untuk instruksi baru. 

2) Conduct Instructional Analysis 

Langkah kedua yaitu menentukan langkah apa yang dilakukan pelajar 

ketika melakukan tujuan itu serta melihat subskill yang dibutuhkan untuk 

penguasaan pembelajaran. Langkah terakhir dalam proses analisis 

instruksional adalah untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan 

sikap apa, yang dikenal sebagai keterampilan masuk, yang dibutuhkan oleh 

peserta didik untuk menjadi sukses dalam instruksi baru. 

3) Analyze Learners and Contexts 

Pada tahap ini diperlukan analisis paralel dari peserta didik. Keterampilan, 

preferensi, dan sikap siswa ditentukan bersama dengan karakteristik 

pengaturan instruksional dan pengaturan di mana keterampilan akhirnya 

dapat digunakan. Informasi penting ini membentuk sejumlah keberhasilan 

langkah-langkah dalam model, terutama strategi instruksional. 

4) Write Performancce Objectives 

Langkah ini adalah menulis pernyataan spesifik tentang apa yang dapat 

dilakukan peserta didik ketika mereka menyelesaikan pembelajaran. 

Pernyataan-pernyataan ini, berasal dari keterampilan yang diidentifikasi 

dalam instruksional analisis, mengidentifikasi keterampilan yang akan 

dipelajari, kondisi di mana keterampilan akan didemonstrasikan, dan 

kriteria untuk kinerja yang sukses. 

5) Develop Assessment Instruments 

Pada tahap ini, mengembangkan penilaian untuk mengukur kemampuan 

peserta didik sesuai dengan tujuan instruksional. Penekanan utama 

ditempatkan pada menghubungkan jenis keterampilan yang dijelaskan 

dalam tujuan dengan persyaratan penilaian. Beberapa kemungkinan 

penilaian untuk menilai pencapaian keterampilan kritis peserta didik 

sepanjang waktu termasuk tujuan tes, pertunjukan langsung, ukuran 

pembentukan sikap, dan portofolio yang kumpulan penilaian objektif dan 

alternatif. 

6) Develop Instructional Strategy 

Langkah selanjutnya, mengidentifikasi strategi berbasis teori untuk 

digunakan dalam instruksi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi 

didasarkan pada teori pembelajaran saat ini dan hasil penelitian 

pembelajaran, karakteristik media yang digunakan untuk melibatkan 

peserta didik, konten yang akan diajarkan, dan karakteristik peserta didik  

yang berpartisipasi dalam instruksi. Fitur-fitur ini digunakan untuk  
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merencanakan logistik dan manajemen yang diperlukan, mengembangkan 

atau memilih bahan, dan merencanakan kegiatan instruksional. 

7) Develop Instructional Materials  

Pada langkah ini, strategi instruksional digunakan untuk menghasilkan 

instruksi, dan biasanya meliputi bimbingan bagi peserta didik, bahan ajar, 

dan penilaian. Keputusan untuk mengembangkan materi asli tergantung 

pada jenis hasil belajar, ketersediaan bahan relevan yang ada, dan sumber 

daya pengembangan yang tersedia.  

8) Design and conduct Formative Evaluation of Instruction 

Serangkaian evaluasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan 

untuk mengidentifikasi masalah dengan instruksi atau peluang untuk 

membuat instruksi lebih baik, yang disebut formatif karena tujuannya 

adalah untuk membantu menciptakan dan meningkatkan proses dan 

produk instruksional. Tiga jenis evaluasi formatif disebut sebagai evaluasi 

satu-ke-satu, evaluasi kelompok kecil, dan evaluasi uji coba lapangan, yang 

masing-masing memberi perancang perangkat yang berbeda informasi 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran. Teknik serupa 

dapat diterapkan pada evaluasi formatif bahan yang ada atau instruksi 

kelas. 

9) Revise Instruction 

Langkah terakhir dalam proses desain dan pengembangan (dan langkah 

pertama dalam pengulangan siklus) merevisi instruksi. Data dari evaluasi 

formatif diringkas dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kesulitan 

yang dialami oleh peserta didik dalam mencapai tujuan dan untuk 

menghubungkan kesulitan ini dengan kekurangan tertentu dalam 

pengajaran. Data dari evaluasi formatif tidak hanya digunakan untuk 

merevisi instruksi itu sendiri, tetapi digunakan untuk menguji kembali 

validitas analisis instruksional dan asumsi tentang keterampilan masuk dan 

karakteristik peserta didik. 

10) Design and Conduct Summative Evaluation 

Ini adalah evaluasi dari nilai absolut atau relatif dari instruksi, dan terjadi 

hanya setelah instruksi dievaluasi secara formatif dan direvisi secara 

memadai untuk memenuhi standar dari desainer. Prosedur yang 

digunakan untuk evaluasi sumatif menerima lebih banyak perhatian 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena meningkatnya minat 

transfer ilmu dan keterampilan dari pengaturan pelatihan ke tempat kerja. 

Jenis jawaban evaluasi ini pertanyaan yang terkait dengan apakah instruksi 

yang diberikan memecahkan masalah itu dirancang untuk dipecahkan. 

 



 

 

 

 
 

PEMBAHASAN 

 
Pengembangan bahan ajar IPA berbasis komik digital menggunakan model 

pengembangan Borg and Gall dan Dick and Carey. Berikut ini penjelasan 

pengembangan tersebut: 

 

A. STUDI PENDAHULUAN 

Karakteristik umum SMPIT Al Kahfi yang berkaitan penelitian ini antara lain 

pembelajaran IPA menggunakan bahan ajar dari salah satu penerbit swasta. 

Namun materi yang disajikan kurang singkat dan jelas. Kondisi peserta didik 

pun kurang tertarik untuk membaca buku. Daya literasi yang rendah 

menyebabkan kemampuan memahami materi juga rendah. Selain itu, buku 

dari pemerintah dirasa kurang variasi soal. Sementara itu, dalam penggunaan 

media pembelajaran, guru sudah memanfaatkan video, gambar, dan alat 

peraga untuk memudahkan belajar. Kurikulum yang digunakan untuk kelas VII 

adalah kurikulum sekolah penggerak.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA kelas VII diketahui bahwa 

kesulitan yang dihadapi selama mengajar IPA adalah materi yang terlalu 

banyak tidak sebanding dengan waktu yang tersedia, peserta didik juga 

mengalami kesulitan dalam memahami soal perhitungan dalam bentuk cerita.  

“Banyak anak-anak yang merasa kesulitan jika soal perhitungan yang 

berbentuk cerita. Untuk buku dari salah satu penerbit, evaluasi dan materi 

kurang singkat, jelas, dan padat, peserta didik juga kurang dalam minat 

bacanya,” ungkap Guru IPA kelas VII. 
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Berdasarkan hasil angket peserta didik mengenai kesulitan belajar dan 

hasil belajar IPA diketahui bahwa peserta didik merasa cepat bosan dalam 

menerima pelajaran IPA, peserta didik juga memerlukan waktu yang lebih lama 

untuk memahami mata pelajaran IPA, dan minat belajar IPA juga masih kurang. 

Bahan ajar sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Sehingga 

peneliti perlu mengetahui cara memilih dan merancang bahan ajar sesuai 

dengan materi dan kebutuhan peserta didik. Agar bahan ajar yang 

dikembangkan benar-benar dapat mengefektifkan pembelajaran.  

Pada tahap ini, peneliti memilih dan merancang bahan ajar melalui 

kebutuhan bahan ajar. Kegunaan analisis ini adalah membantu peneliti 

merencanakan dan melaksanakan serta menindaklanjuti kegiatan 

pembelajaran yang akan dikelola oleh guru. Berikut ini langkah analisis 

kebutuhan bahan ajar: 

 

 
Gambar 4.1 Analisis Kebutuhan Bahan Ajar 

 

Penjelasan gambar di atas: 

1) Mempelajari kurikulum yang berlaku 

Sebelum peneliti merancang bahan ajar, peneliti melakukan telaah 

dokumen yang berkaitan dengan kurikulum yang berlaku di SMPIT Al Kahfi. 

Ditemukan bahwa, kelas VII menerapkan kurikulum sekolah penggerak, 

sedangkan untuk kelas VIII dan IX menggunakan kurikulum 2013. Berdasarkan 

uraian sebelumnya, bahwa subjek penelitian ini adalah kelas VII, sehingga 

untuk mengembangkan bahan ajar IPA mengacu kurikulum sekolah penggerak.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diketahui bahwa materi yang 

dianggap sulit oleh peserta didik pada semester 1 ini adalah suhu, kalor, dan 

pemuaian. Submateri yang sulit dipahami adalah bagian perhitungan kalor 

dalam bentuk soal cerita. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan analisis 

terkait capaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum pada sekolah 

penggerak. Adapun capaian pembelajaran IPA SMP pada fase D yaitu : 

Peserta didik mampu mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi 

kalor yang diberikan, sekaligus membedakan isolator dan konduktor kalor 
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2) Menentukan kompetensi peserta didik 

Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pelajaran ini yaitu 

memahami konsep suhu dengan tepat, memahami konsep kalor dengan tepat, 

mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor berdasarkan contoh kasus dengan 

penuh percaya diri, menggunakan perumusan untuk menghitung besar kalor 

suatu benda pada soal cerita dengan benar, memahami konsep pemuaian 

dengan tepat, mengidentifikasi pemuaian pada kehidupan sehari-hari dengan 

percaya diri 

 

3) Memilih dan menentukan materi yang akan disajikan 

Selanjutnya yaitu peneliti menentukan materi yang akan dikembangkan 

dalam bahan ajar tersebut, untuk mengetahuinya peneliti melakukan 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPA. 

 

“Kalau kesulitan anak itu terkait soal hitung-hitungan. Materi yang dirasa 

sulit itu suhu, kalor, dan pemuaian.” Ungkap guru kelas VII IPA 

 

Oleh karena itu, bahan ajar yang akan dikembangkan pada materi suhu, 

kalor, dan pemuaian pada kelas VII sesuai hasil wawancara dan proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga tidak mengangu kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Untuk materi suhu, kalor, dan pemuaian mengacu 

pada buku guru dan buku siswa pelajaran IPA kurikulum sekolah penggerak. 

Submateri meliputi konsep suhu, konsep kalor, menghitung perpindahan kalor, 

dan peristiwa pemuaian pada kehidupan sehari-hari. 

 

4) Memilih dan menentukan bahan ajar yang dikembangkan 

Pemilihan bahan ajar disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, kondisi, 

dan keterbatasan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa 

sejatinya beberapa media pembelajaran misal video, ppt, gambar, sudah 

disajikan selama pembelajaran. Namun kesulitan materi tersebut tetap muncul. 

Selain itu, peserta didik ternyata mudah bosan ketika belajar IPA. Sehingga 

muncul gagasan bahan ajar berbasis komik digital.  

Dalam memilih bahan ajar diperlukan prinsip relevansi yang berarti sesuai 

dengan kompetensi yang hendak capai, prinsip konsistensi yang berarti 

kompetensi dan aktivitas yang ajeg, kemudian prinsip kecukupan yang berarti 

alokasi waktu yang cukup dalam pembelajaran. Pemilihan bahan ajar juga 

memerhatikan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan era 4.0 bahan ajar 

berbasis teknologi yang mudah digunakan. 
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Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan pengembangan bahan ajar IPA 

agar pembelajaran lebih menarik dan efektif. Pengembangan bahan ajar IPA 

berbasis Komik Digital menggunakan model pengembangan perpaduan Borg 

and Gall dan Dick and Carey. 

 

B. PERENCANAAN 

Pada tahap perencanaan, peneliti merancang desain pembelajaran. 

Peserta didik kelas VII SMPIT Al Kahfi lebih banyak berasal dari kalangan 

menengah ke atas, gaya belajar juga lebih banyak visual dibandingkan gaya 

belajar auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual sebanyak 38%, auditori 27%, 

dan kinestetik 35%. Tujuan pembelajaran terdiri dari 6 dengan dilengkapi sikap 

yang diharapkan yaitu mandiri dan bernalar kritis.  Pemilihan metode yaitu 

metode inkuiri. Metode ini dipilih karena mampu menumbuhkan keaktifan 

peserta didik (Sanjaya, 2006). Media yang digunakan adalah bahan ajar IPA 

berbasis komik digital yang sudah dinyatakan layak oleh dosen ahli. Materi 

yang disajikan adalah bab suhu, kalor, dan pemuian sesuai dengan hasil 

wawancara dengan guru. Bahan ajar disediakan dalam bentuk link yang 

disebar kepada peserta didik. Peserta didik menggunakan laboratorium 

komputer dengan kapasitas internet stabil. Aktivitas peserta didik adalah 

membaca, bertanya, mencoba latihan soal, dan diskusi. Evaluasi dilakukan 

untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. 

 Selanjutnya, desain bahan ajar meliputi pembuatan storyboard dan 

naskah komik digital. Adapun susunan komik digital secara garis besar yaitu 1) 

halaman muka, 2) daftar isi, 3) petunjuk penggunaan, 4) capaian pembelajaran 

dan tujuan pembelajaran, 5) submateri, 6) latihan soal, 7) evaluasi, 8) tentang 

penulis. Karakter yang dipilih ada tiga yaitu seorang ibu, anak pertama yang 

bernama Alim, dan anak kedua yang bernama Putra.  

Pada tahap berikutnya, pembuatan komik pada aplikasi medibang dan 

coreldraw, sedangkan dalam menyusun komik tersebut menggunakan canva. 

Pada tahap ini juga pemilihan font, warna sangat penting. Setelah tersusun, 

maka dilakukan validasi oleh ahli materi, ahli media, ahli desain pembelajaran, 

dan ahli bahasa. Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan bahan ajar. 

Pada tahap ini terdapat revisi dari dosen ahli, antara lain aktivitas 

pembelajaran diperbanyak, urutan cerita, konsistensi beberapa aspek bahasa. 
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Berikut ini langkah penyusunan bahan ajar : 

a) Pemilihan ukuran kertas 

 

 
Gambar 4.2 Pemilihan ukuran kertas 

 

b) Pemilihan background dengan penambahan elemen 

 

 
Gambar 4.3 Pemilihan Background 

 

c) Pemilihan font dan ukuran 

 

 
Gambar 4.4 Pemilihan font dan ukuran 
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d) Penomoran halaman pada bagian atas kanan menggunakan bentuk 

lingkaran 

 

 
Gambar 4.5 Penomoran Halaman 

 

e) Setelah penyusunan bahan ajar selesai (seperti storyboard), file diunduh 

dalam bentuk pdf. 

f) Selanjutnya proses digitalisasi yaitu file pdf komik digital diubah dalam 

bentuk flipbook pada web flippingbook.com.  

 

 
Gambar 4.6 Digitalisasi 

 

C. UJI COBA 

Kelayakan bahan ajar IPA berbasis komik digital kelas VII semester 1 

diperoleh dari hasil validasi tinjauan ahli materi, ahli media, ahli desain 

pembelajaran, dan ahli bahasa. Berikut ini penjelasan hasil validasi tesebut: 
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a. Kelayakan bahan ajar dari ahli materi  

Persentase kelayakan bahan ajar dari aspek materi meliputi aspek isi dan 

kebahasaan. Berikut ini hasil analisis data tinjauan ahli materi: 

Rata-rata validasi dari ahli materi pada aspek isi adalah 85%, bahwa materi 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebenaran konsep materi, materi 

disajikan urut, terdapat latihan soal, gambar menarik. Widodo, C.S & Jasmadi 

(2008) menjelaskan bahwa bahan ajar harus memuat tujuan pembelajaran.  

Sementara itu, pada aspek kebahasaan sebesar 75%, bahasa yang disajikan 

sesuai dengan peserta didik. Sehingga rata-rata validasi ahli materi adalah 80%. 

Dalam skala Linkert, persentase tersebut dikategorikan sangat valid.  

Adapun saran dari ahli materi dan tindakan yang sudah dilakukan peneliti 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 Rekomendasi Ahli Materi 

Saran Tindakan 

Alur cerita komik diperpanjang 

agar komik tidak terpotong-

potong.   

 

Membuat kalimat narasi 

sehingga dapat cerita 

dapat menjadi satu alur. 

Contoh: 

Keesokan harinya, sebelum 

berangkat sekolah, Alim 

tiba-tiba sakit. 
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b. Kelayakan bahan ajar dari ahli media 

Kelayakan bahan ajar dari tinjauan ahli media meliputi aspek kualitas, 

grafika, dan penyajian. bahwa bahan ajar komik digital  dari aspek kualitas 

sebesar 69%, aspek efektivitas sebesar 80%, aspek grafika sebesar 88%, dan 

aspek penyajian 68%. Ditinjau dari ahli media mendapatkan rata-rata 

persentase 76 %, dalam skala Linkert yang berarti valid dengan revisi sebagian. 

Adapun saran dari ahli materi dan tindakan yang sudah dilakukan peneliti 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.2 Rekomendasi Ahli Media 

Saran Tindakan 

Perubahan font dan 

warna background. 

1. Mengubah font menjadi lebih 

jelas yang awalnya warungkopi 

menjadi notto serif guardian 

2. Mengubah warna font yang 

awalnya hitam menjadi merah 

atau putih disesuaikan dengan 

background. 

3.Mengubah background 

menjadi putih/cream 
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c. Kelayakan bahan ajar dari ahli Desain Pembelajaran 

Persentase kelayakan bahan ajar dari tinjauan ahli desain pembelajaran 

meliputi aspek pembelajaran, tampilan, dan bahasa. Bahwa bahan ajar komik 

digital ditinjau dari ahli desain pembelajaran yaitu aspek pembelajaran sebesar 

69%, aspek tampilan sebesar 88%, dan aspek bahasa sebesar 81%. Maka rata-

rata persentase 79% yang berarti valid dengan revisi sebagian. Adapun saran 

dan tindakan yang sudah dilakukan peneliti sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 Rekomendasi Ahli Desain Pembelajaran 

Saran Tindakan 

Perlu adanya 

tambahan latihan soal, 

tampilan petunjuk 

penggunaan dan 

tujuan pembelajaran 

dilengkapi gambar. 

i. Membuat latihan soal pada aplikasi 

word wall 

ii. Tampilan petunjuk penggunaan dan 

tujuan pembelajaran diberi gambar 

tokoh agar lebih menarik 

iii. 

 

 

 

 

 

Latihan soal ini menggunakan aplikasi wordwall.net dengan dua jenis 

latihan yaitu mencari kata dan isian singkat. 
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Gambar 4.7 Pembuatan Link Latihan Soal 

 

 

 
Gambar 4.8 Penyusunan Soal Mencari Kata 

 

 

 
Gambar 4.9 Penyusunan Isian Singkat 
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d. Kelayakan Bahasa dari ahli bahasa 

Persentase kelayakan bahan ajar dari tinjauan ahli bahasa meliputi aspek 

bahasa dan komunikasi, serta etika. Berdasarkan data, maka dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar komik digital ditinjau dari ahli bahasa 

mendapatkan 93% pada aspek bahasa, dan 100% pada aspek etika. Sehingga 

rata-rata persentase 96% yang berarti sangat valid.  

Adapun saran yang diberikan oleh dosen ahli dan tindakan yang sudah 

dilakukan peneliti sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Rekomendasi Ahli Bahasa 

Saran Tindakan 

keparalelan kalimat  Mengubah judul submateri 

apa itu suhu?  konsep 

suhu 

apa itu kalor?  konsep 

kalor 

 

 

 

 

 

 

 

penggunaan sapaan 

konsisten  

 

setelah tanda baca titik (.) 

harus di-spasi  

 

penulisan huruf kapital pada 

Kata sapaan “kamu”, “anda” 
diganti dengan “kalian” 
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frasa 

 

 

 

 

 

 

penulisan daftar pustaka 

disesuaikan dengan alfabetis 

 

 

Sehingga berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kelayakan 

bahan ajar komik digital sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Produk 

Tinjauan Rat-rata Kriteria Keterangan 

Materi 80% Sangat 

Valid  

 

Media 76% Valid Revisi 

sebagian 

Desain 

Pembelajaran 

79% Valid  Revisi 

sebagian 

Bahasa 96% Sangat 

Valid  

 

 

Maka, bahan ajar IPA komik digital layak untuk diuji coba kepada peserta 

didik. 
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Pada tahap uji coba kepada peserta didik, dilakukan uji coba kelompok 

kecil dengan jumlah 9 responden. Karena tidak ada revisi, kemudian dilakukan 

uji coba kelompok besar dengan 27 responden. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas bahan ajar terhadap hasil belajar. Pada tahap ini 

peserta didik merespon secara lisan senang dalam mengikuti pembelajaran. 

Proses diskusi juga semakin seru. 

Kemudian, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui respons guru dan 

peserta didik terhadap produk yang sudah layak. Respon guru terhadap produk 

bahan ajar IPA berbasis komik digital dengan total skor 75, sedangkan skor 

maksimal adalah 96. Maka diperoleh rata-rata (dalam persen) sebesar 78%. 

Jika dikonversikan dalam skala linkert maka diperoleh bahwa produk ini 

menarik. 

Adapun hasil respon peserta didik kelas VII SMPIT Al Kahfi Bogor yang 

berupa angket dengan 10 indikator. Berdasarkan data, maka dapat 

disimpulkan bahwa daya tarik bahan ajar komik digital dalam skala linkert di 

atas 80%, yang berarti dikategorikan sangat menarik seperti pada penjelasan 

berikut: 

 

Tabel 4.6 Kriteria Kemenarikan Produk 

Presentase (100%) Kriteria 

80-100 Sangat Menarik 

60-79 Menarik 

40-59 Kurang Menarik 

0-39 Tidak Menarik 

 

Selanjutnya, setelah dilakukan uji coba kelompok besar, maka tidak ada 

revisi. Sehingga model draft final siap untuk disebarluaskan.  

 

D. EFEKTIVITAS 

Pelaksanaan uji coba di laboratorium komputer dengan didukung internet 

yang stabil. Pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran inkuiri. 

Peserta didik diharapkan mampu menemukan konsep materi dan mampu 

berhitung dari hasil membaca, berdiskusi, dan tanya jawab. Pada tahap ini 

dilakukan uji coba kecil dan uji coba lapangan.  
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a. Uji coba kelompok kecil 

Pada tahap uji coba kecil dengan 9 responden dari kelas VII.4, dihasilkan 

bahwa hasil rata-rata pretest dan posttest sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Rata-rata Pretest dan Posttest 

Tes Rata-rata 

Pretest 66 

Posttest 78 

 

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar setelah menggunakan bahan ajar komik digital. Sehingga hal 

tersebut sebagai langkah selanjutnya untuk melakukan uji coba lapangan. Pada 

tahap ini, ada peserta didik yang mendapatkan nilai posttest 100, yang 

sebelumnya pretest mendapat 86. Adapula peserta didik yang nilainya 

meningkat tajam, yang mula 53 menjadi 80. Peserta didik mengungkapkan 

bahwa senang dan semakin minat belajar saat menggunakan bahan ajar komik 

digital. 

 

b. Uji Coba Kelompok Besar 

Peningkatan hasil belajar dengan menggunakan bahan ajar komik digital 

dapat dilihat dari hasil perbandingan nilai pretest dan posttest kelas VII SMPIT 

Al Kahfi Bogor dengan jumlah 27 responden. Uji coba dilakukan pada kelas 

VII.8 dengan jumlah peserta 32 anak, tetapi tidak hadir 5 karena sakit.  

Berikut ini daftar perbandingan nilai pretest dan posttest: 

 

Tabel 4.8 Rata-rata Pretest dan Posttest 

Tes Rata-rata 

Pretest 59 

Posttest 74 

 

Pretest digunakan pada satu kelas untuk mengetahui  kemampuan awal 

sebelum diberikan perlakuan. Posttest digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan komik digital.  

Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik setelah 

menggunakan bahan ajar komik digital IPA. Hasil posttest terdapat 3 

responden yang mendapat nilai 100, adapula 1 responden yang mengalami 
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penurunan hasil belajar. Hal tersebut dipengaruhi oleh kecepatan membaca 

setiap responden berbeda, sehingga dalam menemukan konsep pengetahuan 

perlu daya dukung guru sebagai fasilitator. 

Dalam rangka mengetahui efektivitas hasil belajar, maka hasil belajar 

dihitung dengan  uji t. Namun sebelumnya data tersebut dihitung uji 

normalitas. 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas ini menggunakan SPSS.22 dengan uji one-sample 

Kolmogorov-Smirnov test, yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.9 Uji Normalitas 

 
Berdasarkan uji normalitas pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi sebesar 0,2 > 0,05. Oleh karena itu, asumsi atau persyaratan 

normalitas sudah terpenuhi atau bisa dikatakan bahwa data yang dihasilkan 

berdistribusi normal. 

 

2) Uji Hipotesis 

Peneliti menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan uji t 

menggunakan SPSS. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis 

komparasi antara dua variabel yang berbeda yaitu kemampuan peserta didik 

sebelum menggunakan komik digital, dan peserta didik yang telah 

menggunakan komik digital. 

 

H0 : tidak terdapat perbedaan hasil belajar melalui bahan ajar komik digital 

H1: terdapat perbedaan hasil belajar melalui bahan ajar komik digital 

 

Tabel 4.10 Uji t 

 
 

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Pre Test ,111 27 ,200
* ,972 27 ,646

Post Test ,121 27 ,200
* ,964 27 ,456

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

Perlakuan

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Nilai

*. This is a lower bound of the true significance.

Lower Upper

Pair 1 Pre Test - 

Post Test
-13,08667 16,16898 3,11172 -19,48290 -6,69043 -4,206 26 ,000

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. (2-

tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 
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Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata. Hal tersebut berarti H0 ditolak bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antara hasil belajar IPA pada data pretest dan posttest.   

 

E. MODEL FINAL 

Model ini adalah penyempurnaan model sebelumnya. Model yang sudah 

dilakukan uji coba terhadap kelompok kecil. Sehingga model ini dapat diuji 

cobakan kepada kelompok besar. Hal tersebut untuk mengetahui keefektifan 

dari produk ini. 

 

 
Gambar 4.10 Halaman Muka Komik Digital 

 
Gambar 4.11 Halaman Petunjuk Penggunaan Komik Digital 
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Gambar 4.12 Halaman Capaian Pembelajaran 

 
Gambar 4.13 Halaman Latihan Soal 
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SIMPULAN 
 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian Pengembangan Bahan 

Ajar Mata Pelajaran IPA Berbasis Komik Digital pada Materi Suhu, Kalor, dan 

Pemuaian Kelas VII SMPIT Al Kahfi Kabupaten Bogor, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan bahan ajar berbasis komik digital menggunakan perpaduan 

model Borg and Gall dan Dick and Carey. Adapun langkah pengembangan 

tersebut yaitu 1) Studi Pendahuluan; 2) Perencanaan; 3) Desain Model; 4) 

Validasi Pakar dan Uji One to One; 5) Revisi Model; 6) Uji Kelompok Kecil; 7) 

Revisi Model; 8) Uji Kelompok Besar; 9) Revisi Final dan 10) Implementasi. 

Produk ini berbasis aplikasi yang dapat di-install di komputer atau gawai, 

sehingga mudah digunakan di mana saja. Materi yang disajikan adalah 

suhu, kalor, dan pemuaian. Dalam pengembangan bahan ajar komik digital 

ini menggunakan karakter keluarga (ibu dan anak) dan dilengkapi gambar 

yang sesuai dengan alur cerita. Ada pula materi, latihan soal, dan evaluasi 

yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah penggerak. 

2. Kelayakan bahan ajar berbasis komik digital diperoleh dari divalidasi ahli 

materi, ahli media, ahli desain pembelajaran, dan ahli bahasa. Hasil validasi 

ahli materi menunjukkan nilai 80% yang berarti masuk kriteria sangat 

valid/layak, sedangkan ahli bahasa menunjukkan nilai 96% yang berarti 

bahwa produk ini sangat valid/layak, sedangkan hasil dari ahli media dan 

desain pembelajaran sebesar 76% dan 79% yang berarti valid/layak. Oleh 

karena itu, produk ini direvisi sebagian sebelum diuji coba kepada peserta 

didik. 
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3. Efektivitas bahan ajar berbasis komik digital diperoleh dari analisis hasil 

pretest dan posttest. Bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta 

didik setelah menggunakan bahan ajar IPA berbasis komik digital. Rata-rata 

pretest yang diperoleh pada uji coba lapangan adalah 59, sedangkan 

posttest sebesar 74. Berdasarkan uji normalitas, bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,2 > 0,05 bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal. Bahan 

ajar IPA komik digital kelas VII tergolong efektif. Hal tersebut berdasarkan 

data uji hipotesis, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata. Hal 

tersebut berarti H0 ditolak bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara 

hasil belajar IPA pada data pretest dan posttest.   
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