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ABSTRAK 

 

MEDIA FOTONOVELA SEBAGAI SUPLEMEN PEMBELAJARAN FISIKA 

BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER PADA MATERI USAHA DAN 

ENERGI 

Oleh 

 

Taras Nayana 

1311090121 

 

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui kelayakan media fotonovela 

sebagai suplemen pembelajaran fisika berbasis pendidikan karakter pada materi usaha 

dan  energi; 2) mengetahui  respon peserta didik terhadap media fotonovela berbasis 

pendidikan karakter pada  materi usaha dan energi. 

Penelitian ini merupakan penelitian R&D yang mengadopsi pengembangan 

dari Borg & Gall. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP Al 

huda Jatiagung, MTs Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung dan SMP Negeri 1 

Gisting dengan instrumen pengumpulan data berupa angket oleh ahli materi, ahli 

media, dan guru fisika SMP/MTs untuk menguji kualitas media fotonovela sebagai 

suplemen pembelajaran fisika berbasis pendidikan karakter pada materi usaha dan 

energi dan angket respon peserta didik untuk mengetahui respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Jenis data yang dihasilkan adalah 

data kualitatif yang dianalisis dengan pedoman kriteria kategori penilaian untuk 

menentukan kualitas produk. 

Penelitian menghasilkan suatu produk berupa media fotonovela sebagai 

suplemen pembelajaran fisika berbasis pendidikan karakter pada materi usaha dan 

energi. Berdasarkan penilaian ahli materi mendapatkan persentase 85% dengan 

kategori sangat layak, penilaian ahli media mendapatkan persentase 90% dengan 

kategori sangat layak dan penilaian guru SMP/MTs mendapatkan persentase 84,16% 

dengan kategori sangat layak, sedangkan  respon peserta didik di SMP Alhuda Jati 

Agung mendapatkan persentase 87,6% dengan kategori sangat layak, di MTs 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung mendapatkan persentase 94% dengan 

kategori sangat layak dan di SMP Negeri 1 Gisting mendapatkan persentase 93,6% 

dengan kategori sangat layak.  

 

Kata kunci : Media Pembelajaran Fotonovela, Pendidikan Karakter, Usaha dan 

Energi 







v 
 

MOTTO 

 

وَنَُشيَُُۡوٱّلَلهُ ََُلُتَۡعلَمه ۡم تِكه ُأهَمهََٰ ۢنُبهطهوِن ُُ ُ أَۡخَرَجكهمُمِّ مه رَُوَُُٱكَسۡمعَُو اَُوَجَعَ ُكَكه ُٱۡۡلَۡبَصَٰ

وَنَُُدََُُ ِٱۡۡلَفُۡوَُ ۡمُتَۡشكهره ٨٧ُُكََعلَكه

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. 

(QS An-Nahl: 78) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Memasuki  abad  ke-21  banyak  diperbincangkan  mengenai  pendidikan  

karakter  di  Indonesia  yang  semakin  hari  dianggap  semakin  menurun.  

Rendahnya  karakter  bangsa  ini  menjadi  perhatian  semua  pihak.  Kepedulian  

pada  karakter  telah  dirumuskan  pada  fungsi  dan  tujuan  pendidikan  bagi  

masa  depan  bangsa  ini.  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  

tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  menyebutkan 

“Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  

membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  

rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan  untuk  berkembangnya  

potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  

kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  

bertanggung  jawab”
1
 

Setiap  peserta  didik  pasti  memiliki  karakter  yang  berbeda-beda, akan  

tetapi  dalam  dunia  pendidikan  ada  beberapa  nilai  karakter  yang  harus  

ditanamkan  pada  diri  peserta  didik.  Hal  ini  dilakukan agar  nilai-nilai  

karakter  khususnya  di  Indonesia  tidak  mudah  luntur  ataupun  hilang  seiring  

dengan  terus  berkembangnya  zaman.  Tidak  dapat  dipungkiri  setiap  guru  

pasti  akan  selalu  memperhatikan  kemampuan  peserta  didiknya,  akan  tetapi  

                                                           
1

Departmen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi Satuan pendidikan dasar dan menengah, Jakarta, 

(2006),h.346 
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mereka  belum  sadar  bahwa  perhatian  terhadap  kemampuan  peserta  didik  

belum  mampu  untuk  meningkatkan  pendidikan  karakter  peserta  didik.  

Dengan  adanya  perhatian  terhadap  pendidikan  karakter  diharapkan  guru  

dapat  mencapai  tujuan  pembelajaran  sekaligus  mencapai  nilai-nilai  karakter  

yang  ada  di  Indonesia. 

Nilai-nilai  pendidikan  karakter  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  proses  

pembelajaran.
2
  Proses  pembelajaran  peserta  didik  perlu  ditunjang  dengan 

sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Sarana  dan  prasarana  yang  dimaksud  

yaitu  guru  yang  profesional, media  pembelajaran  yang  efektif  dan  suasana  

belajar  yang  menyenangkan  sehingga  dapat  membangkitkan  minat  peserta  

didik  untuk  belajar  fisika. 
3
 

Fisika  merupakan  salah  satu  cabang  Ilmu  Pengetahuan  Alam  (IPA) 

yang  mendasari  perkembangan  teknologi  serta  mempelajari  sifat  dan  gejala  

benda-benda  di  alam.
4
  Proses  pembelajaran  fisika  tidak  hanya untuk  

menyelesaikan  masalah  secara  matematis, tetapi  mendorong  peserta  didik  

memahami  konsep  serta  mengaitkan  permasalahan  dengan  aplikasi  dan  

                                                           
2

 Rahma Diani, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika Berbasis Pendidikan 

Karakter Dengan Model Problem Based Instruction, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fsika ‘Al-BiruNi’ 04 

(2) (2015) 243-255. 
3
 Suciati, Dkk, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan Menggunakan Media Komik 

Pada pengajaran Fisika Pokok Bahasan Listrik Dinamis Kelas X Di SMA 2 Bangkalan, Jurnal Inovasi 

Pendidikan Fisika. Vol 02 No 02 Tahun 2013, hal 93. 
4

Sufi Ani Rufaida, Sarwanto, “FISIKA Peminatan Matematika dan Ilmu Alam” 

(Suarakarta:Mediatama,2013),h.1. 
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fenomena-fenomena  fisika  dalam  kehidupan  sehari-hari.
5
  Oleh  karena  itu, 

proses  pembelajaran  fisika  hendaknya  dibuat  semenarik  mungkin  agar  

peserta  didik  tidak  cepat  bosan  dalam  belajar  fisika. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  guru  terkait  media  pembelajaran  

fotonovela  pada  materi  usaha  dan  energi   kelas  VIII di  MTs  

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung  dan  salah  satu  guru  IPA  

memberikan  informasi  bahwa  media  yang  sering  digunakan  dalam  proses  

pembelajaran  berupa  media  powerpoint  sehingga  proses  pembelajaran  masih  

berpusat  pada  guru, bukan  berpusat  pada  peserta  didik, dan kurangnya  

pendidikan  karakter  yang  dimiliki  peserta  didik  sehingga  peserta  didik  

kurang  mendapatkan  kesempatan  untuk  berpikir  secara  mandiri  dan  aktif  

dalam  proses  pembelajaran.
6
  

Kenyataan  lain  juga  didapat  dari  wawancara  dengan  guru  fisika  kelas 

VIII  di  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus  memberikan  informasi  bahwa, buku  

yang digunakan  hanya  buku  pegangan  guru  serta  buku  pegangan  peserta  

didik, bahkan  di  perpustakaan  yang  tersedia  sangat  minim  untuk  buku  

bacaan  sebagai  media  pembelajaran  khususnya  mata  pelajaran  fisika.  Serta  

belum  memfasilitasi  pendidikan  karakter  pada  saat  proses  pembelajaran.  

Peserta  didik  tingkat  menengah   pada  umumnya  lebih  menyukai  buku  yang  

                                                           
5

 Setyorini, Sukiswo, Subali, “Penerapan Model Problem Based Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP”, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, Vol 7, 

No. 2 (2011), h.52  
6

 Dwi Asmaning Ayu, S.Pd, Wawancara Dengan Guru Bidang Studi IPA, MTs 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung, 09 Februari 2017, pukul 11.00 Wib.   
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memiliki  gambar  sebagai  ilustrasi  guna  mengembangkan  daya  imajinasi  

mereka  serta  harus  memuat  nilai-nilai  karakter   didalamnya.
7
 

Berdasarkan  hasil  observasi  di  SMP  Al-Huda  Jatiaagung  Lampung  

Selatan  menunjukkan  bahwa  para  peserta  didik  cenderung  lebih  menyukai  

membaca  komik  dibandingkan  buku-buku  bacaan.  Oleh  karena  itu, jika  

komik  dipakai  dalam  proses  pembelajaran  maka  akan  membawa   suasana  

yang  menyenangkan.  Namun, penggunaan  media  komik  ini  memiliki  

kelemahan  yaitu  tidak  semua  guru  dapat  membuat  komik, pembuatannya  

membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  desain  komik  yang  biasanya  bersifat  

imajinatif  membuat  komik  jauh  daripada   kehidupan  peserta  didik  sehari-

hari.
8
 

Seiring  dengan  itu, Islam  menggambarkan  bahwa salah  satu  

keunggulan  kesadaran  insani  berupa  kecerdasan  akal   karena  Allah  

memuliakan  manusia  di atas  mahluk  lainnya.  Alam  dan  seisinya  serta  

kehidupan  didalamnya  merupakan  amanah  Allah  yang  diberikan  kepada  

manusia, disediakan  fasilitas  dan  menantang  hidupnya  agar  menggali  ilmu  

pengetahuan, mengolah, memecahkan  masalah  dan  mengambil  keputusan  

yang  tepat.  Sebagaimana  terdapat   dalam   surat   Al-Isra : ayat  70  yaitu : 

                                                           
7
 Meiliani Anggraeni, S.Pd, Wawancara Dengan Guru Bidang Studi IPA SMP N 1 Gisting, 

pada tanggal  11 Februari 2017, pukul 10:00 Wib 
8
   serta  harus  memuat  nilai-nilai  karakter   didalamnya  serta  harus  

memuat  nilai-nilai  karakter   didalamnyaNani Gusnaida, S.Pd, Wawancara Dengan Guru 

Bidang Studi IPA, SMP Al-Huda Jatiagung, 07 Februari 2017, pukul 09:00 Wib 
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هُۡم فِي  ۡمنَا بَنِٓي َءاَدَم َوَحَمۡلنََٰ َن  ۡلبَۡحرِ ٱوَ  ۡلبَر  ٱَولَقَۡد َكرَّ هُم م  تِ ٱَوَرَزۡقنََٰ هُۡم َعلَىَٰ  لطَّي بََٰ ۡلنََٰ َوفَضَّ

ۡن َخلَۡقنَا تَۡفِضيٗلا  مَّ   ٠٧َكثِيٖر م 
Artinya :  

Dan  sesungguhnya  telah  Kami  muliakan  anak-anak  Adam, kami  angkat 

mereka  didaratan  dan  dilautan, Kami  beri  rizki  mereka  yang  baik  dan  

Kami  lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang  sempurna  atas  kebanyakan  

mahluk  yang  Kami  ciptakan.
9
 

Proses  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  dibutuhkan  

adanya  media  yang  mampu  mengarahkan  serta  menekankan  terwujudnya  

nilai-nilai  karakter  siswa.  Menurut  Gerlach  dan  Elly  mengatakan  bahwa: 

Media  adalah  manusia, materi, atau kejadian  yang  membuat  siswa  

mampu  memperoleh  timbal  balik  tentang  pengetahuan, keterampian  

atau  sikap.  Dalam  pengertian  ini,  guru, buku  teks, dan  lingkungan  

sekolah  merupakan  media.  Media  dalam  proses  belajar  mengajar  

diartikan  sebagai  alat-alat  grafis, photografis, atau  elektronis, yang  

berfungsi  untuk  menangkap, memproses  dan  menyusun  kembali  

informasi  visual  atau  verbal.
10

 

 

Fungsi  media  pembelajaran  adalah  sebagai  alat  bantu  mengajar    yang  

ditata  dan  diciptakan  oleh  guru.
11

  Media  pembelajaran  memiliki  potensi  

besar  untuk  merangsang  peserta  didik  supaya  dapat  merespon  materi  

pembelajaran  yang  disampaikan.  Guru  dapat  memilih  dan  menggunakan  

media  pembelajaran  fisika  sesuai  dengan  kompetensi  peserta  didik, materi  

yang  akan  disampaikan. 

                                                           
9
 Departemen Agama RI, al-qur’an al-karim dan terjemahannya, (Semarang: PT. Toha Putra, 

2008), h.231. 
10

 Ibid, h.3 
11

 Ibid.,  h.19. 
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Media  pembelajaran  yang  dapat  digunakan  pada  materi  fisika  salah 

satunya  yaitu  fotonovela.  Fotonovela  adalah  media  yang  menyerupai  komik  

atau  cerita  bergambar, dengan  menggunakan  foto-foto  sebagai  pengganti  

gambar  ilustrasi.  Fotonovela  merupakan  media  visual  yang  mudah  dibuat  

sendiri  secara  sederhana, murah  biayanya,  sesuai  dengan  emosional  siswa, 

mudah  dipersiapkan  dan  digunakan, sangat  praktis  perawatannya, serta  

penyimpanannya  tidak  memerlukan  tempat  yang  luas.
12

 

Fotonovela   tidak  hanya  dilakukan  dalam  dunia  pendidikan  tetapi  

fotonovela  juga  dilakukan  dalam  dunia  kesehatan, advokasi.  Bahwasanya  

fotonovela  dapat  memotivasi  kesadaran  para  ibu  di  Latino  untuk  melakukan  

vaksinisasi  terhadap  anaknya  yang  terkena  kanker  serviks.
 13

  Fotonovela  

juga  merupakan  media yang berguna untuk meningkatkan  pengetahuan  

pengobatan  depresi  di  kalangan  Latina.
 14 

Berdasarkan  pemaparan  diatas, peneliti  tertarik  mengambil  judul   

“Media  Fotonovela  Sebagai  Suplemen  Pembelajaran  Fisika   Berbasis  

Pendidikan  Karakter  Pada  Materi  Usaha  dan  Energi  Peserta Didik 

SMP/MTs  Kelas  VIII”. 

 

 

                                                           
12

 Arista rahayu, Pengembangan Media Pembelajaran Hukum Newton Menggunakan 

Fotonovela Berbasis Kearifan Lokal, Journal Prosiding Seminar Nasional, Volume IV Oktober (2015) 
13

 Boyte,  pilsuk, Matiella, et.al, Developing a Bilingual Fotonovela to Encourage Human 

Papillomavirus Preteen Immunization in California: A Case Study, Californian Journal of Health 

Promotion (2014), Volume 12, Issue 3, 1-13. 
14

Leopoldo J. Cabassa, M.S.W., Ph.D., Hans ,et.al, Comparing The Impact On Latinos Of a 

Depression  Brochure and an Entertaiment-Education Depression Fotonovela, Psychiatric Services 

66:3, March (2015) 
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B. Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  dapat  diidentifikasi 

masalah-masalah  yang  terjadi  sebagai  berikut : 

1. Media  yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran  kurang  variatif 

sehingga  berimplikasi  pada   proses  pembelajaran  yang  tidak   efektif. 

2. Mata  pelajaran  fisika  seringkali  dianggap  sulit,  membosankan dan  

cenderung  tidak  disukai  peserta  didik, serta  belum  memfasilitasi  

pendidikan  karakter  dalam  proses  pembelajaran. 

3. Belum  adanya  pengembangan  media  yang  menarik  dan  interaktif  seperti 

media  pembelajaran  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter.  

4. Dibutuhkannya  media  pembelajaran  dalam  bentuk  cetak  yang  lebih  

menarik  daripada  buku  paket  fisika  yang  sebagian  besar  hanya  berisi  

teks  saja  dan  dilengkapi  dengan  nilai-nilai  karakter  didalamnya. 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian  ini  memfokuskan  pada  pembuatan  produk  media  pembelajaran  

fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  bagi  siswa  kelas  VIII  materi  

usaha  dan  energi. 

2. Karakter  yang  dimasukkan  dalam  media  adalah  religius,  peduli  sosial, 

rasa  ingin  tahu. 

3. Model  pengembangan  yang  digunakan  adalah  7  tahap  dari  10  tahapan 

Borg  &  Gall. 
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D. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  batasan  masalah  tersebut, maka  dapat  dirumuskan  sebagai 

berikut:  

1. Apakah  media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  

pendidikan  karakter  layak  digunakan  sebagai  media  pembelajaran. 

2. Bagaimanakah  respon  peserta  didik  terhadap  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  jika  

digunakan  dalam  proses  pembelajaran? 

E. Kegunaan  Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  orang-orang  yang 

terlibat  dalam  dunia  pendidikan  seperti  peserta  didik, guru, sekolah, dan 

peneliti  itu sendiri, yaitu:  

a. Bagi  Peserta  Didik 

Media Fotonovela sebagai suplemen  pembelajaran  fisika berbasis  

pendidikan  karakter   sebagai  penunjang  pembelajaran  untuk  peserta  didik  

tingkat  menengah  pertama  dapat  meningkatkan  motivasi  peserta  didik  untuk  

lebih  menyukai  pembelajaran  fisika. 

b. Bagi Guru 

Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  salah  satu  media  alternatif  di  

sekolah  dan  dapat  memotivasi  guru  untuk  mengembangkan  media 

pembelajaran  yang  lebih  menarik  dan  disukai  peserta  didik. 
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c. Bagi  Sekolah 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan  masukan 

dalam  media  pembelajaran  yang  lebih  menarik  yang  dapat  merangsang 

peserta  didik  untuk  lebih  termotivasi  dalam  pembelajaran  fisika. 

d. Bagi  Peneliti 

Untuk  mengetahui  layak  atau  tidaknya  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  ini    digunakan  

sebagai  salah  satu  media pembelajaran, Selain itu sebagai  pengalaman  

menulis  karya  ilmiah  dan  melaksanakan  penelitian  dalam  pendidikan  fisika  

sehingga  dapat  menambah pengetahuan  peneliti.  

e. Bagi  Peneliti  Lainnya 

Dapat  digunakan  sebagai  bahan  acuan  dan  pertimbangan  

pengembangan  penelitian  yang  sejenis  sampai  uji  coba  produk  diseminasi  

dan  produksi  massal. 

 

 



 

 

BAB  II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

A. Konsep  Pengembangan  Model 

Jenis  penelitian  yang  peneliti  gunakan  pada  pengembangan  model  ini  

adalah  penelitian  dan  pengembangan  (Research  and  Development). 

1. Pengertian  Konsep  Pengembangan  Model 

Secara  sederhana  penelitian  dan  pengembangan  didefinisikan  sebagai  

metode  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan  atau  menghasilkan  

produk  unggulan  yang  didahului  dengan  penelitian  pendahuluan  sebelum  

produk  dikembangkan.
1
 

“Ada beberapa istilah tentang penelitian dan pengembangan. Borg and 

gall (1998) menggunakan nama Research and Development / R&D yang 

dapat diterjemahkan menjadi penelitian dan pengembangan. Richey dan Kelin 

(2009), menggunakan nama Design and Development Research yang dapat 

diterjemahkan menjadi perancangan dan penelitian. Pengembangan 

Thiangarajan (1974) menggunakan model 4D yang merupakan singkatan dari 

Define, Design, Development and Dissemination (1974). Dick and Carry 

(1996) menggunakan istilah ADDIE (Analysis. Design, Development, 

Implementation, Evaluation), dan Development Research, yang dapat 

diterjemahkan menjadi penelitian pengembangan.”
2
 

Richey  and  Kelin  dalam  bidang  pembelajaran  menyatakan  bahwa  

penelitian  dan  pengembangan  sebelumnya  dinamakan  perencanaan  dan  

penelitian  pengembangan  yang  merupakan  kajian  sistematis  tentang  

                                                           
1

 Yuberti, “Penelitian Dan Pengembangan Yang Belum Diminati Dan Perspektifnya”,   

Kompilasi Artikel 30 April 2016, h. 13 
2
 Sugiyono,” Metode Penelitian Dan Pengembangan,” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 

28 
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bagaimana  membuat  rancangan produk, mengembangkan  rancangan  tersebut, 

dan  mengevaluasinya.
3
  

Borg  &  Gall  menjelaskan  bahwa  penelitian  dan  pengembangan  dalam  

pendidikan  adalah  model  pengembangan  berbasis  industri  yang  melalui  

beberapa  tahapan  dengan  tujuan  menghasilkan  suatu  produk  pembelajaran  

yang  memenuhi   standarisasi  tertentu, yaitu  efektif, efisien  dan  berkualitas.
4
 

Sumber  lain  memberikan  informasi  bahwa “penelitian  dan 

pengembangan  merupakan  cara  sistematis  yang  digunakan  untuk  membuat 

rancangan, mengembangkan  program  pembelajaran  dan  produk  yang  dapat 

memenuhi  kriteria  internal.”
5
  Selain  itu  R&D  juga  bertanggung  jawab  

dalam  pengembangan  produk  dan  pengawasan  kualitas  guna  memenuhi  

kebutuhan  pelanggan, sesuai  dengan  kemampuan  produksi  dan  menjamin  

kualitas  produk  yang  dihasilkan.
6
 

2. Ruang  lingkup  penelitian  dan  pengembangan 

Richey  dan  Kelin  menyatakan  bahwa  ruang  lingkup  penelitian  dan  

pengembangan  adalah : 

a. The  study  of  the  process  and  impact  of  specific  design  and  development 

effort.  Penelitian  tentang  proses  dan  dampak  dari  produk  yang  

dihasilkan  dari  perencanaan  dan  penelitian  pengembangan. 

b. The  study  of  the  design  and  development  process  as  whole, or of  

particular  process  component.  Peneltian  tentang  perancangan  (desain)  

                                                           
3
 Ibid  

4
 Yuberti, OP.Cit 

5
Ari Setya,”Penelitian dan Pengembangan”, (on-line) tersedia di 

http://www.belajarpintar.com/penelitian.html diakses pada 3 Februari 2017 
6
 Sugiyono, OP.Cit, h.30 

http://www.belajarpintar.com/penelitian.html
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dan  proses  pengembangan  secara  keseluruhan, atau  komponen  dari 

sebagian  proses.
7
 

 

Dari  pernyataan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  penelitian dan  

pengembangan  memiliki  empat  tingkat  kesulitan, yaitu : 

1. Melakukan  penelitian  tetapi  tanpa  menguji,  

2. Menguji  tetapi  tanpa  melakukan  penelitian, 

3. Melakukan  penelitian  dan  menguji  dari  sebuah  produk  yang  ada, 

4. Melakukan  penelitian  dan  menguji  untuk  membuat  produk  baru.
8
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar  2.1  Empat  Tingkatan  ( Level ) Penelitian  Dan  Pengembangan. 
 

 

                                                           
7
 Ibid, h.31 

8
 Ibid, h.32 
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Dari  ke  empat  tingkatan  di  atas  maka  peneliti  menggunakan  tingkatan  

yang  level  ke  empat  yaitu  meneliti  dan  menciptakan  produk  baru. 

3. Langkah – Langkah  Penelitian 

a. Borg  and  Gall   

Mengemukakan  10  langkah  dalam  R&D  yang  dikembangkan  oleh  staf  

teacher  education  program  at   far  west  laboratory  for  educational  research  

and  development, dalam  mini  courses  yang  bertujuan  meningkatkan  

keterampilan  guru  pada  kelas  spesifik.  Kesepuluh  langkah-langkah  penelitian  

dari  pengembangan  R&D  menurut  Borg  and  Gall  tersebut  dapat  di  

gambarkan  seperti  gambar  2.2  berikut.
9
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar  2.2  Langkah–Langkah  Penelitian  Dan  Pengembangan  Menurut  Borg  

And  Gall   

                                                           
9
 Ibid, h.35 
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b. Thiangarajan  

Thiangarajan  mengemukakan  bahwa, langkah – langkah  penelitian dan  

pengembangan  disingkat  dengan  4D, yang  merupakan  perpanjangan  dari 

define, design, development, and  dissemination.
 10

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.3  Langkah – langkah  penelitian  dan  Pengembangan   

Menurut  Thiangarajan   

 

c. Robert  Maribe  Branch   

Robert  maribe  branch  mengembangkan  instructional  design (design  

pembelajaran)  dengan  pendekatan  ADDIE, yang  merupakan  perpanjangan  

dari  Analysis, Design, Development, Implementation, And  Evaluation.
 11

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ibid, h.37 
11

 Ibid, 38 

Define Design 

Development Dissemination 



 

 

 

15 

 

 Revision   Revision 

                                                                

 

 Revision    Revision 

 

              Gambar  2.4  Pendekatan  ADDIE  Untuk  Mengembangkan  Produk   

Yang  Berupa  Desain  Pembelajaran  

d. Richey  And  Klein 

Dalam  hal  ini  Richey  and  Klein  menyatakan  Fokus  dari  perancangan  

dan  penelitian  pengembangan  bersifat  analisis  dari  awal  sampai  akhir, yang  

meliputi  perancangan, produksi, dan  evaluasi.
 12

 

 

 

 

 

Gambar  2.5  Langkah–Langkah  Penelitian  Dan  Pengembangan   

Menurut  Richey  And  Klein   

 

e. Dick  And  Carey   

Berikut  ini  adalah  langkah–langkah  pengembangan  intruksional Dick  

and  Carey.
13

 

                                                           
12

 Ibid, h.39 
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                 Gambar  2.6  Model  pengembangan  instructional  Dick  and  Carey   

 

Dari  banyak  model–model “ Penelitian dan Pengembangan “ yang 

ada, yang secara khusus mengarahkan penelitian dan pengembangan dibidang 

pendidikan, khususnya pembelajaran adalah model R&D yang dikembangkan 

oleh Borg dan Gall. Model ini dikenal dengan model sepuluh langkah. Berikut 

ini adalah kesepuluh langkah utama penelitian dan pengembangan yang 

dikemukakan oleh Borg  & Gall
14

 
 

 

                                                                                                                                                                      
13

 Yuberti, Op.Cit, h. 15 
14

 Ibid. 
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Gambar  2.7  Sepuluh  Langkah  Utama  Dalam  Penelitian   Dan   

Pengembangan  Borg  &  Gall  

 

Satu  hal  yang  menarik, Borg  &  Gall  menyadari  betul  bahwa setiap  

langkah  pengembangan  yang  terdapat  pada  model  Dick  &  Carey  adalah  

prosedur  yang  sangat  sistematis  bila  dibandingkan  dengan  model-model  

pengembangan  instructional  lainnya. 
15

  Hanya  saja  pada  model  Dick  and  

Carey  ditahap  awal  pengembangannya  dimulai  dengan  “assessment”  bukan  

“research”, yang  dari  segi cakupan  masalah  agak  berbeda, sebab  cakupan  

“assessment” lebih  sempit  dibandingkan  dengan  “research”.
16

 

 “Penggunaan Model Dick and Carey sebagai metodologi dalam penelitian 

dan pengembangan secara utuh, bila masalah yang akan dipecahkan sudah jelas 

dan fokus, berbeda halnya bila masalah yang ditemukan bersifat kompleks dan 

sangat umum maka dalam hal ini Borg and Gall mengatakan perlunya adanya 

penelitian pendahuluan untuk menentukan secara pasti penyebab atau masalah 

yang akan dipecahkan.”
17

 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 Ibid.  
17

 Ibid, h.16 
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Dari  beberapa  metode  penelitian  dan  pengembangan  diatas, dalam 

penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  yang  dikembangkan 

oleh  Borg  and  Gall. 

B. Acuan  Teori 

1. Media  Pembelajaran 

a. Pengertian  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.
18

  Kata  media  merupakan  bentuk  jamak  dari  kata  medium.  Medium  

dapat  didefinisikan  sebagai  perantara  atau  pengantar  terjadinya  komunikasi  

dari  pengirim  menuju  penerima.
19

 

Media  atau  bahan  juga  dapat  di  artikan  sebagai  perangkat  lunak 

(software)  berisi  pesan  atau  informasi  pendidikan  yang  biasanya  disajikan 

dengan  mempergunakan  peralatan.
20

  

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 

mendukung proses belajar peserta didik, dengan memperhitungkan 

kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-

kejadian intern yang langsung dialami peserta didik. Sementara Gagne, 

mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama 

dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil.
21

 

                                                           
 18

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016). Cetakan 

ke-19 h.3 
 

19
 Daryanto, Media Pemebelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2013). Cetakan ke-2 h.4 

  
20

 Arief s sadiman Dkk, Media Pendidikan pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya, 

(Jakata: Rajawali Pers, 2011), cetakan ke 15 h.19 
 21

 Yuberti, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bandar Lampung, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 9. 
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Pembelajaran  digunakan  untuk  menunjukkan  usaha  pendidikan  yang 

dilaksanakan  secara  sengaja  dengan  tujuan  yang  ditetapkan  terlebih  dahulu 

sebelum  proses  pelaksanaan  serta  yang  pelaksanaannya  terkendali.
22

  Bentuk-

bentuk  media  pembelajaran  digunakan  untuk  meningkatkan pengalaman  

belajar  agar  menjadi  lebih  menarik.  Pembelajaran  dengan menggunakan  

media  pembelajaran  tidak  hanya  sekedar  menggunakan  kata-kata  (simbol  

verbal).
23

 

Dapat  disimpulkan  bahwa  pembelajaran  adalah  proses  interaksi  yang  

terjadi  antara  pendidik  dan  peserta  didik  serta  sumber  belajar  dan  media  

yang  terjadi  secara  sistematis  dan  mengakibatkan  adanya  perubahan  

perilaku  dan  tingkah  laku  tertentu.   

Media  pembelajaran  merupakan  bagian  dari  sumber  belajar  yang 

merupakan  kombinasi  antara  perangkat  lunak  (bahan  belajar)  dan  perangkat  

keras  (alat  belajar).
24

  Media  pembelajaran  adalah  alat  bantu  apa saja  yang  

dapat  disajikan  sebagai  penyalur  pesan  guna  mencapai  tujuan  pengajar.
25

 

                                                           
 

22
  Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan (Jakarta: Prenada Media 

Group cetakan ke -7, 2015),h. 392.  
         

23
 Ardian Asyhari, Helda Silvia. Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin Dalam 

Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajran IPA Terpadu, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-BiRuNi’ Vol 

05 No 1,2016, h.3 
 

24
 Ali Muhson, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi, Jurnal 

Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VIII. No. 2, 2010, h.2 
 

25
 Syaiful Bahri Dzamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta; Rineka 

Cipta,2014), hal.121.  
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Jadi,  media  pembelajaran  adalah  alat  bantu  mengajar  untuk 

menyampaikan  materi  agar  pesan  lebih  mudah  diterima  dan  menjadikan 

peserta  didik  lebih  termotivasi  dan  aktif. 

b. Pemilihan  dan  Pemanfaatan  Media 

“Pembelajaran yang baik memerlukan adanya perencanaan yang 

sistematis. Memilih media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran 

juga memerlukan perencanaan yang baik agar pemanfaatannya bisa efektif. 

Pada kenyataannya dilapangan, seorang tenaga pendidik sering memilih dan 

menggunakan media tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Pemilihan media 

juga harus memperhatikan landasan teori belajar. Menurut Azhar Arsyad 

berdasarkan teori belajar terdapat beberapa kondisi dan prinsip psikologis 

yang perlu diperhatikan dalam memilih dan memanfaatkan media 

pembelajaran, yaitu prinsip motivasi, perbedaan individual, tujuan 

pembelajaran, organisasi, persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi, 

umpan balik, penguatan, latihan dan pengulangan serta penerapan.”
26

 

 

c. Ciri-ciri  Media  Pendidikan 

Ciri  utama  dari  media  menjadi  tiga  unsur  pokok  yaitu, suara, visual 

dan  gerak.
27

  Di dalam  Al-Qur’an  secara  tersirat  berupa  media  suara  yang  

di  tangkap  oleh  indra  pendengar, media  visual  yang  di  tangkap  oleh  media 

penglihatan, seperti  yang  tercantum  dalam  QS.  An-Nahl  ayat  78  berikut: 

يََّۡلَلهَٱوَ  َش  َت ۡعل مهون  ۡمََل  تِكه َأهَمه َٰ ۢنَبهطهوِن كهمَمِّ ج  ََ َ أ ۡخر  مه َك كه ع    ج  رَ ٱوَ َكَسۡمعَ ٱو اَو  َۡۡل ۡبص َٰ

َ ََ ِۡۡل فَۡٱوَ  ََد  ون  ۡمَت ۡشكهره لَكه ٨٧ََك ع 
 

 

 

 

                                                           
26

 Ibid.  
27

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016). Cetakan 

ke-19 h.15 
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Artinya: 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur.
28َ 

Gerlach  dan  Ely  juga  mengemukakan  tiga  ciri  media  yang  

merupakan  petunjuk  mengapa  media  digunakan  dan  apa-apa  saja  yang  

dapat  dilakukan  oleh  media  yang  mungkin  guru  tidak  mampu  (kurang  

efisien)  melakukannya. 

1) Ciri  fiksatif, menggambarkan  kemampuan  media  merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan  merekonstruksikan  suatu  peristiwa  atau  objek. 

2) Ciri  manipulatif, transformasi  suatu  kejadian  atau  objek  di  mungkinkan  

karena  memiliki  ciri  manipulatif. 

3) Ciri  distributif, memungkinkan  suatu  objek  atau  kejadian  di  

transportasikan  melalui  ruang, dan  secara  bersamaan  kejadian  tersebut  

disajikan  kepada  sejumlah  besar  peserta  didik  dengan  stimulus  

pengalaman  yang  relatif  sama  mengenai  kejadian  itu.
29

 

 

d. Macam – Macam  Media  Pembelajaran 

“Seels & Glasgow membagi media berdasarkan pengembangan teknologi, 

yaitu media dengan teknologi tradisional dan media dengan teknologi 

mutakhir. Media dengan teknologi tradisional meliputi (1) Visual diam yang 

diproyeksikan berupa proyeksi tak tembus pandang, proyeksi overhead, 

slides, film strips, (2) Visual yang tidak di proyeksikan berupa gambar, poster 

, foto, (3) audio, (4) visual dinamis, (5) media cetak, (6) permainan, dan (7) 

Realita. Sedangkan media dengan teknologi mutakhir dibedakan menjadi (1) 

Media berbasis telekomunikasi diantaranya  adalah telekonfrence dan distance 

learning, (2) Media berbasis mikroprosesor terdiri dari CAI dan Pembelajaran 

berbasis web.”
30

 

 

e. Fungsi  Media  Pembelajaran 

Dalam  proses  pembelajaran  terdapat  dua  unsur  penunjang  yang sangat  

penting  yaitu  metode  pembelajaran  dan  media  pembelajaran.  Pemilihan  

                                                           
28

 Agus Hidayatullah, Lc, Siti Irhamah Sail, Lc, Dkk, At-Thayyib Alqur’an Transliterasi Per 

Kata dan Terjemah Per Kata, (Jawa Barat : Cipta bagus Sagara ), h. 275.  
29

 Azhar Arsyad, OP.Cit, h.15-17 
30

 Ibid, h.18 
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metode  pembelajaran  harus  diiringi  dengan  pemilihan  media  pembelajaran  

agar  proses  pembelajaran  dapat  berlangsung  dengan  baik. 

Levie  &  Lents  mengemukakan  lima  fungsi  media  pembelajaran 

khususnya  media  visual, yaitu: 

1) Fungsi  atensi, media  pembelajaran  inti  yang  dapat  menarik  dan 

mengarahkan  perhatian  peserta  didik  untuk  berkonsentrasi  kepada  

materi  yang  disampaikan.  Seringkali  pada  proses  pembelajaran  peserta 

didik  kurang  tertarik  dengan  materi  yang  disampaikan.  Media  gambar 

khususnya  dapat  membantu  dan  mengarahkan  peserta  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  yang  terkandung  dalam  gambar. 

4) Fungsi  kompensatoris, media  pembelajaran  terlihat  dari  hasil  penelitian 

bahwa  media  visual  yang  memberikan  konteks  untuk  memahami  teks 
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membantu   peserta  didik  yang  lemah  kembali.  Dengan  kata  lain  media 

pembelajaran  berfungsi  untuk  mengakomodasikan  peserta  didik  yang 

lemah  dan  lambat  menerima  dan  memahami  isi  materi  yang 

disampaikan  dengan  teks  atau  secara  verbal. 

5) Membantu  memudahkan  belajar  bagi  peserta  didik  dan   pendidik, 

memberikan  pengalaman  lebih  nyata  (abstrak  menjadi  konkret), menarik 

perhatian  dan  minat  belajar  peserta  didik, dan  dapat  membangkitkan 

menyamakan  antara  teori  dan  realitanya.
31

 

4. Manfaat   Media  Pembelajaran 

          Keberadaan  media  pembelajaran  sebagai  alat  bantu  dalam  proses 

pembelajaran  merupakan  suatu  kenyataan  yang  tidak  bisa  dipungkiri. 

Dengan  adanya  media  penyampaian  materi  pembelajaran  yang  susah  dan 

rumit  dapat  sampai  kepada  peserta  didik  secara  efektif  dan  efisien. 

  Manfaat  atau  kelebihan  media  pembelajaran  antara  lain: 

1) Menjelaskan  materi  pembelajaran  atau  objek  yang  abstrak  (tidak  nyata) 

menjadi  konkret  (nyata).  

2) Memberikan  pengalaman  nyata  dan  langsung  karena  siswa  dapat 

berkomunikasi  dan  berinteraksi  dengan  lingkungan  tempat  belajarnya.  

3) Mempelajari  materi  pembelajaran  secara  berulang-ulang.  Misalnya 

belajar  melalui  rekaman  kaset, tape  recorder  atau  televisi.  

                                                           
  

31
Ibid, h. 20-21.  



 

 

 

24 

4) Memungkinkan  adanya  persamaan  pendapat  dan  persepsi  yang  benar 

terhadap  suatu  materi  pembelajaran  atau  obyek.  Misalnya  ketika  guru 

menyampaikan  materi  ceramah, maka  ada  kemungkinan  terjadi 

perbedaan  pendapat  atau  persepsi  yang  diterima  oleh  siswa.
32

 

Media  pembelajaran  dikelompokkan  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  (project  visual)  berupa  gambar  diam  atau  bergerak  dan  

media  yang  tidak  dapat  diproyeksikan  (non-projected  visuals)  berupa 

gambar  manusia, binatang,  tempat  menggunakan  alat  proyeksi  (proyektor) 

sehingga  gambar  atau  tulisan  tampak  pada  layar  (screen).  

2) Media   Audio 

Media  audio  adalah  media  yang  mengandung  pesan  dalam  bentuk 

auditif  (hanya  dapat  didengar)  yang  dapat  merangsang  fikiran, perasaan, 

perhatian  dan  kemampuan  peserta  didik  untuk  mempelajari  bahan  ajar. 

3) Media  Audio  Visual 

Media  audio  visual  merupakan  kombinasi  media  audio  dan  media 

visual  yang  dapat  didengar  dan  dilihat.  Media  audio  visual  akan 

menjadikan  penyajian  bahan  ajar  kepada  peserta  didik  semakin  lengkap  dan 
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optimal.  Media  audio  visual  dapat  berupa  video, tayangan  televisi  dan 

program  slide  suara.
 33

 

2. Media  Fotonovela 

a. Pengertian  Media  Fotonovela 

 Fotonovela  adalah  media  yang  menyerupai  komik  atau  cerita  

bergambar, dengan  menggunakan  foto-foto  sebagai  pengganti  gambar  

ilustrasi.
34

  Fotonovela  sebenarnya  juga  bisa  disebut  media  yang  menyerupai  

sebuah  film  karena  menggunakan  foto  dengan  para  pemain  yang  nyata.  

Fotonovela  adalah  film  dengan  gambar-gambar  diam.  Naskahnya  merupakan  

sebuah  cerita  atau  drama (fiksi  atau  realita).  Sebagai  media  cetak, 

fotonovela  bisa  berbentuk  buklet  (buku  kecil  ukuran  A4  dilipat  dua)  dan  

bisa  juga  berupa  lembaran-lembaran  seperti   komik  strips  (ukuran  A4).
35

  

b. Sejarah  Fotonovela 

 Fotonovela  muncul  pada  akhir  perang  dunia  II, pada  saat  itu  buklet  

foto  mulai  diproduksi  di  Italia  sebagai  produk  sampingan  dari  industri  

film.  Pada  mulanya, fotonovela  merupakan  rangkuman  gambar  dari  film-

film  Hollywood  sampai  akhirnya  berkembang  menjadi  media  pembelajaran.  

Fotonovela  kerap  kali  dihubungkan  dengan  historietas, serupa  dengan  
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fotonovela  namun  menggunakan  ilustrasi  gambar  sebagai  pelengkap  cerita.  

Hingga  akhir  1980an, Meksiko  merupakan  pusat  perkembangan  fotonovela  

sebelum  akhirnya  menyebar  ke  belahan  dunia  lain  seperti  Amerika  Serikat, 

Ekuador, dan  beberapa  negara  Afrika.  Media  ini  telah  mengalami  sejarah  

panjang  berdampak  besar  terhadap  komunitas  Latin  di  Amerika  Serikat, 

juga di  Mexico  dan  Amerika  Latin.  Dr.  Irene  Herner, seorang  sosiologis  

asal  Mexico  menyatakan  besarnya  potensi  fotonovela  dan  historietas  

sebagai  alat  pembelajaran  publik.  Banyaknya  gambar  dan  sedikit  teks  

membuat  jenis  media  seperti  ini  mengundang  publik  untuk  membaca  dan  

memahami  makna  fotonovela.  Dalam  perkembangannya, fotonovela  telah  

menjadi  alat  untuk  melakukan  pendidikan, advokasi  publik, penyadaran, 

proses  diskusi, dan  peningkatan  motivasi  untuk  berbagai  isu  seperti  gender, 

budaya, politik, lingkungan  dan  masih  banyak  lagi.
36

  

Fotonovela  merupakan  sebuah  media  pembelajaran  yang  menimbulkan  

susana  santai  dan  informal, penuh  canda  dan  tawa  tetapi  serius  dan  syarat  

pembelajaran.
37

  

 Berdasarkan  pendapat  diatas  maka  fotonovela  adalah  media  yang  

berisi  tentang  naskah  cerita  yang  mempunyai  bentuk  berupa  serangkaian  

foto  yang  dikemas  dalam  bentuk  fotonovela. 
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c. Tahapan  Pembuatan  Fotonovela 

Fotonovela  dibuat  berdasarkan  tema  yang  digali  dari  permasalahan  

maupun  potensi  yang  dihadapi  secara  nyata  keadaan  peserta  didik, serta  

dibuat  penuh  oleh  guru  itu  sendiri.  Adapun  tahap-tahap  membuat  

fotonovela  yakni  sebagai  berikut: 

1) Perancanaan  (Plannig) 

a) Menentukan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dan  sasaran  pembaca. 

b) Mengetahui  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pembaca  meliputi: nilai-

nilai  moral, motivasi, hambatan. 

c) Menjawab  pertanyaan  “Apa  yang  kita  harapkan  setelah  pembaca  

membaca  fotonovela?”. 

2) Membuat  cerita  dan  balon  kata  (Storyand  Storyboard  Development) 

a) Menentukan  empat  point  penting  dari  fotonovela  yakni  alur  cerita, 

karakter, dialog  (balon  kata)  dan  setting. 

b) Menggunakan  kalimat  yang  singkat  dan  jelas  serta  kata-kata  yang  

familiar.  Hindari  menggunakan  jargon. 

c) Ada  beberapa  aturan  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pembuatan  

balon  kata  yakni: berbicara  biasa  (bulat/kotak  dengan  ekor  lurus), 

berbicara  dalam  hati  (kotak/bulat  dengan  ekor  berbentuk  bulatan-

bulatan  kecil), dan  marah/berteriak  (bergerigi  tajam  dengan  ekor  

berbelok). 
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3) Uji  coba  lapangan  (Field-Testing) 

a) Mengambil  foto  di  lapangan. 

b) Menyeleksi  foto-foto. 

c) Menyusun  fotonovela  dengan  memasukkan  cerita  ke  dalam  foto. 

 Penyusunan  fotonovela  bisa  secara  komputerisasi  yaitu  dengan  

program  aplikasi  comic  life  3.  Program  ini  menyediakan  beberapa  

fasilitas  yang  memudahkan  dalam  pembuatan  fotonovela.  Dalam  

pembuatan  ini  foto-foto  langsung  dimasukkan  dalam  panel  yang  

sudah  tersedia  dalam  halaman.  Tiap  halam  terdiri  dari  beberapa  

panel.  Panel  yang  dimasukkan  dalam  halaman  disesuaikan  dengan  

storyboard.  Setelah  jadi  semua  selanjutnya  adalah  memasukkan  

balon  kata  dan  teks  narasi  ke  tiap  foto  berdasarkan  alur  cerita. 

4) Pencetakan  (Printing) 

a) Sebelum  dicetak, lebih  baik  dikoreksi  terlebih  dahulu. 

b) Mengubahnya  kedalam  bentuk  image,  misalnya  JPEG  yakni  file  yang  

berupa  foto  dengan  daya  resolusi  yang  kuat  artinya  tidak  pecah  foto  

itu  saat  diperbesar  atau  diperkecil. 

c)  Mengecek  warna  dan  kualitas  kertas  yang  digunakan. 

 Proses  pembuatan  fotonovela  juga  melalui  beberapa  tahap  yaitu 

sebagai  berikut: 

1) Menyusun  Rencana  Pembuatan  Media 

a. Menentukan  tema  dan  judul  fotonovela. 
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b. Menentukan  tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai. 

c. Menentukan  pesan-pesan  pokok. 

2) Penyusunan  alur  cerita  dan  karakter  fotonovela 

a. Menyusun  alur  cerita. 

b. Menyusun  karakter  tokoh-tokoh  yang  akan  dimainkan  dalam  

fotonovela. 

3) Pembuatan  storyboard 

a. Menyusun  dialog  (balon  kata). 

b. Membuat  skenario  dan  setting  tempat  kejadian  yang  diceritakan. 

4) Persiapan  pemotretan 

a. Melakukan  kunjungan  ke  lokasi-lokasi  pengambilan  gambar  untuk  

memeriksa  dan  menentukan  sudut  pengambilan  gambar. 

b. Mendiskusikan  teknik  pengambilan  gambar, apakah  close  up, medium  

shoot, long  shoot, atau  wide  shoot. 

5) Pemotretan  

Melakukan  pengambilan  gambar  yaitu  dengan  cara  mengambil  adegan  

demi  adegan  yang  sesuai  dengan  naskah  yang  dibuat. 

6) Seleksi  dan  memperbaiki  foto-foto  digital 

Melakukan  seleksi  foto  dan  kemudian  disusun  berdasarkan  storyboard 

7) Menyusun  fotonovela 

Menyusun  fotonovela  dengan  memasukkan  cerita  kedalam  foto. 
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8) Percetakan  draft  dan  uji  coba 

a. Sebelum  dicetak, dilakukan  koreksi  terhadap  fotonovela  yang  telah  

dibuat. 

b. Mengubah  kedalam  bentuk  image. 

c. Mengecek  warna  dan  kualitas  kertas  yang  digunakan. 

d. Melakukan  percetakan  yang  kemudian  dikemas  dalam  bentuk  buklet. 

e. Melakukan  proses  uji  coba. 

f. Melakukan  proses  perbaikan  yang  dibutuhkan  baik  alur  cerita, narasi, 

balon  kata. 

g. Fotonovela  siap  digunakan  sebagai  media  pembelajaran.
38

 

 d.  Kelebihan  dan  Kekurangan  Fotonovela 

1) Kelebihan  Fotonovela 

Adapun  kelebihan  yang  lain  tentang   fotonovela  yakni  sebagai  berikut: 

a) Bersifat  konkrit, para  peserta  didik  akan  dapat  melihat  dengan  jelas  

sesuatu  yang  sedang  dibicarakan  atau  didiskusikan. 

b) Dapat  mengatasi  batas  waktu  dan  ruang, melalui  gambar  dapat  

diperlihatkan  kepada  peserta  didik  pada  foto-foto  benda  yang  jauh  atau  

yang  terjadi  beberapa  waktu  lalu. 

c) Dapat  mengatasi  kekurangan  daya  mampu  panca  indra  manusia.  

Misalnya  benda-benda  kecil  yang  tak  dapat  dilihat  dengan  mata  dan  

diperbesar  sehingga  dapat  dilihat  dengan  jelas. 
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d) Mudah  dibuat  dan  murah  biayanya. 

e) Mudah  digunakan  baik  untuk  perorangan  maupun  untuk  kelompok. 

f) Mudah  untuk  dibaca. 

g) Menyenangkan  untuk  dibaca. 

h) Mendidik. 

i) Menghibur. 

j) Efektif  untuk  memberikan  pemahaman  yang  baru  dan  membentuk  

perubahan  tingkah  laku. 

Jadi, Fotonovela  memiliki  nilai  lebih  karena  bisa  memotret  realitas  nyata  

dan  relatif  lebih  mudah  dibuat. 

2) Kelemahan  Fotonovela 

Fotonovela  disamping  mempunyai  kelebihan, juga  memiliki  kelemahan  

dan  keterbatasan  kemampuan  dalam  hal-hal  tertentu.  Kelemahan  media  foto  

tersebut  antara  lain  adalah: 

a. Penggunaannya  perlu  dipandu  oleh  fasilitator  seperti  guru  dalam 

pembelajaran  di  kelas.  Bukan  sebagai  media  yang  berdiri  sendiri  saja  

(bahan  bacaan). 

b. Penjelasan  guru  yang  berlebihan  dapat  menyebabkan  timbulnya  

penafsiran  yang  berbeda  sesuai  dengan  pengetahuan  masing-masing  

peserta  didik  terhadap  hal  yang  disajikan. 

c. Penghayatan  tentang  materi  kurang  sempurna, karena  media  ini  hanya  

menampilkan  persepsi  indera  mata  yang  tidak  cukup  kuat  untuk  

menggerakkan  seluruh  kepribadian  manusia, sehingga  materi  yang  dibahas  

kurang  sempurna.
39
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3. Suplemen  Pembelajaran 

Suplemen  pembelajaran  merupakan  alat  tambahan  yang  digunakan  

guru  untuk  melengkapi  pembelajaran, berguna  untuk  mencapai  tujuan  yang  

sebelumnya  belum  tercapai  dengan  perangkat  yang  telah  tersedia.  

Kelengkapan  perangkat  yang  digunakan  guru  akan  menentukan  tercapai  

atau  tidaknya  tujuan  pembelajaran.  Suplemen  pembelajaran  dapat  berupa  

bahan  ajar, media  pembelajaran, video  pembelajaran, lembar  kerja  siswa  

maupun  lembar  diskusi  siswa.
40

 

Suplemen  pembelajaran  atau  buku  penunjang  adalah  buku  yang  

digunakan  sebagai  materi  pelengkap  dan  bahan  pengayaan  bagi  siswa  atau  

peserta  didik.
41

  Buku  suplemen  adalah  buku  yang  dapat  melengkapi  dan  

menunjang  buku  teks  pelajaran.  Buku  suplemen  berfungsi  sebagai  

pelengkap  dan  penunjang  bagi  buku  teks, karena  buku  teks  memiliki  

keterbatasan-keterbatasan.  Contohnya  terbatas;  kurang  bergambar  dan  

berwarna, serta  kurang  dapat  membuat  peserta  didik  aktif  karena  materi  

yang  disajikan  langsung  pada  kompetensi.
42
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4. Pendidikan  Karakter 

a. Pengertian  Pendidikan  Karakter 

Menurut  kemendiknas  karakter  adalah  watak, tabiat, akhlak, atau  

kepribadian  seseorang  yang  terbentuk  dari  hasil  internalisasi  berbagai  

kebajikan, yang  diyakini  dan  digunakan  sebagai  landasan  untuk  cara  

pandang  berpikir, bersikap, dan  bertindak.  Nilai-nilai  luhur  sebagai  pondasi  

karakter  bangsa  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia  antara  lain  religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja  keras,  kreatif, mandiri, demokratis, rasa  ingin  

tahu, semangat  kebangsaan, cinta  tanah  air, menghargai  prestasi, gemar  

membaca, peduli  sosial, tanggung  jawab.
43

 

Karakter  adalah  kualitas  atau  kekuatan  mental  dan  moral, akhlak  atau  

budi  pekerti  individu  yang  merupakan  kepribadian  khusus  yang  menjadi  

pendorong  dan  penggerak, serta  yang  membedakan  dengan  individu  lain.
44

  

Pendidikan  karakter  merupakan  pendidikan  yang  terintegrasi  dengan  

pembelajaran  yang  terjadi  pada  semua  mata  pelajaran  yang  diarahkan  pada  

penguatan  dan  pengembangan  perilaku  anak  secara  utuh.  Penguatan  dan  

pengembangan  perilaku  didasari  oleh  nilai  yang  dirujuk  sekolah  

(lembaga).
45
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Pendidikan  karakter  berperan  dalam  mengembangkan   potensi  manusia 

secara  optimal   serta  mengembangkan  pola  pikir   dan   perilaku  peserta  

didik.
46

  Tujuan  pembangunan  nasional  sebagaimana  tercantum  dalam  

Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  

(Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2007), yaitu  

terwujudnya  karakter  bangsa  yang  tangguh, kompetitif, berakhlak  mulia, dan  

bermoral  berdasarkan  pancasila, yang  dicirikan  dengan  watak  dan  perilaku  

manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang  beragam, beriman  dan  bertakwa  

kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berbudi  luhur, bertoleran, bergotong  royong, 

berjiwa  patriotik, berkembang  dinamis, dan  berorientasi  iptek.
47

 

Pendidikan  karakter  adalah  suatu  sistem  pemahaman  nilai-nilai  

karakter  kepada  warga  sekolah  yang  meliputi  komponen  pengetahuan, 

kesadaran, kemauan, dan  tindakan  untuk  melaksanakan  nilai-nilai  tersebut, 

baik  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, diri  sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun  kebangsaan  sehingga  menjadi  manusia  insan  kamil.
48

 

b. Sumber-sumber  Nilai-nilai  Pendidikan  Karakter 

Nilai-nilai  yang  dikembangkan  dalam  pendidikan  budaya  dan  karakter  

bangsa  diidentifikasi  dari  sumber-sumber  berikut: 

a) Agama:  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  beragama. 
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b) Pancasila:  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  ditegakkan  atas  prinsip-

prinsip  kehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan  yang  disebut  Pancasila. 

c) Budaya:  sebagai  suatu  kebenaran  bahwa  tidak  ada  manusia  yang  hidup  

bermasyarakat  yang  tidak  didasari  oleh  nilai-nilai  budaya  yang  diakui  

masyarakat  itu. 

d)  Tujuan  Pendidikan  Nasional:  sebagai  rumusan  kualitas  yang  harus  

dimiliki  setiap  warga  negara  Indonesia, dikembangkan  oleh  suatu  

lembaga  pendidikan  di  berbagai  jenjang  dan  jalur
49

. 

Dari  4  sumber  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  dalam  kehidupan  

beragama  tiap  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  berlandaskan  pada  

kaidah-kaidah  agama.  Nilai-nilai  tersebut  ada  dan  diyakini  oleh  tiap  

individu  masyarakat  dan  menjalankan  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  

pendidikan  nilai-nilai  dan  kaidah  dalam  agama  juga  dijadikan  sebagai  

landasan  penyampaian  transformasi  nilai  kepada  peserta  didik.  Selain  itu, 

dalam  pancasila  sebagai  dasar  negara  juga  terdapat  nilai-nilai  yang  

mengatur  terkait  kehidupan  politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, 

dan  seni.  Di mana  setiap  nilai  yang  terkandung  dalam  pancasila  ini  

bertujuan  mewujudkan  warga  negara  yang  memiliki  kemampuan, kemauan  

dan  menerapkan  nilai-nilai  yang  dalam  pancasila. 

Budaya  juga   memiliki  nilai-nilai  yang  dijadikan  makna  dan  memiliki  

arti  tersendiri  dalam  sekelompok  masyarakat  tertentu.  Budaya  sangat  

                                                           
49

 Muhammad Nuh, Desain Induk Penddikan Karakter, Jakarta: Kemendiknas  (2010). 



 

 

 

36 

berperan  penting  dalam   kehidupan   bermasyarakat.  Selain  agama, pancasila,  

budaya, terdapat  juga  tujuan  pendidikan  yang  memuat  nilai  yang  harus  

dimiliki  oleh  setiap  warga  negara.  Tujuan  pendidikan  nasional  disebutkan  

sebagai  sumber  operasional  dalam  pengembangan  karakter  bangsa  karena  

didalam  tujuan  pendidikan  nasional  tersebut  memuat  nilai-nilai  yang  harus  

dimiliki  oleh  warga  negara. 

Dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  karakter  adalah  hal-hal  yang  

bersumber  dari  kehidupan  sehari-hari  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  

tanpa  didasari  menimbulkan  kebiasaan  baik  bagi  orang  yang  melakukannya.   

c. Langkah-langkah  Pembentukan  Karakter 

Dalam  implementasinya  terdapat  langkah-langkah  dalam  pembentukan  

karakter  menurut  Najib  Sulham  adalah  sebagai  berikut: 

1. Memasukkan  konsep  karakter  pada  setiap  pembelajaran. 

2. Membuat  slogan  yang  mampu  menumbuhkan  kebiasaan  dalam  segala  

tingkah  laku  masyarakat  sekolah. 

3. Pemantauan  secara  kontinu  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan   

pembangunan  berkarakter. 

4. Penilaian  orang  tua  memiliki  peranan  yang  besar  membangun  karakter   

anak
50

. 
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d. Nilai-nilai  Pendidikan  Karakter 

 Dalam  pedoman  pengembangan  pendidikan  budaya  dan  karakter  

bangsa.  Kementerian  Pendidikan  Nasional  dinyatakan  bahwa  teridentifikasi  

18  macam  nilai-nilai  yang  perlu  dikembangkan  dalam  pendidikan  budaya  

dan  karakter  bangsa  sebagai  berikut: 

1. Religius, adalah  sikap  dan  perilaku  patuh  dalam  melaksanakan  ajaran   

agama  yang  dianutnya, toleran  terhadap  pelaksanaan  ibadah  agama lain, 

serta  hidup  rukun  dengan  pemeluk  agama  lain. 

2. Jujur, adalah  perilaku  yang  menunjukkan  dirinya  sebagai  orang  yang   

dapat  dipercaya, konsisten  terhadap  ucapan  dan  tindakan  sesuai  dengan   

hati  nurani. 

3. Toleransi, adalah  sikap  dan  tindakan  yang  menghargai  perbedaan, baik   

perbedaan  agama, suku, ras, sikap  atau  pendapat  dirinya  dengan  orang  

lain. 

4. Disiplin, adalah  tindakan  yang  menunjukkan  adanya  kepatuhan, 

ketertiban  terhadap  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku. 

5. Kerja  keras, adalah  perilaku  yang  menunjukkan  upaya  sungguh-sungguh   

dalam  menghadapi  dan  mengatasi  berbagai  hambatan  belajar, tugas  atau   

yang  lainnya  dengan  sungguh-sungguh  dan  pantang  menyerah. 

6. Kreatif, adalah  kemampuan  olah  pikir, olah  rasa  dan  pola  tindak  yang   

dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  baru  dan  inovatif. 

7. Mandiri, adalah  sikap  dan  perilaku  dalam  bertindak  yang  tidak  
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bergantung  pada  orang  lain  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  atau   

tugas. 

8. Demokratis, adalah  cara  berpikir, bersikap  dan  bertindak  dengan   

menempatkan  hak  dan  kewajiban  yang  sama  antara  dirinya  dengan  

orang  lain. 

9. Rasa  ingin  tahu,  adalah  sikap  dan  tindakan  yang  menunjukkan  upaya 

untuk  mengetahui  lebih  dalam  tentang  sesuatu  hal  yang  dilihat, 

didengar, dan  dipelajari. 

10. Semangat  kebangsaan, adalah  cara  berpikir, bertindak  dan  cara  pandang   

yang  lebih  mendahulukan  kepentingan  bangsa  dan  negara  diatas  

kepentingan  pribadi  dan  kelompok. 

11. Cinta  tanah  air, adalah  cara  berpikir, bersikap  dan  bertindak  yang    

menunjukkan  rasa  kesetiaan  yang  tinggi  terhadap  bangsa  dan  Negara. 

12. Menghargai  prestasi, adalah  sikap  dan  perilaku  yang  mendorong  dirinya   

untuk  secara  ikhlas  mengakui  keberhasilan  orang  lain  atau  dirinya. 

13. Bersahabat/komunikatif, adalah  tindakan  yang  mencerminkan  atau   

memperlihatkan  rasa  senang  dalam  berbicara, bekerja  atau  bergaul  

bersama  orang  lain. 

14. Cinta  damai, adalah  sikap  dan  perilaku, perkataan  atau  perbuatan   

yang  membuat  orang  lain  merasa  senang, tentram  dan  damai. 

15. Gemar  membaca, adalah  sikap  atau  kebiasaan  meluangkan  waktu  untuk   
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membaca  buku-buku  yang  bermanfaat  dalam  hidupnya, baik  untuk  

kepentingan  sendiri  atau  orang  lain. 

16. Peduli  lingkungan, adalah  sikap  perilaku  dan  tindakan  untuk   

menjaga, melestarikan  dan  memperbaiki  lingkungan  hidup. 

17. Peduli  sosial, adalah  sikap  dan  tindakan  yang  selalu  memperhatikan   

kepentingan  orang  lain  dalam  hidup  dan  kehidupan. 

18. Tanggung  jawab, adalah  sikap  dan  perilaku  seseorang  yang   

ditunjukkan  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  

yang  berlaku
51

. 

Namun  demikian, penanaman  nilai  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  

sulit.  Oleh  karena  itu, pada  tingkat  SMP  peneliti  menanamkan  nilai  karakter  

yang  sesuai  dengan  kurikulum  IPA  terpadu  untuk  SMP/MTs  yaitu  nilai  

religius, peduli  sosial, rasa  ingin  tahu.
52

  

e. Peran  Karakter  Untuk  Membangun  Jati  Diri  Bangsa 

 Penampilan  seseorang  secara  utuh  dapat  digambarkan  dengan  suatu  

simbol  yang  berisi  tiga  lapis.  Lapisan  yang  paling  luar  menunjukkan  

kepribadian  yang  ditampilkan  dalam  keseharian  (yang  juga  berisi  identitas  

dan  temperamen), lapisan  kedua  adalah  karakter, dan  lapisan  yang  paling  

dalam  adalah  jati  diri.  Kepribadian  yang  kita  tampilkan  dalam  keseharian  

                                                           
51

 Edi Prayitno, Th. Widyanti. Modul Matematika SMP Program BERMUUTU, Pendidikan 

Nilai-nilai Budaya dan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Matematika di SMP, Yogyakarta: 

PPPPTK Matematika,(2011), hlm 23-25. 
52

 Permen Diknas,  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

Pendidikan Karakter di Pendidikan Dasar Dan Menengah. Jakarta: 2006. 



 

 

 

40 

belum  menampilkan  karakter  kita  yang  sesungguhnya.  Mengenal  karakter  

seseorang  membutuhkan  waktu  yang  lama. 

 Keterkaitan  antar  jati  diri,  karakter  dan  perilaku  sebagai  suatu  proses  

dapat  digambarkan  sebagai  berikut.  Berawal  dari  jati  diri  yang  merupakan  

fitrah  manusia  yang  mengandung  sifat-sifat  dasar  yang  diberikan  oleh  

Tuhan  dan  merupakan  potensi  yang  dapat  memancarkan  dan  ditumbuh  

kembangkan.  Jati  diri  yang  merupakan  potensi  itu  adalah  diibaratkan  

sebagai  sebuah  batu  permata  yang  belum  terbentuk, yang  perlu  dipotong, 

diasah, dan  digosok  untuk  dapat  memancar  sebagai  permata  yang  bersinar.  

Memotong, mengasah  dan  menggosok  adalah  wujud  dari  pembangunan  

karakter, melalui  pengaruh  lingkungan, upaya   untuk  mengaktualisasikan  

potensi  dari  dalam  dan  adanya  internalisasi  nilai-nilai  dari  luar  serta   

kemauan  pribadi  yang  bersangkutan.  Ini  yang  akan  menghasilkan  karakter  

yang  melandasi  sikap  dan  perilaku  kita  yang  dapat  menghasilkan  tampilnya  

perilaku  seperti  budi  pekerti  atau  akhlak  maupun  penampilan  bermoral.  

Jadi, seorang  yang  berkarakter  tidak  cukup  baik  semata-mata, tetapi  orang  

yang  berkarakter  adalah  orang  yang  baik  sekaligus  mampu  menggunakan  

nilai  baik  tersebut  melalui  suatu  daya  juang  mencapai  tujuan  mulia  yang  

dicanangkan.
53
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5.  Materi  Kerja  dan  Energi 

1. Pengertian  Kerja 

Kata  kerja  memiliki  berbagai  arti  pada  bahasa  sehari-hari.  Tetapi  

dalam  fisika, kerja  diberi  arti  yang  spesifik  untuk  mendiskripsikan  apa  yang  

dihasilkan  oleh  gaya  ketika  ia  bekerja  pada  benda  sementara  benda  

tersebut  bergerak   dalam  jarak  tertentu.  Lebih  spesifik  lagi, kerja  yang  

dilakukan  pada  sebuah  benda  oleh  gaya  yang  konstan (konstan  dalam  hal  

besar  dan  arah)  yang  didefinisikan  sebagai  hasil  kali besar  perpindahan  

dengan  komponen  gaya  yang  sejajar  dengan  perpindahan.  Sebagai  contoh  

terlihat  pada  gambar  2.8  Dibawah  ini: 

 

 

 

 

a. Mendorong Dinding  b. Mendorong  Meja  

Gambar  2.8  Seseorang  Sedang  Melakukan  Usaha 

Telihat  pada  gambar  (b), dimana  Nur  mendorong  meja  dengan  sekuat  

tenaga  sehingga  meja  berpindah  dari  posisi  a  ke  b.  Akan tetapi  apabila  

meja  yang  didorong  Nur  tidak  berpindah  maka  Nur  dikatakan  tidak  

berusaha.  Dalam  bentuk  persamaan, dapat  kita  tuliskan: 
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  W= F.d 

Dimana  F  adalah  besar  gaya  konstan, d  adalah  besar  perpindahan  benda. 

 

Gambar   2.9   Usaha  dilakukan  oleh  gaya  F 

Pada  gambar  2.9  Menunjukkan  gaya  F  yang  bekerja  pada  benda  

yang  terletak  pada  bidang  horizontal  sehingga  benda  berpindah  sejauh  s.  

Maka  gaya  F  melakukan  usaha  sebesar  W, yang  dapat  dirumuskan  secara  

matematis  sebagai  berikut :  

W= Fd      

Dimana  F  adalah  besar  gaya  konstan, d  adalah  besar  perpindahan  

benda, dan  θ  adalah  sudut  antara  arah  gaya  dan  perpindahan.  Faktor        

muncul  karena   F      (=F)  adalah  komponen  F  yang  sejajar  dengan  d.  

Kerja  merupakan  besaran  skalar  yang  hanya  mempunyai  besar.  Dalam  SI, 

kerja  dinyatakan  dalam  newton-meter.  Diberikan  nama  khusus  untuk  satuan  

ini,  yaitu  joule (J):  1  J  =  1.N.m.
54
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2. Pengertian  Energi 

Energi  secara  tradisional  sebagai  “kemampuan  untuk  melakukan  

kerja”, aspek  yang  paling  penting  dari  semua  jenis  energi  adalah  bahwa  

jumlah  dari  semua  jenis  energi, energi  total, tetap  sama  setelah  proses  apa  

pun  dengan  proses  sebelumnya:  yaitu, besaran  “energi”  dapat  didefinisikan  

sedemikian  sehingga  energi  merupakan  besaran  yang  kekal.
55

 

3. Bentuk-bentuk  Energi 

1. Energi  kinetik 

Sebuah  benda  yang  sedang  bergerak  memiliki  kemampuan  untuk   

melakukan  kerja  dan  demikian  dapat  dikatakan  mempunyai  energi.  Energi  

gerak  disebut  energi  kinetik, dari  kata  Yunani  kinetikos, yang  berarti  

“gerak”.  Contoh  dari  energi  kinetik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.10  Motor  melaju  lebih  cepat  daripada  mobil 

Motor  melaju  lebih  cepat daripada mobil.  Hal  ini  disebabkan  massa  

motor  lebih  kecil  dibandingkan  massa  mobil.  Akibatnya, untuk  dapat  melaju 

lebih  cepat mobil  tersebut  membutuhkan  energi  yang   lebih besar.  Jadi, 

semakin besar  massa  suatu  benda  maka  energi  kinetiknya  akan  semakin  

besar.  Semakin cepat  benda  itu  bergerak, energi  kinetiknya  juga  semakin  

besar.  Besarnya  energi  kinetik  suatu  benda  ditentukan  oleh  besar  massa 
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benda  dan  kecepatan  geraknya.  Hubungan  antara  massa  benda (m), 

kecepatan (v), dan   energi  kinetik  (E )  dituliskan  secara  matematis  dalam 

rumus  berikut: 

 

Ek =  ⁄  m. v
2 

Keterangan: 

m : massa (kg) 

v : kecepatan benda (m/s)
56

 

 

2. Energi  Potensial 

Sebuah  benda  juga  memiliki  energi  potensial, yang  merupakan  energi  

yang  dihubungkan  dengan  gaya-gaya  yang  bergantung  pada  posisi  atau  

konfigurasi  benda  (atau)  benda-benda  dan  lingkungannya.
57

  Contoh  yang  

paling  umum  dari  energi  potensial  adalah  energi  potensial  gravitasi. 

Sebagai  contoh  peristiwa  jatuhnya  buah  kelapa: 

 

 

 

 

 

 Gambar  2.11  Peristiwa  Jatuhnya  Buah  Kelapa 

Ketika  buah  kelapa  terjatuh, buah  kelapa  tersebut  memiliki  energi 

kinetik  karena   geraknya.  Akan  tetapi  ketika  buah  kelapa  masih  berada  di  

pohon, buah  kelapa  tersebut  memiliki  energi  potensial  karena  kedudukannya  

terhadap  tanah.  Oleh  karena  perubahan  energi  pada  sistem  ini  bukan  dalam  
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bentuk  energi  kinetik  ataupun  energi  internal, perubahan  ini  pasti  muncul  

sebagai  bentuk  penyimpanan.  Ketika  buah  kelapa  berada  di  titik  tertinggi, 

energi  dari  sistem  tersebut  memiliki  potensi  untuk  menjadi  energi  kinetik, 

tetapi  ini  tidak  akan  terjadi  sebelum  buah  kelapa   itu  jatuh.  Oleh  sebab  itu, 

kita  sebut  mekanisme  penyimpanan  energi  sebelum  kita  melepaskannya  ini  

sebagai  energi  potensial.  Bahwa  energi  potensial  hanya  dapat  dihubungkan  

dengan  beberapa  gaya  tertentu  saja.  Sehingga  dari  peristiwa  tersebut  

“semakin besar massa benda maka semakin besar energi potensial yang 

dimilikinya. Semakin tinggi letaknya, energi potensial yang dimiliki juga semakin 

besar”. Besarnya  energi  potensial  dapat  dituliskan  persamaan  sebagai 

berikut. 

Ep = m.g.h 

Keterangan: 

Ep = energi  potensial  (Joule) 

m  =  massa  (kg) 

g   =  percepatan  gravitasi  (m/s) 

h   =  ketinggian  (m)
58

 

 

3. Energi  Mekanik 

Energi  mekanik  merupakan  energi  yang  kekal, jumlah  energi  kinetik  

dan  potensialnya  selalu  konstan.  Contohnya  telah  disampaikan  pada  energi 

potensial  dan  energi  kinetik.  Besarnya  energi  mekanik  suatu  benda  selalu 
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tetap, sedangkan  energi  kinetik  dan  energi  potensialnya  dapat  berubah-ubah. 

Sehingga  secara  matematis  dapat  dituliskan  persamaan: 

EM= Ep+Ek 

Keterangan: 

 EM = Energi mekanik (joule) 

 Ep = Energi potensial (joule) 

 Ek = Energi kinetik (joule) 

 

Jadi, hukum  kekekalan  energi  mekanik  menyatakan   bahwa  energi  

mekanik  yang  dimiliki  sebuah  benda  adalah  kekal  (tetap).
59

 

4. Energi Kimia 

 

 

 

 

 

Gambar;  2.12   Makanan  sebagai  sumber  energi  kimia   

Seperti  telah  disinggung  sebelumnya, makanan  yang  kita  makan  dan  

minuman  yang  kita  minum  mengandung  energi  kimia.  Zat-zat  kimia  yang  

terkandung  di  dalam  makanan  dan  minuman  tersebut  dapat  menghasilkan  

energi  kimia  karena  di  dalam  tubuhmu  sebenarnya  terjadi  reaksi  kimia  

yang  mengubah  zat-zat  yang  terkandung  dalam  makanan  menjadi  energi.  

Gas, bensin, solar, batu bara, dan  minyak  tanah  juga  merupakan  sumber  
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energi  kimia.  Jika  contoh-contoh  sumber  energi  tersebut  direaksikan, dapat  

menghasilkan  energi. 

5. Energi  Listrik 

 

Gambar 2.13  Komputer  menggunakan  energi  listrik. 

 

Energi  listrik  adalah  energi  yang  tersimpan  dalam  benda  yang  

bermuatan  listrik. Energi  yang  dihasilkan  oleh  arus  listrik  mampu  

menjalankan  motor  listrik.  Contohnya  komputer,  lampu  listrik, kipas  angin, 

setrika  listrik, televisi  dan  radio  serta  alat-alat  elektronika  lainnya 

memperoleh  energi  dari  energi  listrik.   

6. Energi  Panas 

Energi  panas  sering  disebut  juga  energi  kalor, merupakan  salah  satu  

bentuk  energi  yang  berasal  dari  partikel-partikel  penyusun  suatu  benda.  

Contohnya: membuat  api  dari  kayu  kering  yang  digosok-gosokkan.  Kayu-

kayu  kering  yang saling  digosokkan  akan  menimbulkan  panas  yang  dapat  

membakar  bahan-bahan  yang  mudah  terbakar, matahari. 

Al-Qur’an  telah  menjelaskan  tentang  energi  cahaya  dan  energi  panas  

dalam  QS. Yunus  ayat  5  sebagai  berikut. 
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َ َ َ  َ  َ   َ َ   َ  َ  َ َ َ  ََ

َ َ َََ ََ َ  َ َ  َ 

Artinya:   

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, 

supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak 

menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-

tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang  yang mengetahui. 

 

Ayat  ini  menerangkan  bahwa  Allah  SWT  yang  menciptakan  langit  

dan  bumi  dan  bersamayam  di  atas  ‘Arasy-Nya.  Dialah  yang  menjadikan  

matahari bersinar  dan  bulan  bercahaya.  Matahari  dengan  sinarnya  adalah  

sebagai  dasar  hidup  dan  kehidupan, sumber  panas  dan  tenaga  yang  dapat  

menggerakkan  makhluk-makhluk  Allah  yang  diciptakan-Nya.  Dengan  cahaya  

bulan  manusia  dapat  berjalan  dalam  kegelapan  malam  dan  bersenang-

senang  melepaskan  lelah  dimalam  hari. 

Tumbuh-tumbuhan  mengambil  kekuatan  (energi)  yang  berasal  dari 

matahari, lalu  manusia  memanfaatkan  kekuatan  yang  tersimpan  didalam 

tumbuhan, pohon  serta  tanaman-tanaman  lainnya  untuk  tujuan  sebagai 

penghangat  dan  memasak  yaitu  dengan  cara  membakarnya, oleh  karena  itu, 

matahari  adalah  sumber  kekuatan  (energi)  dimuka  bumi  ini.  Dalam 

permukaan  matahari  terdapat  sumber  energi  yang  dapat  dibakar  sehingga 

energinya  dapat  dikirim  ke  bumi.  Energi  matahari  dikirim  ke  bumi  dalam 
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bentuk  radiasi  gelombang  elektromagnetis  yang  sampai  di  bumi  dalam  

bentuk  panas.  

7. Energi  Bunyi 

Contohnya  ketika  penggaris  digetarkan, partikel-partikel  udara  disekitar  

mistar  akan  ikut  bergetar, partikel-partikel  inilah  yang  menimbulkan  bunyi.  

Dengan  demikian, bunyi  dapat  dihasilkan  oleh  getaran  partikel  udara  di  

sekitar  sumber  bunyi.   

8. Energi  Nuklir 

Contoh  energi  nuklir  terjadi  pada  ledakan  bom  atom  dan  reaksi  inti  

yang  terjadi  di  Matahari.  Energi  nuklir  dapat  digunakan  sebagai  energi  

pada  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir. 

Pengamatan  ini  memberikan  pengertian  yang  lebih  jauh  mengenai  

hubungan  antara  kerja  dan  energi:  kerja  dilakukan  ketika  energi  

dipindahkan  dari  satu  benda  ke  benda  lainnya. 

9. Hukum  Kekekalan  Energi 

Salah  satu  prinsip  yang  paling  penting  pada  fisika; bisa  dinyatakan  

sebagai: 

Energi  total  tidak  berkurang  dan  juga  tidak  bertambah  pada  proses  

apapun.  Energi  dapat  diubah  dari  satu  bentuk  ke  bentuk  lainnya, 

dan  dipindahkan  dari  satu  benda  kebenda  yang  lain, tetapi  jumlah  

totalnya  tetap  konstan.
60
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C. Penelitian  Yang  Relevan  

Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengambil  referensi  dari  penelitian  dan 

pengembangan  yang  telah  dilakukan  oleh: 

1. Arista  Rahayu  diperoleh  berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  

pengembangan  media  pembelajaran  termasuk  dalam  kategori  amat  baik  

dan  media  fotonovela  yang  dikembangkan  layak  untuk  digunakan  

dengan  persentase  86,2%
61

   

2. Goldha  Swara  Khoirunnisaa  diperoleh  berdasarkan  hasil  penelitian   

bahwa  media  pembelajaran  yang  telah  dikembangkan  memenuhi  kriteria  

baik  dengan  persentase  80,2%.
62

   

3. Thita  Meisita  Mulya  Kusuma  diperoleh  berdasarkan  hasil  penelitian     

bahwa  media  fotonovela  yang  telah  dikembangkan  memenuhi  kriteria  

sangat  baik  dengan  persentase  90%  dan  layak  untuk  digunakan.
63

 

4. Boyte, Pilsuk, Matiella, et.al  diperoleh  berdasarkan  hasil  penelitian   bahwa  

fotonovela  merupakan  media  pendidikan  yang  dapat  memotivasi  
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 Goldha Swara Khoirunnisaa, Pengembangan Fotonovela Bilingual Sebagai Media 

Pembelajaran Pada Materi Cahaya Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama, Abstrak Universitas 

Sebelas  Maret Surakarta, (2013) 
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Universitas Sebelas Maret Surakarta, (Juli 2014) 
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kesadaran para  ibu di  Latina  untuk  mendapatkan  anak  mereka  

vaksinisasi
64

 

5. Leopoldo J. Cabassa, PhD  Gregory  B. Molina, et.al, diperoleh  berdasarkan  

hasil  penelitian  bahwa  fotonovela  dapat  digunakan untuk  

menyebarluaskan  informasi kesehatan  tentang  depresi  kepada  

masyarakat.
65

   

D. Desain  Model 

 

B.  

 

 

 

 

 

   

 

 

   Gambar 2.14  Desain  Model  Produk 
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1.   Penelitian  Pendahuluan 

Peneliti  memaparkan  hasil  penelitian  pendahuluan  berupa  potensi, dan  

masalah, serta  analisis  kebutuhan  (need assessment).  Potensi  adalah segala  

sesuatu  yang  bila  didayagunakan  akan  menjadi  nilai  tambah, sedangkan  

masalah  adalah  penyimpangan  antara  yang  diharapkan  dengan  yang  terjadi.  

Masalah  pun  dapat  menjadi  potensi  apabila  kita  dapat 

mendayagunakannya.
66

 

Peneliti  juga  menjelaskan  produk  yang  dihasilkan  benar–benar  produk  

yang  sesuai  dengan  kebutuhan, sehingga  penjelasan menggambarkan  

kebutuhan  model  tersebut  sebagai  jawaban  atas  kesenjangan  (gap)  antara  

keadaan  yang  seharusnya  (ideal)  dengan  kenyataan  yang  ada. 

2. Perencanaan  Pengembangan  Model 

Merupakan  pemaparan  dari  model  yang  direncanakan  dalam  kegiatan 

pendidikan/pembelajaran.  Dalam  perancangan  model  ini  berisi  penjelasan 

sejauh  mana  keterlibatan  dari  berbagai  pakar  dalam  mengembangkan  

produk  tersebut.  

3. Uji  Coba, Evaluasi, Dan  Revisi  Model 

a. Uji  Coba  Produk 

Subyek  dalam  uji  coba  produk  ini  seperti  para  pakar, yang  merupakan  

seorang  ahli  dibidangnya  untuk  mencermati  produk  yang dikembangkan, 

kemudian  para  pakar  diminta  untuk  memberikan  masukan tentang  produk  
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tersebut  dan  sasaran  uji  coba  yang  meliputi  uji  coba  kelompok  kecil  dan  

uji  coba  kelompok  besar  (Uji  Coba  Lapangan).   

Uji  coba  kelompok  kecil  misalnya  responden  yang  terdiri  dari  10 

sampai  15  orang  yang  berasal  dari  satu  angkatan  yang  sama.  Kemudian 

mereka  diminta  memberikan  masukan-masukan  dan  komentar  terkait  produk 

yang  dikembangkan, kemudian  hasil  dari  masukan  mereka  digunakan  untuk 

mengevaluasi   produk  dan  merevisinya.   

Uji  coba  kelompok  besar  atau   uji  coba  lapangan  merupakan  uji  coba  

kepada  sejumlah  responden  yang  sifatnya  heterogen  misalnya  responden   

yang  berasal   dari  angkatan  yang  berbeda  atau  semester  yang berbeda.  

Kemudian  mereka  diminta   memberikan  masukan-masukan  dan  komentar  

terkait  produk  yang  dikembangkan, kemudian  hasil  dari  masukan mereka  

digunakan  untuk  mengevaluasi  produk   dan  merevisinya.  Masukan dari  uji  

coba  lapangan  inilah   yang  menjadi  dasar  dari   pengembangan  produk  yang  

dianggap  final  dan  produk  siap  untuk  digunakan  secara  massal. 

b. Evaluasi  

Merupakan  kegiatan  menilai  produk sesuai  atau  tidaknya  dengan 

produk  yang  diharapkan  dengan  melihat  masukan-masukan  dari  para  pakar 

dan  responden  dari  uji  coba  yang  telah  dilakukan. 
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c. Revisi  Model 

Merupakan  kegiatan  memperbaiki  produk  yang  dikembangkan  dengan 

memperhatikan  masukan-masukan  atau  komentar  dari  para  pakar  dan  para 

responden  baik   pada  uji  coba  kelompok  kecil  maupun  uji  coba  lapangan.
67
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BAB  III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Tujuan  Penelitian 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  

1. Mengetahui  kelayakan  media   fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  

fisika  berbasis  pendidikan  karakter. 

2. Mengetahui  respon  peserta  didik  terhadap  media  fotonovela  tersebut, 

apakah  media  fotonovela  tersebut  membantu  peserta  didik  dalam  proses 

pembelajaran. 

B. Tempat  dan  Waktu  Penelitian 

1. Tempat  Penelitian 

Menurut  Borg  and  Gall  apabila  produk  itu  adalah  produk  pendidikan, 

maka  uji  coba  produk  dilakukan  di  tiga  sekolah  berdasarkan  

karakteristiknya.
1
  Maka  dari  itu  peneliti  memilih  tempat  penelitian  di  

MTS  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1  Gisting 

Tanggamus, dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  Lampung  Selatan.   

2. Waktu  Penelitian  Semester  Genap  T.A  2016/2017 

C. Karakteristik  Sasaran  Penelitian 

1. Objek  penelitian   

Objek penelitian ini adalah Media Fotonovela Sebagai Suplemen 

Pembelajaran  Fisika  Berbasis  Pendidikan  Karakter  Pada  Materi  Usaha 

                                                           
1
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dan  Energi  Peserta  Didik  Kelas  VIII  MTs  Muhammadiyah  Sukarame 

Bandar   Lampung, SMP  N  1  Gisting   Tanggamus  dan  SMP  Al-Huda 

Jati  Agung  Lampung  Selatan. 

2. Subjek  penelitian  

Peserta  Didik  Kelas VIII  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  

Lampung, SMP  N  1  Gisting  Tanggamus, dan   SMP  Al-Huda  Jati  Agung 

Lampung  Selatan. 

D. Pendekatan  dan  Metode  Penelitian 

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Mixed  Method 

dan  Model  yang  digunakan  peneliti  pada  penelitian  ini  adalah  model 

prosedural  Borg  &  Gall  yaitu  model  deskriptif  yang  menggambarkan 

langkah-langkah  prosedur  atau  alur  yang  mesti  dilakukan  untuk 

menghasilkan  produk   baru  atau  mengembangkan  produk  yang  telah  ada 

sehingga  semakin  meningkat  efektifitas  dan  efisiensi  suatu  sistem.  Hal  ini 

diperkuat  oleh  Sugiyono  bahwa  metode  penelitian  dan  pengembangan  atau 

dalam  bahasa  inggrisnya  Research  and  Development  adalah  metode 

penelitian  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  produk  tertentu, dan  menguji 

keefektifan  produk  tersebut.
2
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Langkah-langkah  dalam  penelitian  pengembangan  meliputi: 

 

 

  

 

 

  

Gambar  3.1  Sepuluh  Langkah  Utama  Dalam  Penelitian  Dan   

 Pengembangan  Borg  & Gall.   

Menurut  Sukma  Dinata  penelitian  dan  pengembangan  dari  sepuluh  

langkah  dapat  dibatasi  menjadi  tujuh  langkah  mengingat  waktu yang  

tersedia  dan  kesempatan  yang  terbatas.
3
  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  

ini  peneliti  menggunakan  tujuh  langkah  untuk  mengembangkan  media  

fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter.  Prosedur  yang  dilakukan  peneliti  seperti  pada  gambar  3.2  berikut. 

 

 

 

 

  

Gambar 3.2  Langkah-langkah  penelitian  yang  digunakan 
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E. Langkah – langkah  Pengembangan  Produk 

1. Potensi  dan  Masalah 

Potensi  dalam  penelitian  ini  adalah  telah  tersedianya fasilitas  seperti  

komputer,  bahan  ajar   di   MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, 

SMP  N  1  Gisting  Tanggamus, dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  Lampung  

Selatan  dan  dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih  ini  

setiap  peserta  didik  memiliki  bahan  ajar  yang  bisa  digunakan  untuk  proses  

pembelajaran. Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  belum  dimanfaatkannya  

fasilitas  tersebut  dengan  maksimal  dalam  proses  pembelajaran. 

Berdasarkan  hasil  pra  penelitian  terkait  penerapan  media  

pembelajaran  khususnya  media  pembelajaran  fotonovela  pada  peserta  didik  

di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1  Gisting  

Tanggamus, dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  Lampung  Selatan  serta  guru  

pada  materi  usaha  dan  energi   memberikan  informasi  bahwa  dengan  adanya  

media  pembelajaran  fotonovela  dalam  proses  pembelajaran  materi  usaha  

dan  energi   menjadi  sangat  bermanfaat.  Karena  dapat  memotivasi  minat  

peserta  didik  dalam  memahami  materi  fisika, bersifat  praktis  (bisa  

digunakan  kapanpun, dimanapun, dan  mudah  dibawa),  mempermudah  

pemahaman  materi   pembelajaran   karena   secara   tidak   langsung  peserta  

didik  terlibat  total  didalamnya, dan  bisa  dicetak  sesuai  dengan  kebutuhan  

peserta  didik  dibandingkan  dengan  peserta  didik  yang  mempelajari  materi   

fisika   dengan  menggunakan  buku  teks  saja.  
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Sehingga  guru  sangat  mendukung  dengan  adanya  media  fotonovela  

sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter,  

harapannya  dengan  adanya  media  fotonovela  sebagai  suplemen  

pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter, dapat  menjadi  alternatif   

pembelajaran  mandiri  ketika   seorang   tenaga   pendidik   tidak   dapat  hadir. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah  ditemukannya  masalah  pada  tahap  sebelumnya, maka  peneliti 

akan  melakukan  pengkajian  materi  dan  pengkajian  perangkat  media 

pembelajaran  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  

pendidikan  karakter. 

a. Pengkajian  materi 

Pada  tahap  ini  materi  dalam  penelitian  ini  adalah  materi  Usaha  dan  

Energi  untuk  siswa  SMP/MTs  kelas  VIII.  Materi  disesuaikan  dengan  

peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  tentang  kurikulum  2006  KTSP.  

Tentang  Standar  Isi  Mata  Pelajaran  Fisika  Untuk  Sekolah  Menengah  

Pertama  (SMP),  yang  berisikan  Standar  Kompetensi, Kompetensi  Dasar, 

serta  Indikator. 

Materi  Usaha  dan  Energi  dipilih  karena  pada  materi  ini  banyak  

mengandung  konsep-konsep  yang  nyata  selain  itu  banyak  peristiwa  dalam  

kehidupan  sehari-hari  yang  berhubungan  dengan  usaha  dan  energi.  

Kemudian  ditentukan  indikator  yang  akan  dimunculkan  dari  materi  yang  

telah  dipilih.  Dalam  menentukan  indikator  perlu  dikonsultasikan  dengan  
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pembimbing  agar  didapat  indikator  yang  tepat  untuk  dikembangkan  sebagai  

konten-konten  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  

pendidikan  karakter. 

b. Perangkat   pembuatan  media 

Setelah  ditetapkan  materi  yang  akan  dikemas  dalam  pembelajaran  

fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter, tahap  selanjutnya  adalah  pengkajian  

perangkat  pembuatan  media.  Dalam  pembuatan  media  pembelajaran  dalam  

bentuk  fotonovela, digunakan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  berikut: 

1) Perangkat  Keras 

Perangkat  keras  yang  digunakan  dalam  untuk  membuat  media  ini  

adalah  satu  unit  laptop, dengan  spesifikasi: 

1. Prosesor  Intel  Celeron  1,50  GHz  

2. RAM 2 GB  

3. Hardisk  minimal 200 GB  

4. VGA  on  board  intel  celeron 

5. Monitor  256  colour  dengan  resolusi  1366  x 768  

6. Sistem  operasi  Windows  7  Home  Ultimate 

7. Silabus  

8. Buku  IPA  kelas VIII  yang  relevan 

9. 1  Flasdisk 

10. Printer  warna 

11. Kamera  handphone  (HP)  dengan  resolusi  13  mega  pixels  (MP). 

 

2) Perangkat  Lunak 

Perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk  membuat  media  ini  dibagi  

menjadi  beberapa  macam, diantaranya: 

a) Perangkat  lunak  untuk  sistem  operasi: Microsoft  Windows  7      

Ultimate 
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b) Perangkat  lunak  utama  pembuat  artikel: Microsoft  Word  2010 

c) Perangkat  lunak  pembuat  fotonovela: comic  life  3 

3) Pengkajian  Penggunaan  Media 

Media  ini  dibuat  dalam  bentuk  media  cetak  sehingga  tidak  

memerlukan  peralatan  khusus  dalam  penggunaannya. 

3. Desain Produk 

Dalam  tahap  ini  peneliti  melakukan  rancangan  desain  dengan  

penentuan  konsep  dari  media  dalam  bentuk  fotonovela  berbasis  pendidikan  

karakter  yang  akan  dikembangkan.  Fotonovela  ini  didesain  untuk  digunakan  

sebagai  media  pembelajaran  yang  dapat  digunakan  kapan  saja  dan  dimana   

saja  peserta  didik  ingin  menikmatiya.  Hasil  dari  tahap  ini  adalah  desain  

media  berupa  konten  yang  akan  dimuat  dalam  fotonovela  berbasis  

pendidikan  karakter.  Hasil  rancangan  sistematika  media  dalam  bentuk  

fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  ini  adalah  sebagai  berikut: 

1. Pengenalan  Tokoh 

Bagian  ini  berisi  tentang  siapa  saja  yang  berperan  didalam  fotonovela  

ini  dan  bagaimana  wataknya. 

2. Awal  Mula  Cerita 

Disini  dijelaskan  tentang  awal  mula  cerita  dari  peristiwa  yang  terjadi  

didalam  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  ini. 

3. Isi  Materi 

Didalam  isi  materi, cerita  inti  dari  fotonovela  yang  membicarakan  materi  

usaha  dan  energi  akan  disesuaikan  dengan  indikator  yang  telah  dibuat.  
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Percakapan  yang  terjadi  diantara  para  tokoh  seputar  materi  usaha  dan  

energi  akan  membantu  peserta  didik  untuk  lebih  cepat  memahami  materi  

usaha  dan  energi.  Didalam  materi  juga  terdapan  nilai-nilai  pendidikan  

karakter,  juga  terdapat  contoh  soal  dan  penyelesaiannya. 

1) Evaluasi  

Evaluasi  soal  yang  dibuat  berdasarkan  indikator  yang  telah  disusun.  

Evaluasi  berisi  soal-soal  dan  berfungsi  sebagai  sarana  bagi  peserta  didik  

untuk  menguji  penguasaan  materi  yang  telah  dipelajari. 

Tahap  pembuatan  media  ini  dibagi  menjadi  tiga  tahap  meliputi  

pembuatan  naskah  cerita, pembuatan  fotonovela, dan  penyelesaian. 

a) Tahap  Pembuatan  Naskah  Cerita 

Pada  proses  ini  naskah  cerita  yang  akan  ditampilkan  dalam  

fotonovela  diketik  dan  disimpan  dalam  format  Ms.Word.  Selanjutnya  

dimasukkan  kedalam  fotonovela  dan  disusun  sesuai  dengan  runtutan  yang  

telah  dibuat  di  dalam  rancangan  sistematika  fotonovela.  Bersamaan  dengan  

itu  peneliti  mengadakan  pertemuan  dengan  para  pemain  yang  akan  menjadi  

tokoh  dalam  cerita.  Karakter  pemain  disesuaikan  dengan  karakter  tokoh  

yang  sudah  dibuat. 

b) Pembuatan  Fotonovela 

Pada  proses  pembuatan  fotonovela  dilakukan  dengan  tahap  sebagai  

berikut: 
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1. Pengambilan  Foto  (Pemotretan) 

Dalam  pengambilan  foto  ini  menggunakan  kamera  handphone  (HP)  

dengan  resolusi  15  mega  pixels  (MP). 

2. Pengumpulan  Gambar 

Selain  foto-foto  diambil  dalam  pemotretan, fotonovela  membutuhkan  

gambar-gambar  pendukung  lainnya  yang  dapat  melengkapi  dan  memperjelas  

cerita  pada  fotonovela.  Gambar-gambar  tersebut  diperoleh  dari  internet  

maupun  buku-buku  yang  mendukung  kelengkapan  materi  untuk  fotonovela  

tersebut. 

3. Seleksi  Foto 

Walaupun  kamera  handphone  memudahkan  dalam  pembuatan  gambar  

yang  baik, namun  tidak  mungkin  ada  gambar-gambar  yang  kurang  

kualitasnya  atau  baru  terlihat  kelemahannya  setelah  ditransfer  ke dalam  

komputer.  Inilah  yang  menyebabkan  sebaiknya  mengambil  beberapa  foto  

untuk  sebuah  adegan.  Melakukan  seleksi  foto-foto  hasil  pemotretan.  Setelah  

itu  foto  dan  gambar  yang  telah  diperoleh  disusun  berdasarkan  urutan  pada  

storyboard. 

4. Pembuatan  fotonovela  menggunakan  aplikasi  comic  life  3 

Setelah  foto-foto  dan  gambar  untuk  seluruh  adegan  dalam  storyboard  

lengkap, langkah  selanjutnya  adalah  menyusun  fotonovela  secara  

komputerisasi  yaitu  dengan  program  comic  life  3.  Program  ini  menyediakan  

beberapa  fasilitas  yang  memudahkan  dalam  pembuatan  fotonovela. 
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 Pages          Page     Balon kata         panel             Foto 

Gambar  3.3  bagian-bagian  comic  life  3 

Dalam pengembangan produk ini akan dilibatkan beberapa pakar, yaitu  

pakar  media  dan  pakar  materi  fisika  usaha  dan  energi.  Pakar  inilah  yang  

akan  memvalidasi  produk  sehingga  menjadi  produk  yang  benar–benar  

seperti  apa  yang  diharapkan. 

4. Validasi  Desain 

Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka  akan  di  adakan  uji  validasi 

desain, dimana  yang  akan  dilakukan  validasi  yaitu  berkaitan  dengan  media  

fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran fisika berbasis  pendidikan  

karakter  pada  materi  usaha  dan  energi  oleh  beberapa  validator  yang  sudah 

berpengalaman. 

Pada  Tahap  validasi  desain, adapun  langkah-langkah  yang  peneliti 

lakukan, yaitu  sebagai  berikut: 

1) Menentukan  indikator  penilaian  yang  digunakan  untuk  menilai produk  

yang  telah  dibuat; 
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2) Menyusun  instrumen  penilaian  produk  berdasarkan  indikator  penilaian  

yang  telah  ditentukan; 

3) Melaksanakan  penilaian  produk  yang  dilakukan  oleh  ahli  desain  bahan  

ajar  atau  media  pembelajaran; 

4) Melakukan  analisis  terhadap  hasil  penilaian  produk  untuk  meghasilkan  

produk  yang  lebih  menarik ; 

5) Merumuskan  rekomendasi  perbaikan  berdasarkan  hasil  penilaian; dan 

6) Mengkonsultasikan  hasil  rekomendasi   perbaikan  yang  telah diperbaiki  

kepada  pembimbing. 

Pengujian  ini  dilakukan  setelah  peneliti  menyelesaikan  uji coba  

terhadap  ahli  materi  dan  melakukan  revisi  sesuai  dengan masukan  yang  

diberikan  oleh  ahli  materi.  Setiap  validator  diminta untuk  memberikan  

penilaian  kemudian  akan  dilakukan  analisis  data.  Sehingga  dapat  diketahui  

kelemahan  dan  kekuatannya.  Validator  desain  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  

usaha   dan   energi  adalah  ahli  dalam  bidangnya  yaitu  terdiri  dari  satu  ahli  

media  teknologi, dan  satu  ahli  materi  usaha  dan  energi.  Adapun   rincian  

validator  beserta  kriterianya  adalah  sebagai  berikut:  
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Tabel 3.1 Kriteria  Validator  Desain 
No Validator Kriteria 

1. Ahli Media Minimal lulus S2 teknologi. 

Pengalaman mengajar menjadi dosen lebih dari 

2 tahun. 

2. Ahli Materi Usaha dan Energi Minimal lulus S2 Pendidikan Fisika 

Pengalaman mengajar menjadi dosen lebih dari 

2 tahun 

 

5. Revisi  Desain 

Revisi  desain  bertujuan  untuk  memperbaiki  kelemahan  yang  didapat  

setelah  melakukan  validasi  oleh  validator  pada  tahap  sebelumnya  terhadap  

produk  yang  dikembangkan. 

6. Uji  Coba  Produk 

Setelah  melakukan  validasi  desain  dan  melakukan  perbaikan  produk   

maka  selanjutnya   melakukan  tahap  uji  coba  produk.  Pada  tahap uji coba  

produk  maka  terlebih  dahulu  peneliti  melakukan  simulasi  penggunaan  

media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  pada  materi  usaha  dan  energi.  Setelah disimulasikan, maka  

penelitian  dilanjutkan  dengan  uji  coba  pada  kelompok  yang  terbatas. 

Kelompok  tersebut  terdiri  dari  10  peserta  didik  dari  masing-masing  tiga  

sekolah  yaitu  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1  

Gisting  Tanggamus, dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  Lampung  Selatan  kelas  

VIII.  Uji  coba  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  informasi  apakah  

media   yang  dikembangkan  dalam  menyampaikan  pembelajaran  lebih  

efektif, bermanfaat  dan  mengetahui  respon  peserta  didik  terhadap  media  
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tersebut  pada  materi  usaha  dan  energi  dibandingkan  media  pembelajaran  

yang  digunakan  sebelumnya.  Adapun  langkah  yang  dilakukan  adalah  

sebagai  berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4  Langkah  Tahapan  Uji coba  Lapangan   

 Terkait  Produk 

7. Revisi  Produk  

Berdasarkan  hasil  uji  coba  produk, apabila  tanggapan  dari guru   

maupun  peserta  didik  mengatakan  bahwa  media  fotonovela  pembelajaran 

fisika  ini  layak, kemudian  dari  segi  keefektifan  dan  kebermanfaatan media  

fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  pada  materi  usaha  daan  energi  di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  

Bandar  Lampung, SMP  N  1 Gisting  Tanggamus  dan  SMP  Al-Huda  Jati  

Agung  Lampung  Selatan  menunjukkan  bahwa  media  pembelajaran  

fotonovela   ini  ternyata  lebih  efektif  dan  bermanfaat  bagi  pembelajaran  dari  

Mengumpulkan  peserta  didik 

Memberikan  arahan  penggunaan media  

fotonovela   

Melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  menggunakan 

media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  

fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  

usaha  dan  energi 
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pada  sebelumnya, maka  dapat  dikatakan  bahwa  bahan  pembelajaran  ini  

telah  selesai  dikembangkan  sehingga  menghasilkan  produk  akhir.  Namun  

apabila  produk  belum  sempurna  maka hasil  dari  uji  coba  ini  dijadikan  

bahan  perbaikan  dan  penyempurnaan media  fotonovela   yang  dibuat, 

sehingga  dapat  menghasilkan  produk  akhir  yang siap  digunakan  di MTs  

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1 Gisting  Tanggamus  

dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  Lampung  Selatan. 

F. Jenis data 

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  pengembangan  ini  terdiri dari  

data  kuantitatif  dan  kualitatif : 

1. Data  kuantitatif 

Data  kuantitatif  berupa  skor  penilaian  setiap  poin  kriteria  penilaian  

pada  angket  kualitas  media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  

berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  usaha  dan  energi  di  MTs  

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1 Gisting  Tanggamus  

dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  Lampung  Selatan  yang  diisi  oleh  ahli  media  

dan  ahli  materi  serta  peserta  didik  sebagai  pengguna.  Penilaian   untuk  

setiap  poin  kriteria  diubah  menjadi  skor  dengan  skala  Likert, yaitu 5 = 

Sangat  Layak, 4 = Layak, 3 = Cukup, 2 = Kurang, 1 = Sangat  Kurang. 

2. Data  kualitatif 

Data  kualitatif   berupa  nilai  kategori  kualitas-kualitas  media  fotonovela  

sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  
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materi  usaha  dan  energi  di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  

Lampung, SMP  N  1 Gisting  Tanggamus  dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  

Lampung  Selatan  berdasarkan  angket  yang  telah  diisi  oleh  ahli  media, ahli  

materi  dan  peserta  didik.  Kategori  kualitas  SL (Sangat  Layak), L (Layak), C 

(Cukup), K (Kurang), SK (Sangat  Kurang). 

G. Instrumen  Pengumpulan  Data 

Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  

usaha  dan  energi  adalah  sebagai  berikut : 

a. Lembar  Angket  Pra  Penelitian 

Lembar  angket  diisi  oleh  peserta  didik  MTs  Muhammadiyah  

Sukarame  Bandar  Lampung,  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus,  SMP  Al-Huda  

Jati  Agung  Lampung  Selatan  sebanyak 15  peserta  didik  pada  tahap  awal  

penelitian  untuk  menemukan  tanggapan  atau  pendapat  mengenai  media  

pembelajaran  terkhusus  media  pembelajaran  fotononovela.  Sehingga  peneliti  

memutuskan  untuk  melakukan  pengembangan  media  pembelajaran  ini. 

Tabel 3.2  Kisi – Kisi  Angket  Pra  Penelitian 
Variabel Validator Sub-Indikator No Item 

Perangkat 

Pembelajaran 

Media Pembelajaran Penggunaan  media pembelajaran. 

Fotonovela. 

Komik. 

Bahan Ajar. 

Pendidikan Karakter. 

1,2,3 

4,5,6 

7 

8,9,10 

11,12,13,14 
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b. Angket  Validasi 

Pada  angket  validasi  media  fotonovela  pembelajaran  fisika  memuat  

pernyataan  tertulis  kepada  dua  validator  yaitu  satu  ahli  media,  satu  ahli  

materi  usaha  dan  energi.  Angket  Validasi  bertujuan  untuk memperoleh  

penilaian  dari  validator  mengenai  media  yang  sedang  dikembangkan  oleh  

peneliti.  Hasil  dari  validator  akan  digunakan  sebagai patokan, media  

tersebut  sudah  valid  atau  belum  valid.  Angket  validasi  dalam  penelitian  

ini  disusun  berdasarkan  dengan  kriteria  penilaian  kisi-kisi  instrumen  

materi  usaha  dan  energi   dan  media  pembelajaran  fotonovela .    

c. Angket  Ahli  Praktisi 

Angket  ahli  praktisi  digunakan   untuk  mengumpulkan  pendapat  

mengenai  respon  peserta  didik  dan  guru  terhadap media  fotonovela  

pembelajaran  fisika  yang  sedang  dikembangkan.  Angket  diisi  peserta  didik  

dan  guru  mata  pelajaran  bersangutan  pada  akhir  kegiatan uji coba.  Angket  

ini  juga  memuat  tentang  komentar  peserta  didik  mengenai media  yang  

sedang  dikembangkan. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi  yang  digunakan  berupa  pengambilan  gambar  atau  foto  

pada  proses  uji coba  produk  media  fotonovela sebagai suplemen  

pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  melalui  uji coba  produk 

kelompok  kecil  dan  uji coba  pemakaian  kelompok  besar  dengan 

menggunakan  kamera  digital. 
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e. Teknik  Pengumpulan  Data  dan  Analisis  Data 

1. Teknik Pengumplan Data 

Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  kuesioner 

(angket)  dan  dokumentasi. 

a. Kuesioner  (angket) 

Pada  teknik  ini  peneliti  memberikan  angket  menggunakan  skala  likert  

kepada  ahli  media, ahli  materi  dan  pengguna  baik  guru  maupun  peserta  

didik  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1  Gisting  

Tanggamus,  dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  Lampung  Selatan.  

2. Teknik  Analisis  Data 

a. Validasi  Instrumen 

Validasi  instrumen  di  lakukan  oleh  pembimbing  dan  peserta  didik  

MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1  Gisting  

Tanggamus, dan  SMP  Al-Huda  Jati  Agung  Lampung  Selatan.  Kemudian  di  

hitung  dengan  menggunakan  rumus  KR  20  (Kuder  Richardson). 

b. Validasi  produk 

1. Validasi  pada  guru  dan  peserta  didik, ahli  media, ahli  materi. Teknik 

analisis  data  langkah-langkah  sebagai  berikut : 

a. Mengubah  hasil  penilaian  ahli  media, ahli  materi, guru  dan  peserta  didik 

yang  masih  dalam  bentuk  huruf  diubah  menjadi  skor  dengan  ketentuan 

yang  dapat  di  lihat  pada  tabel 3.3 
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Tabel 3.3 

Aturan  Pemberian  Skor
4
 

Kategori Skor 

SL (Sangat Layak) 

L (Layak) 

CL (Cukup Layak) 

TL (Tidak Layak) 

STL (Sangat Tidak Layak) 

5 

4 

3 

2 

1 

 

b. Menghitung  persentase  kelayakan  dari  setiap  setiap  aspek  dengan  rumus:  

Rumus  skala  likert  

Rumus skala likert
5
 

  
∑ 

∑  
        

Keterangan: 

     P = Persentase 

 ∑  = Jumlah   jawaban   responden    dalam   1  item 

   ∑   = Jumlah  nilai  ideal  dalam  item 

c. Menghitung  persentase  rata-rata  seluruh  responden  dari  masing-masing 

kelompok  responden: 

  
 

 
        

Keterangan: 

   f   =  Frekuensi yang akan dicari persentasenya 

   =  Jumlah  frekuensi 

  P = Angka  persentase 

d. Mengubah  skor  rata-rata  yang  diperoleh  menjadi  nilai  kualitatif  yang 

sesuai  dengan  kriteria  penilaian  pada  tabel  3.4 

                                                           
4
 Ibid, h. 93  

 
5
 Ardian Asyhari, Helda Silvia. Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin Dalam 

Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajran IPA Terpadu, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-BiRuNi’ Vol 

05 No 1,2016, h.7.  
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Tabel 3.4 

Skala  Interpretasi Kriteria.
6
 

Interval Kriteria 

0  -  20 % 

21 %  -  40 % 

41 %   -  60 % 

61 %  -  80 % 

81 %  -  100 % 

Sangat  Kurang Layak  

Kurang Layak  

Cukup Layak  

Layak  

Sangat Layak 

 

Dengan  adanya  tabel  skala  likert  tersebut  peneliti  dapat  melihat 

persentase  hasil  penilaian  kelayakan  atau  tidak  produk  untuk  dijadikan 

sebagai  media  pembelajaran. 

2. Validasi  pada  peserta   didik 

Teknik  analisis  data  langkah-langkah  sebagai  berikut : 

a. Mengubah  hasil  penilaian  peserta  didik   yang  masih  dalam  bentuk  huruf 

diubah  menjadi  skor  dengan  ketentuan  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  3.3 

di atas. 

b. Menghitung  persentase  kelayakan   dari  setiap  peserta  didik  dengan  

rumus: 

        Rumus skala likert
7
 

             

  
∑ 

∑  
        

Keterangan: 

      P  = Persentase 

∑  = Jumlah   jawaban   responden  dalam 1  item 

c. Menghitung  persentase  rata-rata  seluruh  peserta  didik  dari   masing- 

masing  sekolah  dengan   rumus:  

                                                           
6
 Ibid,  h.7. 

 7
 Ibid., h. 7 



74 
 

  
 

 
        

Keterangan:  

  f   =  Frekuensi  yang  akan  dicari  persentasenya 

   =  Jumlah  frekuensi 

  P = Angka  persentase 

d. Mengubah  skor  rata-rata  yang  diperoleh  menjadi  nilai  kualitatif  yang 

sesuai  dengan  kriteria  penilaian  pada  tabel  skala  kelayakan  media  

pembelajaran. 
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BAB  IV 

HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

A. Hasil  Pengembangan  Media 

1. Hasil  Analisis  Kebutuhan 

Hasil  analisis  kebutuhan  yang  dilakukan  maka  peneliti  mendapatkan 

hasil  utama  dari  penelitian  dan  pengembangan  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  

usaha  dan  energi.  Penelitian  dan  pengembangan  dilakukan  di tiga  sekolah  

yaitu SMP  Al  Huda  Jati  Agung, MTs  Muhammadiyah  Sukarame   Bandar  

Lampung, dan  SMP  Negeri  1  Gisting  Tanggamus.  Responden  dalam  

penelitian  ini  yaitu pendidik  dan  peserta  didik  kelas  VIII  yang  telah  

mendapatkan  materi  usaha  dan  energi.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  

menggunakan  model  penelitian  dan  pengembangan  dengan  mengadaptasi  

metode  R&D  Borg  and  Gall  yang  telah  dimodifikasi  oleh  Sugiyono  dari  

tahap  ke 1  sampai  tahap  ke 7.  Dalam  penelitian  dan  pengembangan  yang  

dilakukan  menghasilkan  produk  media fotonovela  sebagai  suplemen  

pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  usaha  dan  

energi.  Hasil  dari  analisis  kebutuhan   yang  dilakukan  adalah  sebagai  

berikut: 
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a. Hasil  Tahapan  Identifikasi  Masalah  dan  Pengumpulan  Data 

Hasil  pada  tahap  identifikasi  masalah  dan  pengumpulan  data  dari 

kajian  pustaka  dan  pra  penelitian  yang  dilakukan  pada  saat  analisis 

kebutuhan. 

1. Hasil  Landasan  Teori 

Pada  landasan  teori  ditemukan  teori-teori  yang  mendukung  tentang 

kelayakan  dan  fungsi  media  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter    

sebagai  media  pembelajaran.  Berdasarkan  kajian  pustaka, bahwa  penggunaan 

fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  sebagai  media  pembelajaran  dapat 

memperjelas  bahan  pembelajaran  yang  diberikan  pendidik  kepada  peserta 

didik  sehingga  peserta  didik  lebih  mudah  memahami  materi  atau  soal  yang 

disajikan  pendidik.  Selain  itu  penggunaan  fotonovela  sebagai  suplemen  

pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter   juga  dapat  mendukung 

kegiatan  pemahaman  konsep  dengan  data  yang  nyata  yang  dihasilkan  dari 

suatu  uji  coba  dari  kegiatan  pembelajaran  tersebut.  

2. Hasil  Pra  Penelitian  (Observasi  Lapangan) 

Pra  penelitian  atau  observasi  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui 

kebutuhan  pendidik  dan  peserta  didik  mengenai  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  

usaha  dan  energi.  Observasi  lapangan  dilakukan  dengan  membagikan 

kuesioner  dan  wawancara  kepada  pendidik  dan  peserta  didik.  Kriteria 

pertanyaan  observasi  adalah  mengenai  keterampilan  yang  dimiliki  oleh 
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pendidik  dalam  menggunakan  dan  mengembangkan  media  fotonovela   fisika 

di  sekolah  dan  tanggapan  peserta  didik  dalam  menggunakan  media  

fotonovela.  

Hasil  dari  pra  penelitian  atau  observasi  lapangan  yang  didapatkan 

yaitu, pemanfaatan  media  dalam  pembelajaran  fisika  dikelas, dan  perlunya 

dilakukan  media  fonovela   berbasis  pendidikan  karakter  sebagai  media 

pembelajaran.  

b. Hasil  Desain  Produk 

Berdasarkan  data  hasil  penelitian  atau  observasi  lapangan, maka 

spesifikasi  produk  yang  dikembangkan  adalah media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  sebagai  media 

pembelajaran  yang  dapat  membantu  pendidik  dan  peserta  didik  dalam 

proses  pembelajaran.  Berikut  adalah  perencanaan  pengembangan  media 

fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  yang  dikembangkan: 

1. Membuat  naskah  cerita.  

Pada  proses  ini  naskah  cerita  yang  akan  ditampilkan  dalam  fotonovela  

diketik  dan  disimpan  dalam  format  Ms.Word.  Bersamaan  dengan  itu  

peneliti  dengan  mengadakan  pertemuan  dengan  para  pemain  yang  akan  

menjadi  tokoh  dalam  cerita. 
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2. Pengambilan  foto  (pemotretan). 

Dalam  pengambilan  foto  ini  menggunakan  kamera  Handphone  (HP)  

dengan  resolusi  13  mega  pixels  (MP). 

3. Pengumpulan  gambar 

Selain  foto-foto  yang  diambil  dalam  pemotretan, fotonovela  

membutuhkan  gambar-gambar  pendukung  lainnya  yang  dapat  melengkapi  

dan  memperjelas  cerita  pada  fotonovela.  Gambar-gambar  tersebut  

diperoleh  dari  internet  maupun  buku-buku  yang  mendukung  kelengkapan  

materi  untuk  fotonovela  tersebut. 

4. Seleksi  foto   

Walaupun  kamera  Handphone  (HP) dengan  resolusi  13  mega  pixels  

(MP), memudahkan  dalam  pembuatan  gambar  dengan  baik, namun  bukan  

tidak  mungkin  ada  gambar-gambar  yang  kurang  kualitasnya  atau  baru  

kelihatan  kelemahannya  setelah  ditransfer  ke  dalam  komputer.  Setelah  

itu  foto  dan  gambar  yang  telah  diperoleh  disusun  berdasarkan  urutan  

pada  Storyboard.  

5. Pembuatan  fotonovela  menggunaka  aplikasi  Comic  Life  3.5.5. 

B. Kelayakan  Media 

Setelah  produk  berhasil  dikembangkan  langkah  selanjutnya  adalah  

melakukan  uji  kelayakan  media  dengan  cara  validasi  produk. Validasi  

desain  atau  produk  dilakukan  setelah  pembuatan  produk  awal. Validasi  

dilakukan  dengan  2  macam, yaitu  validasi  ahli  materi  dan  validasi ahli  
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media.  Sebelum  melakukan  validasi  desain  atau  produk, terlebih  dahulu 

melakukan  validasi  instrumen  penelitian  oleh  dosen  ahli.  Lembar  validasi 

diberikan  kepada  3  orang  ahli  materi  dan  3  orang  ahli  media  sebagai 

validator. 

a. Validasi  Ahli  Materi  tahap  I 

Validasi  ahli  materi  tahap  I  dilakukan  dengan  menjelaskan  bagaimana  

media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  pada  materi  usaha  dan  energi   sesuai  dengan  silabus  mata  

pelajaran  tersebut.  Selanjutnya  validator  ahli  materi  dimohon  memberi 

penilaian  terhadap  media  fotonovela  fisika.  Hasil  validasi  ahli  materi  tahap  

I  dapat dilihat  pada  tabel  4.1 berikut: 

Tabel  4.1 

Hasil  Penilaian  Validasi  Ahli  Materi  Tahap  1 
No Aspek Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kelayakan Isi 4,2 84% Sangat Layak 

2. Kelayakan Penyajian 3,9 78% Layak 

3. Kelayakan Bahasa 3,9 72,2% Layak 

4. Kelayakan Kontekstual 4 81,1% Sangat  layak  

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4 80,63% Sangat Layak 

 

Berdasarkan  tabel  4.1  penilaian  oleh  validasi  ahli  materi  dapat  

diketahui  pada  aspek  1  tentang  kelayakan  isi  yang  terdiiri  dari  14  butir  

penilaian  dengan  materi  usaha  dan  energi  memperoleh  skor  penilaian  rata-

rata  sebesar  4,2  atau  84%.  Pada  aspek  2  tentang  kelayakan  penyajian  yang  

teridiri  dari  9  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar 

3,9  atau  78%.  Pada  aspek  3  tentang  kelayakan  kebahasaan  yang  terdiri  

Series1, 

Kelayakan Isi, 

84.00% 

Series1, 

Kelayakan 

Penyajian, 

78.00% 

Series1, 

Kelayakan 

Kebahasaan, 

72.20% 

Series1, 

Penilaian 

Konstektual, 

81.10% 

Persentase Penilaian Ahli Materi Tahap I 
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dari  9  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  3,9  atau  

72,2%.  Pada  aspek  4  tentang  penilaian  konstektual  yang  terdiri  dari  6  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4  atau  81,1%.  

Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  validator  ahli  materi  yang  terdiri  dari  38  

butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  4  atau  80,6%.  Gambar  diagram 

dari  tabel  hasil  validasi   materi  tahap  1  oleh  validator  ahli  materi  di  

sajikan pada  gambar  4.2  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.1   Diagram  Persentase Penilaian  Validasi  

 Ahli  Materi  Tahap I 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.1  menunjukkan  persentase  penilaian  

validator  ahli  materi.  Penilaian  aspek  1  kelayakan   isi  dengan  materi  usaha  

dan  energi   memperoleh  persentase  kelayakan  84%  dengan  kategori  sangat  

layak.  Penilaian  aspek  2  tentang  kelayakan  penyajian  memperoleh  

persentase  kelayakan  78%  dengan  kategori  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  

kelayakan  kebahasaan  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  72,2%  

Kelayakan Isi Kelayakan

Penyajian

Kelayakan

Kebahasaan

Penilaian

Konstektual

84.00% 
78.00% 

72.20% 

81.10% 

Persentase Penilaian Ahli Materi Tahap I 
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dengan  kategori  layak.  Penilaian  aspek  4  tentang  penilaian  konstektual  

memperoleh  persentase  sebesar  81,1%  dengan  kategori  sangat  layak.  

Berdasarkan  tabel  4.1  diketahui  bahwa  skor  rata-rata  dari  empat  aspek  

kelayakan  materi  yakni  sebesar  4   atau  80,63%  yang  termasuk  kedalam  

kategori  “Sangat  Layak”.   

b. Validasi  Ahli  Materi  tahap  II 

 Penilaian  materi  yang  telah  divalidasi  tahap  I  kemudian  dilakukan  

perbaikan-perbaikan  untuk  penyempurnaan  materi  usaha  dan  energi  pada  

produk  media  fotonovela.  Adapun  hasil  validasi  pada  tahap  II  ini  dapat  

dilihat  pada  tabel  4.2  berikut  ini: 

Tabel  4.2 

Hasil  Penilaian  Validasi  Materi  Tahap  II 
No Aspek Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kelayakan Isi 4,2 86%   Sangat Layak 

2. Kelayakan Penyajian 4,2 85% Sangat Layak 

3. Kelayakan Bahasa 4,2 84,4% Sangat Layak 

4. Kelayakan Kontekstual 4,2 84,4% Sangat  Layak  

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,2 85% Sangat  Layak 

 

Berdasarkan  tabel  4.2  penilaian  oleh  validasi  ahli  materi  tahap  II  

dapat  diketahui  pada  aspek  1  tentang  kelayakan  isi  yang  terdiri  dari  14  

butir  penilaian  dengan  materi  usaha  dan  energi  memperoleh  skor  penilaian  

rata-rata  sebesar  4,2  atau  86%.  Pada  aspek  2  tentang  kelayakan  penyajian  

yang  terdiri  dari  9  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  

sebesar  4,2  atau  85%.  Pada  aspek  3  tentang  kelayakan  kebahasaan  yang  

terdiri  dari  9  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  
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4,2  atau  84,4%.  Pada  aspek  4  tentang  penilaian  konstektual  yang  terdiri  

dari  6  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,2  atau  

84,4%.  Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  validator  ahli  materi  tahap  II  yang  

terdiri  dari  38  butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  4,2  atau  85%.  

Gambar  diagram  dari  tabel  hasil  validasi  materi  tahap  II  oleh  validator  ahli  

materi  di  sajikan  pada  gambar  diagram  4.2  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.2   Diagram   Persentase  Penilaian  Validasi   

 Ahli  Materi  Tahap  II 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.2  menunjukkkan  persentase  penilaian  

validator  ahli  materi  tahap  II.  Penilaian  aspek  1  kelayakan   isi  dengan  

materi  usaha  dan  energi   memperoleh  persentase  kelayakan  86%  dengan  

kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  2  tentang  kelayakan  penyajian  

memperoleh   persentase  kelayakan  85%  dengan  kategori  sangat  layak.  

Penilaian  aspek  3  tentang  kelayakan  kebahasaan  memperoleh  persentase  
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kelayakan  sebesar  84,4%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  4  

tentang  penilaian  konstektual  memperoleh  persentase  sebesar  84,4%  dengan  

kategori  sangat  layak.  Berdasarkan  tabel  4.2  diketahui  bahwa  skor  rata-rata  

dari  empat  aspek  kelayakan  materi  yakni  sebesar  4,2  atau  85%  yang  

termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

c. Validasi  Ahli  Media  Tahap  I 

Validasi  ahli  media  dilakukan  dengan  menjelaskan  cara  pembuatan, 

bentuk  dan  manfaat  media  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  sebagai 

media  pembelajaran.  Ahli  media  kemudian  dimohon  untuk  memberikan 

penilaian  atas  media  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  yang 

dikembangkan  sebagai  media  pembelajaran  fisika.  Hasil  validasi  ahli  media 

dapat  dilihat  pada  tabel  4.3  berikut: 

Tabel  4.3   

Hasil  Penilaian  Validasi  Ahli  Media  Tahap  I 
No Aspek Penilaian Skor rata-rata Persentase Kriteria 

1. Ukuran Fotonovela 4 80% Layak 

2. Desain Fotonovela 4 80% Layak 

3. Kreativitas 4,3 87% Sangat Layak 

4. Penyajian 4,2 85% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,15 83% Sangat Layak 

 

Berdasarkan  tabel  4.3  penilaian  validator  ahli  media  tahap  I  dapat  

diketahui  pada  aspek  1  tentang  ukuran  fotonovela  yang  terdiri  dari  1  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4  atau  80%.  Pada  

aspek  2  tentang  desain  fotonovela  yang  terdiri  dari  9  butir  penilaian  

memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4  atau  80%.  Pada  aspek  3  
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tentang  kreativitas  yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh  skor  

penilaian  rata-rata  sebesar  4,3  atau  87%.  Pada  aspek  4  tentang  penyajian    

yang  terdiri  dari  4  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  

sebesar  4,2  atau  85%.   Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  validator  ahli  media  

tahap  I  yang  terdiri  dari  16  butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  4,15  

atau  83%.  Gambar  diagram  dari  tabel  hasil  validasi  media  tahap  I  oleh  

validator  ahli  media  di  sajikan  pada  gambar  diagram  4.3  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.3   Diagram   Persentase  Penilaian  Validasi  Ahli  Media 

 Tahap  I 

 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.3  menunjukan  persentase  penilaian  

validator  ahli  media  tahap  I.  Penilaian  aspek  1  ukuran  fotonovela  

memperoleh  persentase  kelayakan  80%  dengan  kategori  layak.  Penilaian  

aspek  2  tentang  desain  fotonovela  memperoleh  persentase  kelayakan  80%  

dengan  kategori  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  kreativitas  memperoleh  
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persentase  kelayakan  sebesar  87%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  

aspek  4  tentang  penyajian  memperoleh  persentase  sebesar  85%  dengan  

kategori  sangat  layak.  Berdasarkan  tabel  4.3  diketahui  bahwa  skor  rata-rata  

dari  empat  aspek  kelayakan  media  yakni  sebesar  4,15  atau  83%  yang  

termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.  

d. Hasil  Validasi  Ahli  Media  Tahap  II 

Produk  yang  telah  divalidasi  tahap  I  kemudian  dilakukan  perbaikan-

perbaikan  untuk  penyempurnaan  produk.  Adapun  hasil  validasi  pada  tahap 

II  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  4.4  berikut  ini: 

Tabel  4.4  

Hasil  Penilaian  Validasi  Ahli  Media  Tahap  II 
No Aspek Penilaian Skor rata-rata Persentase Kriteria 

1. Ukuran Fotonovela 4,7 93% Sangat Layak 

2. Desain Fotonovela 4,2 85% Sangat Layak 

3. Kreativitas 4,7 93% Sangat Layak 

4. Penyajian 4,3 87% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,5 90% Sangat Layak 

 

Berdasarkan  tabel  4.4  penilaian  validator  ahli  media  tahap  II  dapat  

diketahui  pada  aspek  1  tentang  ukuran  fotonovela  yang  terdiri  dari  1  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,7  atau  93%.  Pada  

aspek  2  tentang  desain  fotonovela  yang  terdiri  dari  9  butir  penilaian  

memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,2  atau  85%.  Pada  aspek  3  

tentang  kreativitas  yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh  skor  

penilaian  rata-rata  sebesar  4,7  atau  93%.  Pada  aspek  4  tentang  penyajian    

yang  terdiri  dari  4  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  
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sebesar  4,3  atau  87%.   Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  validator  ahli  media  

tahap  II  yang  terdiri  dari  16  butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  4,5  

atau  90%.  Gambar  diagram  dari  tabel  hasil  validasi  media  tahap  II  oleh  

validator  ahli  media  di  sajikan  pada  gambar  diagram  4.4  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   4.4  Diagram   Hasil  Penilaian Validasi  Ahli  Media   

Tahap  II 

 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.4  menunjukkan  persentase  penilaian  

validator  ahli  media  tahap  II.  Penilaian  aspek  1  ukuran  fotonovela  

memperoleh  persentase  kelayakan  93%  dengan  kategori  sangat  layak.  

Penilaian  aspek  2  tentang  desain  fotonovela  memperoleh  persentase  

kelayakan  85%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  

kreativitas  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  93%  dengan  kategori 

sangat  layak.  Penilaian  aspek  4  tentang  penyajian  memperoleh  persentase  

sebesar  87%  dengan  kategori  sangat  layak.  Berdasarkan  tabel  4.4  diketahui  
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bahwa  skor  rata-rata  dari  empat  aspek  kelayakan  media  yakni  sebesar  4,5  

atau  90%  yang  termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

C. Hasil  Revisi  Desain  (Produk  Awal) 

Setelah  validasi  produk  selesai  dilakukan  oleh  validator  ahli  materi 

dan  ahli  media  maka  didapat  saran  dari  para  validator.  Kemudian  saran 

yang  diberikan  dijadikan  masukan  untuk  merevisi  desain  produk  awal.  

Hasil  revisi  desain  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: 

a. Hasil  Validasi  Ahli  Materi 

Hasil  revisi  ahli  materi  berupa  perbaikan  dan  saran  terhadap   media  

fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  sebagai  media  pembelajaran  menurut  para  validator.  Para  validator 

ahli  materi  terhadap  media  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  ini  

yaitu:  

1. Ibu  Sri  Latifah, M.Sc. 

2. Bapak  Ajo  Dian  Yusandika, M.Sc. 

3. Bapak  Ardian  Asyhari, M.Pd. 

Hasil  validasi  oleh  validator  tersebut  memberikan  informasi  kepada 

peneliti  terkait  kelemahan  pada  materi  yang  dikembangkan.  Kritik  dan  

saran  yang  diberikan  oleh  validator   ahli  materi  yang  disajikan  pada  tabel  

4.5  berikut: 
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Tabel  4.5 

Data  Kritik  dan  Saran  Para  Ahli 
No Validator  Kritik dan Saran Keterangan  

1 Ahli Materi 1 Tambahkan indikator Sudah  

Diperbaiki Perjelas daftar isi 

Tambahkan daftar pustaka 

2 Ahli Materi 2 Perbaiki istilah energi dan sumber energi pada 

halaman 19 

Sudah  

Diperbaiki 

3 Ahli Materi 3 Tambahkan indikator  

Sudah 

Diperbaiki 
Tambahkan pengetahuan tentang batu bara 

Mengganti persamaan materi usaha 

Tambahkan tentang energi listrik tenaga air 

Tambahkan pesan moral 

Tambahkan daftar pustka 

 

Gambar  produk  sebelum  divalidasi  dan  setelah  divalidasi  ahli  materi  

dapat  dilihat  pada  gambar  berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5             Gambar 4.6       Gambar 4.7             Gambar 4.8 

Indikator           Indikator                 Daftar Isi                   Daftar Isi 

Sebelum Divalidasi     Setelah Divalidasi  Sebelum Divalidasi Setelah Divalidasi 

b. Hasil  Revisi  Ahli  Media 

 Hasil  revisi  ahli  media  berupa  perbaikan  dan  saran  terhadap  media  

fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  menurut  para  validator.  Para  validator  ahli  media  fotonovela  

berbasis  pendidikan  karakter  ini  yaitu:  
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1. Ibu  Mukarramah  Mustari, M.Pd. 

2. Ibu  Welly  Anggraini, M.Si. 

3. Bapak Irwandani, M.Pd. 

Hasil  validasi  oleh  validator  tersebut  memberikan  informasi  kepada 

peneliti  terkait  kelemahan  pada  media  yang  dikembangkan.  Kritik  dan  

saran  yang  diberikan  oleh  validator  ahli  media  yang  disajikan  pada  tabel  

4.6  berikut: 

Tabel 4.6 

Data  Kritik  dan  Saran  Para  Ahli 
No Validator  Kritik dan Saran Keterangan  

1 Ahli Media 1 Perbaiki dihalaman 13 dan 14 dibuat satu 

halaman 

Sudah  

Diperbaiki 

Tambahkan tentang penjelasan tutup ceret 

berpeluit 

Pada halaman 29-30 ayat alqu’annya disatukan 

Tambahkan ilustrasi pada awal  setiap cerita 

2 Ahli Media 2 Perbaiki Cover Sudah  

Diperbaiki 

 

Gambar  produk  sebelum  divalidasi  dan  setelah  divalidasi  ahli  media  

dapat  dilihat  pada  gambar  berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.9  Desain  Cover  Gambar  4.10 Desain  Cover  

  Depan  Sebelum  divalidasi  Depan  Setelah  Divalidasi 
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Pada  gambar  4.9  ukuran  penulisan  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  terlalu  besar, dan 

mengganti  logo  UIN  Raden  Intan  Lampung  dengan  tulisan  untuk  

SMP/MTs  kelas  VIII.  Revisi  yang  dilakukan  terhadap  Gambar  4.9  dapat  

dilihat  pada   gambar  4.10  penulisan  judul  awal  yang  semulanya  

menggunakan  hurup  kapital  dari  MEDIA  FOTONOVELA  SEBAGAI  

SUPLEMEN  PEMBELAJARAN  FISIKA  BERBASIS  PENDIDIKAN  

KARAKTER  menjadi  Media  Fotonovela  Sebagai  Suplemen  Pembelajaran  

Fisika  Berbasis  Pendidikan  Karakter.  

Cover  SCINCE  FOTONOVELA  dibuat  sederhana  dan  menggunakan  

perpaduan  warna  biru  dengan  warna  hitam.  Pada  tulisan  materi  USAHA  

DAN  ENERGI  menggunakan  perpaduan  warna  gold  dengan  warna  orange.  

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.11  Halaman  13  dan  14   Gambar  4.12  Halaman  13  dan  14 

Sebelum  Divalidasi   Setelah  Divalidasi 

 

Pada  gambar  4.11  contoh  gambar  energi  masih  menjadi  satu  halaman  

dengan  penjelasan  ayat  alqur’an  tentang  energi, dan  lanjutan  penjelasan  ayat  
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alqur’an  terpisah  pada  halaman  14  tidak  menjadi  satu  halaman.  Revisi  

yang  dilakukan  terhadap  Gambar  4.11  dapat  dilihat  pada   gambar  4.12  

dimana  contoh  gambar  energi  sudah  menjadi  satu  halaman, dan  penjelasan  

ayat  alqur’an  tentang  energi  menjadi  satu  halaman. 

Pada  bagian  selanjutnya  peneliti  menyajikan  uraian  materi.  Uraian 

materi  pada  SCIENCE  FOTONOVELA  disajikan  dalam  bentuk  percakapan 

tokoh.  Tampilan  uraian  materi  SCIENCE  FOTONOVELA  disajikan  pada 

Gambar  4.13  berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar  4.13  Percakapan   

Fotonovela Pada  Materi  Energi  

 

Berikut  ini  gambar  4.14  mengenai  penjelasan  mengenai  usaha  sebagai 

berikut.  

 

 

  

 

 

 

Gambar  4.14  Penjelasan   

Mengenai  Materi  Usaha 
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D. Efektivitas  Media  (Uji  Coba  Produk) 

Uji  coba  media  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter   yang  telah 

direvisi  ini  di  uji  cobakan  di  3  sekolah.  Uji  coba  meliputi  uji  coba  

kelompok  kecil  dan  uji  coba  lapangan.  Uji  coba  dilakukan  pada  saat  

proses  pembelajaran  berlangsung, setelah  melakukan  pembelajaran  dengan  

media  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  ini  peserta  didik  diminta  

untuk  mengisi  angket  tanggapan.  Hasil  yang  didapat  dari  uji  coba  tersebut 

dijelaskan  sebagai  berikut: 

a. Uji  Coba  Kelompok  Kecil 

Uji  coba  kelompok  kecil  terdiri  atas  10  peserta  didik  pada  kelas  VIII 

B  dengan  lembar  instrumen  pernyataan  terdiri   atas  5  aspek  penilaian  yakni 

kesesuaian  materi  dengan  KD, ketertarikan, keakuratan  materi, tampilan  

media, dan  teknik  penyajian.  Uji  coba  kelompok  kecil  bertujuan  untuk 

mengetahui  respon  penilaian  peserta  didik   pada  jumlah  yang  terbatas 

terhadap  media  fotonovela  yang  dikembangkan.  Hasil  respon  peserta  didik  

pada  uji  coba  kelompok  kecil  disajikan  pada  tabel  4.7  dan  gambar  4.15 

berikut:  

Tabel  4.7  Hasil  Respon  Peserta Didik  SMP Al-Huda Jatiagung  

  Pada Uji  Coba Kelompok Kecil 
No Angket Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian Materi Dengan KD 4,3 86% Sangat Layak 

2. Ketertarikan 4,4 88% Sangat Layak 

3. Keakuratan Materi 4,2 84% Sangat Layak 

4. Tampilan Media 4,1 81% Sangat Layak 

5.  Teknik Penyajian 4,7 94% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,3 86,6% Sangat Layak  
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Berdasarkan  tabel  4.7  hasil  uji  coba  kelompok  kecil  yang  dilakukan  

di  SMP  Alhuda  Jati  Agung  dengan  10  peserta  didik  diketahui  pada  aspek  

1  tentang  kesesuaian  materi  dengan  KD  yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian 

memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,3  atau  86%.  Pada  aspek  2  

penilaian  tentang  ketertarikan  yang  terdiri  dari  6  butir  penilaian  

memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,4  atau  88%.  Pada  aspek  3  

penilaian  tentang  keakuratan  materi  yang  terdiri  dari  1 butir  penilaian  

memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,2  atau  84%.  Pada  aspek  4  

penilaian  tampilan  media  yang  terdiri  dari  3  butir  penilaian  memperoleh  

skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,1  atau  81%.  Pada  aspek  5  penilaian  

teknik  penyajian  yang  terdiri  dari  4  butir  penilaian  memperoleh  skor  

penilaian  rata-rata  sebesar  4,7  atau  94%.  Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  

respon  peserta  didik  uji  coba  kelompok  kecil  terdiri  dari  15  butir  penilaian  

memperoleh  skor  sebesar  4,3  atau  86,6%.  Gambar  diagram  dari  tabel  hasil  

uji  coba  kelompok   kecil  di  sajikan  pada  gambar  diagram  4.15  berikut  ini: 
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Gambar  4.15  Diagram  Persentase  Uji  Coba  Kelompok  Kecil  di   

SMP Alhuda  Jati  Agung 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.15  menunjukkan  persentase  uji  coba  

kelompok  kecil di  SMP  Alhuda  Jati  Agung.  Penilaian  aspek  1  tentang  

kesesuaian  materi  dengan  KD   memperoleh  persentase  kelayakan  86%  

dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  2  tentang  ketertarikan  

memperoleh  persentase  kelayakan  88%  dengan  kategori  sangat  layak.  

Penilaian  aspek 3  tentang  keakuratan  materi  memperoleh  persentase  

kelayakan  84%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  4  tentang  

tampilan  media  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  81%  dengan  

kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  5  tentang  teknik  penyajian  

memperoleh  persentase  kelayakan  94%  dengan  kategori  sangat  layak. 

Kesesuaian

Materi

Dengan KD

Ketertarikan Keakuratan

Materi

Tampilan

Media

Teknik

Penyajian

86.00% 88.00% 
84.00% 

81.10% 

94.00% 
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Berdasarkan  tabel  4.7  diperoleh  bahwa  skor  rata-rata  dari  lima  aspek  

kelayakan  uji  coba  kelompok  kecil  yakni  sebesar  4,3  atau  86,6%  yang  

termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”. 

Tabel   4.8   Hasil  Tanggapan  Uji   Coba   Kelompok   Kecil  di  MTs   

  Muhammadiyah  Sukarame   Bandar  Lampung 
No Angket Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian Materi Dengan KD 4,6 92% Sangat Layak 

2. Ketertarikan 4,4 88% Sangat Layak 

3. Keakuratan Materi 4,3 86% Sangat Layak 

4. Tampilan Media 4,3 86% Sangat Layak 

5.  Teknik Penyajian 4,6 92% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,4 88% Sangat Layak  

 

Berdasarkan  hasil  uji  coba  kelompok  kecil  yang  dilakukan  di  MTs  

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung  dengan 10  peserta  didik  

diketahui  pada  aspek  1  tentang   kesesuaian  materi  dengan  KD   yang  terdiri  

dari  1  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,6  atau  

92%.  Pada  aspek  2  penilaian  tentang  ketertarikan  yang  terdiri  dari  6  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,4  atau  88%.  Pada  

aspek  3  penilaian  tentang  keakuratan  materi  yang  terdiri  dari  1  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,3  atau  86%.  Pada  

aspek  4  penilaian  tentang  tampilan  media  yang  terdiri  dari  3  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,3  atau  86%.  Pada  

aspek  5  penilaian  tentang  teknik  penyajian  yang  terdiri  dari  4  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,6  atau  92%.  

Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  respon  peserta  didik   uji  coba  kelompok  

kecil  terdiri  dari  15  butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  4,4  atau  88%.  
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Gambar  diagram  dari tabel  hasil  uji  coba  kelompok   kecil  di  sajikan  pada  

gambar  diagram  4.16  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

4.16  Diagram  Persentase  Uji  Coba  Kelompok  Kecil  di   

MTs  Muhammadiyah Sukarame  Bandar Lampung 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.16  menunjukkan  persentase  uji  coba  

kelompok  kecil  di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung.  

Penilaian  aspek 1  tentang  kesesuaian  materi  dengan  KD  memperoleh 

persentase  kelayakan  92%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  2  

tentang  ketertarikan  memperoleh  persentase  kelayakan  88%  dengan  kategori  

sangat  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  keakuratan  materi  memperoleh  

persentase  kelayakan  86%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  4 

tentang  tampilan  media  memperoleh  persentase  kelayakan sebesar  86%  

dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  5  tentang  teknik  penyajian  

memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  92%  dengan  kategori  sangat  

layak. 

Kesesuaian

Materi

Dengan KD

Ketertarikan Keakuratan

Materi

Tampilan

Media

Teknik

Penyajian

92.00% 88.00% 86.00% 86.00% 
92.00% 
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Berdasarkan  tabel  4.8  diperoleh  bahwa  skor  rata-rata  dari  lima  aspek  

kelayakan  uji  coba  kelompok  kecil  yakni  sebesar  4,4  atau  88%  yang  

termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

Tabel  4.9  Hasil  Tanggapan  Uji  Coba  Kelompok  Kecil  di  

 SMP  1  Gisting  Tanggamus  
No Angket Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian Materi Dengan KD 4,4 88% Sangat Layak 

2. Ketertarikan 4,7 94% Sangat Layak 

3. Keakuratan Materi 4,2 84% Sangat Layak 

4. Tampilan Media 4,3 86% Sangat Layak 

5.  Teknik Penyajian 4,8 96% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,5 89,6% Sangat Layak  

 

Berdasarkan  tabel  4.9  hasil  uji  coba  kelompok  kecil  yang  dilakukan  

di  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus  dengan  10  peserta  didik  diketahui  pada  

aspek  1  tentang   kesesuaian  materi  dengan  KD  yang  terdiri  dari  1  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,4  atau  88%.   Pada  

aspek  2  penilaian  tentang  aspek  ketertarikan  yang  terdiri  dari  6  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,7  atau  94%.  Pada  

aspek  3  penilaian  tentang  aspek  keakuratan  materi  yang  terdiri  dari  1  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,2  atau  84%.  Pada  

aspek  4  penilaian  tentang  aspek  tampilan  media  yang  terdiri  dari  3  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,3  atau  86%.  Pada  

aspek  5  penilaian  tentang  aspek  teknik  penyajian  yang  terdiri  dari  4  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,8  atau  96%.   

Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  respon  peserta  didik   uji  coba  kelompok  
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kecil  terdiri  dari  15  butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  4,5  atau  

89,6%.  Gambar  diagram  dari  tabel  hasil  uji  coba  kelompok   kecil  di  

sajikan  pada  gambar  diagram  4.17  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.17  Diagram  Persentase  Uji  Coba  Kelompok  Kecil   

 di  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.17  menunjukkan  persentase  uji  coba  

kelompok  kecil  di  SMP  N  1  Gisting.  Penilaian  aspek  1  tentang  kesesuaian  

materi  dengan  KD  memperoleh  persentase  kelayakan  88%  dengan  kategori  

sangat  layak.  Penilaian  aspek  2  tentang  ketertarikan  memperoleh  persentase  

kelayakan  94%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  

keakuratan  materi  memperoleh  persentase  kelayakan  84%  dengan  kategori  

sangat  layak.  Penilaian  aspek  4 tentang  tampilan  media  memperoleh  

persentase  kelayakan  sebesar  86%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  

aspek  5  tentang  teknik  penyajian  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  

96%  dengan  kategori  sangat  layak.  Berdasarkan  tabel  4.9  diperoleh  bahwa  

Kesesuaian

Materi

Dengan KD

Ketertarikan Keakuratan

Materi

Tampilan

Media

Teknik

Penyajian

88.00% 
94.00% 

84% 86% 
96% 
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skor  rata-rata  dari  lima  aspek  kelayakan  uji  coba  kelompok  kecil  yakni  

sebesar  4,5  atau  89,6%  yang  termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

Berdasarkan  hasil  uji  coba  kelompok  kecil  yang  dilakukan  di  tiga  

sekolah yaitu  SMP   Alhuda  Jati  Agung  Lampung  Selatan, MTs  

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar Lampung  dan  SMP  N  1  Gisting  

Tanggamus  didapat  gabungan  data  hasil  tanggapan  uji  coba  kelompok  kecil  

ditiga  Sekolah  pada  tabel  4.10  berikut: 

Tabel  4.10  Hasil  Rata-Rata  Tanggapan  Uji  Coba   Kelompok   Kecil  di   

Tiga  Sekolah  
No Angket Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian Materi Dengan KD 44,3 88,6% Sangat Layak 

2. Ketertarikan 271 90% Sangat Layak 

3. Keakuratan Materi 42,3 85% Sangat Layak 

4. Tampilan Media 127 84,3% Sangat Layak 

5.  Teknik Penyajian 189 94% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 134,7 88,3% Sangat Layak  

 

Berdasarkan  tabel  4.10  hasil  uji  coba  kelompok  kecil  yang  dilakukan  

di  SMP Alhuda  Jati  Agung  Lampung  Selatan, MTs  Muhammadiyah  

Sukarame   Bandar  Lampung  dan  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus  dengan  

total  30  peserta didik  diketahui  pada  aspek  1  tentang  kesesuaian  materi  

dengan  KD  yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh   jumlah  nilai per  

aspek  sebesar  44,3  atau  88,6%.  Pada  aspek  2  penilaian  tentang  aspek  

ketertarikan  yang  terdiri  dari  6  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per  

aspek  sebesar  271  atau  90%.  Pada  aspek  3  penilaian  tentang  keakuratan 

materi  yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per 
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aspek  sebesar  42,3  atau  85%.  Pada  aspek  4  penilaian  tentang  tampilan  

media   yang  terdiri  dari  3  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per  

aspek  sebesar  127  atau  84,3%.  Pada aspek  5  penilaian  tentang  teknik  

penyajian   yang  terdiri  dari  4  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per  

aspek  sebesar  189  atau  94%.  Jumlah  total  nilai  seluruh  per  aspek  sebesar  

673,6  dan  persentase  kelayakan  sebesar  441,5%.  Sedangkan  jumlah  rata-rata  

seluruh  aspek  dari  ketiga  sekolah  yang  terdiri  dari  15  butir  penilaian  

memperoleh  skor  sebesar  134,7  atau  88,3% .  Gambar  diagram  dari  tabel  

hasil  uji  coba  kelompok   kecil  di  tiga  sekolah  di  sajikan  pada  gambar  

diagram  4.18  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.18  Diagram  Persentase Rata-rata  Uji  Coba   

Kelompok  Kecil di  Tiga  Sekolah  

Berdasarkan  gambar  diagram  4.18  menunjukkan  persentase  penilaian  

uji  coba  kelompok  kecil  di  tiga  sekolah  yaitu  SMP  Alhuda  Jati  Agung  
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Materi

Dengan KD

Ketertarikan Keakuratan
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88.60% 90.00% 
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Lampung  Selatan, MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung  dan  

SMP  N  1  Gisting  Tanggamus,  penilaian  aspek  1  tentang  kesesuaian  materi  

dengn  KD  memperoleh  persentase  kelayakan  88,6%  dengan  kategori  sangat  

layak.  Penilaian  aspek  2  tentang  ketertarikan  memperoleh  persentase  

kelayakan  90%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  

keakuratan  materi  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  95%  dengan  

kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  4  tentang  tampilan  media  

memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  84%  dengan  kategori  sangat  

layak.  Penilaian  aspek  5  tentang  teknik  penyajian  memperoleh  persentase  

kelayakan  sebesar  94%   dengan  kategori  sangat  layak.  

Berdasarkan  tabel  4.10  diperoleh  bahwa  skor  rata-rata  dari  lima  aspek  

kelayakan  uji  coba  kelompok  kecil  di  tiga  sekolah  yakni  sebesar  134,7  

atau  88,3%  yang  termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

b. Uji  Coba  Lapangan  

Uji  coba  lapangan  dilakukan  kepada  3  sekolah  yaitu  SMP  Alhuda 

Jatiagung  Lampung  Selatan, MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  

Lampung, dan  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus.  Tujuan  pelaksanaan  uji  coba 

lapangan  untuk  mengetahui  respon  peserta  didik  pada  jumlah  yang  lebih 

besar  terhadap  media  yang  dikembangkan.  

Langkah  awal  yang  dilakukan  peneliti  adalah  membagikan  media  

fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  pada  materi  usaha  dan  energi  untuk  mempelajari  isinya  dan  di  
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akhiri  dengan melakukan  evaluasi  dengan  mengisi  kuis  yang  ada  pada  

media  pembelajaran.  Kegiatan  yang  terakhir  yaitu  memberikan  angket  

penilaian  tanggapan  peserta didik  terhadap  media.  Untuk  mempermudah  

peserta  didik  dalam  memberikan penilaian, naskah  angket  penilaian  

dibacakan  oleh  peneliti. 

a. SMP  Alhuda  Jati  Agung  Lampung  Selatan 

Tanggapan  peserta  didik  kelas  VIII  B  SMP  Alhuda  Jati  Agung 

terhadap  media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  

pendidikan  karakter  pada  materi  usaha  dan  energi  yang  berjumlah  30  

peserta  didik  yang  setelah  dihitung  dan  di  cocokan  dengan  skala  penilaian  

pada tabel  3.3.  Prosedur   uji  coba  lapangan  sama  seperti  uji  coba  kelompok  

kecil  yaitu  dengan  mengisi  angket  penelitian.  Data  hasil  penyebaran  angket 

disajikan  pada  tabel  4.11.  

Tabel  4.11  Hasil  Tanggapan  Uji  Coba  Lapangan  di  SMP  

  Alhuda  Jati  Agung  
No Angket Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian  Materi  Dengan  KD 4,3 86% Sangat Layak 

2. Ketertarikan 4,4 87% Sangat Layak 

3. Keakuratan  Materi 4,4 87% Sangat Layak 

4. Tampilan  Media 4,4 88% Sangat Layak 

5.  Teknik Penyajian 4,5 90% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,4 87,6% Sangat Layak  

 

Berdasarkan  tabel  4.11  hasil  tanggapan  uji  coba  lapangan  yang  

dilakukan  di SMP  Alhuda  Jati  Agung  dengan  30  peserta  didik  diketahui  

pada  aspek  1  tentang  kesesuaian  materi  dengan  KD  yang  terdiri  dari  1  
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butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,3  atau  86%.  

Pada  aspek  2  penilaian  tentang  ketertarikan  yang  terdiri  dari  6  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,4  atau  87%.  Pada  

aspek  3  penilaian  tentang  aspek  keakuratan  materi  yang  terdiri  dari  1  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,4  atau  87%.  Pada  

aspek  4  penilaian  tentang  aspek  tampilan  media   yang  terdiri  dari  3  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,4  atau  87%.  Pada  

aspek  5  penilaian  tentang   aspek  teknik  penyajian  yang  terdiri  dari  4  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,5  atau  90%.  

Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  respon  peserta  didik   uji  coba  lapangan  

terdiri  dari  15  butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  4,4  atau  87,6%.  

Gambar  diagram  dari tabel  hasil  uji  coba  kelompok   kecil  di  sajikan  pada  

gambar  diagram  4.19  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.19  Diagram  Persentase  Rata-rata  Hasil  Uji  Coba  

 Lapangan  di  SMP Alhuda  Jati  Agung 

Kesesuaian

Materi

Dengan KD

Ketertarikan Keakuratan

Materi

Tampilan

Media

Teknik

Penyajian

86.00% 87.00% 87% 88% 90% 
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Berdasarkan  gambar  diagram  4.19  menunjukkan  persentase  uji  coba  

lapangan  di  SMP  Alhuda  Jatiagung.  Penilaian  aspek 1  tentang  kesesuaian  

materi  dengan  KD  memperoleh  persentase  kelayakan  86%  dengan  kategori  

sangat  layak.  Penilaian  aspek  2  tentang  ketertarikan  memperoleh  persentase  

kelayakan  87%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  

keakuratan  materi  memperoleh  persentase  kelayakan  87%  dengan  kategori  

sangat  layak.  Penilaian  aspek  4 tentang  tampilan  media  memperoleh  

persentase  kelayakan  sebesar  88%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  

aspek  5  tentang  teknik  penyajian  memperoleh  persentase  kelayakan sebesar  

90%  dengan  kategori  sangat  layak.  Berdasarkan  tabel  4.11  diperoleh  bahwa  

skor  rata-rata  dari  lima  aspek  kelayakan  uji  coba  lapangan  yakni  sebesar  

4,4  atau  87,6%  yang  termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

b. MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung 

Peserta  didik  yang  menjadi  tempat  uji  coba  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  

usaha  dan  energi  di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung  

adalah  peserta  didik  kelas  VIII  B  yang  berjumlah  30 orang.  Hasil  uji  coba  

lapangan  di  MTs   Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung  terdapat  

pada  tabel  4.12  berikut: 
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Tabel  4.12  Hasil  Tanggapan  Uji  Coba  Lapangan  di  MTs   

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung 
No Angket Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian  Materi  Dengan  KD 4,7 95% Sangat Layak 

2. Ketertarikan 4,7 94% Sangat Layak 

3. Keakuratan  Materi 4,6 92% Sangat Layak 

4. Tampilan  Media 4,7 93% Sangat Layak 

5.  Teknik  Penyajian 4,9 96% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,7 94% Sangat Layak  

 

Berdasarkan  tabel  4.12  hasil  tanggapan  uji  coba  lapangan  yang  

dilakukan  di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung  dengan  30  

peserta  didik  diketahui  pada  aspek  1  tentang  kesesuaian  materi  dengan  KD  

yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  

sebesar  4,7  atau  95%.  Pada  aspek  2  penilaian  tentang  ketertarikan  yang  

terdiri  dari  6  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  

4,7  atau  94%.  Pada  aspek  3  penilaian  tentang  aspek  keakuratan  materi  

yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  

sebesar  4,6  atau  92%.  Pada  aspek  4  penilaian  tentang  aspek  tampilan  

media   yang  terdiri  dari  3  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-

rata  sebesar  4,7  atau  93%.  Pada  aspek  5  penilaian  tentang  aspek  teknik  

penyajian  yang  terdiri  dari  4  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  

rata-rata  sebesar  4,9  atau  96%.  Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  respon  

peserta  didik   uji  coba  lapangan  terdiri  dari  15  butir  penilaian  memperoleh  

skor  sebesar  4,7  atau  94%.  Gambar  diagram  dari  tabel  hasil  uji  coba  

lapangan  di  sajikan  pada  gambar  diagram  4.20  berikut  ini: 
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Gambar  4.20  Diagram  Persentase  Rata-rata  Hasil  Uji  Coba Lapangan   

di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.20  menunjukkan  persentase  uji  coba  

lapangan  di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung.  Penilaian  

aspek 1  tentang  kesesuaian  materi  dengan  KD  memperoleh  persentase  

kelayakan  95%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  2  tentang  

ketertarikan  memperoleh  persentase  kelayakan  94%  dengan  kategori  sangat  

layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  keakuratan  materi  memperoleh  persentase  

kelayakan  92%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  4 tentang  

tampilan  media  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  93%  dengan  

kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  5  tentang  teknik  penyajian  

memperoleh  persentase  kelayakan sebesar  96%  dengan  kategori  sangat  

layak.  Berdasarkan  tabel  4.12  diperoleh  bahwa  skor  rata-rata  dari  lima  

Kesesuaian

Materi

Dengan KD

Ketertarikan Keakuratan

Materi

Tampilan

Media

Teknik

Penyajian

95.00% 94.00% 92% 93% 96% 
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aspek  kelayakan  uji  coba  lapangan  yakni  sebesar  4,7  atau  94%  yang  

termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

c. SMP  N  1  Gisting  Tanggamus 

Peserta  didik  yang  menjadi  tempat  uji  coba  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada   materi  

usaha  dan  energi  di  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus   adalah  peserta  didik  

kelas  VIII  B  yang  berjumlah  30  orang.  Hasil  uji  coba  lapangan  terhadap  

SMP  N  1  Gisting  Tanggamus  terdapat  pada  tabel  4.13  berikut: 

Tabel  4.13  Hasil  Tanggapan  Uji  Coba  Lapangan  di  SMP  N  1   

Gisting  Tanggamus 
No Angket Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian  Materi  Dengan  KD 4,7 95% Sangat Layak 

2. Ketertarikan 4,6 93% Sangat Layak 

3. Keakuratan  Materi 4,4 88% Sangat Layak 

4. Tampilan  Media 4,7 94% Sangat Layak 

5.  Teknik Penyajian 4,9 98% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,7 93,6% Sangat Layak  

 

Berdasarkan  tabel  4.13  hasil  tanggapan  uji  coba  lapangan  yang  

dilakukan  di  SMP  N  1  Gisting  dengan  30  peserta  didik  diketahui  pada  

aspek  1  tentang  kesesuaian  materi  dengan  KD  yang  terdiri  dari  1  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,7  atau  95%.  Pada  

aspek  2  penilaian  tentang  ketertarikan  yang  terdiri  dari  6  butir  penilaian  

memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,6  atau  93%.  Pada  aspek  3  

penilaian  tentang  aspek  keakuratan  materi  yang  terdiri  dari  1  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,4  atau  88%.  Pada  

aspek  4  penilaian  tentang  aspek  tampilan  media   yang  terdiri  dari  3  butir  
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penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,7  atau  94%.  Pada  

aspek  5  penilaian  tentang   aspek  teknik  penyajian  yang  terdiri  dari  4  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,9  atau  98%.  

Jumlah  skor  rata-rata  penilaian  respon  peserta  didik   uji  coba  lapangan  

terdiri  dari  15  butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  4,7  atau  93,6%.  

Gambar  diagram  dari  tabel  hasil  uji  coba  lapangan  di  sajikan  pada  gambar  

diagram  4.21  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.21  Diagram  Persentase  Rata-rata  Uji  Coba  Lapangan   

Di  SMP N 1 Gisting 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.21  menunjukkan  persentase  uji  coba  

lapangan  di  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus.  Penilaian  aspek 1  tentang  

kesesuaian  materi  dengan  KD  memperoleh  persentase  kelayakan  95%  

dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  2  tentang  ketertarikan  

memperoleh  persentase  kelayakan  93%  dengan  kategori  sangat  layak.  

Kesesuaian

Materi

Dengan KD

Ketertarikan Keakuratan

Materi

Tampilan

Media

Teknik

Penyajian

95.00% 93.00% 88% 94% 
98% 
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Penilaian  aspek  3  tentang  keakuratan  materi  memperoleh  persentase  

kelayakan  88%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  4 tentang  

tampilan  media  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  94%  dengan  

kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  5  tentang  teknik  penyajian  

memperoleh  persentase  kelayakan sebesar  98%  dengan  kategori  sangat  

layak.  Berdasarkan  tabel  4.13  diperoleh  bahwa  skor  rata-rata  dari  lima  

aspek  kelayakan  uji  coba  lapangan  yakni  sebesar  4,7  atau  93,6%  yang  

termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”. 

 Hasil  rata-rata  dari  ketiga  sekolah  pada  uji  coba  lapangan  yang telah  

dilakukan  dapat  dilihat  pada  tabel  4.14  berikut: 

Tabel  4.14  Hasil  Rata-Rata  Tanggapan  Uji  Coba  Lapangan   

di  Tiga Sekolah 
No Angket Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian Materi Dengan KD 413 92% Sangat Layak 

2. Ketertarikan 2466 91,3% Sangat Layak 

3. Keakuratan Materi 401 89% Sangat Layak 

4. Tampilan Media 1238 92% Sangat Layak 

5.  Teknik Penyajian 1707 95% Sangat Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 1245 92% Sangat Layak  

 

Berdasarkan  tabel  4.14  hasil  uji  coba  lapangan  yang  dilakukan  di  

SMP  Alhuda  Jati  Agung  Lampung  Selatan, MTs  Muhammadiyah  Sukarame   

Bandar  Lampung  dan  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus  dengan  total  90  

peserta  didik  diketahui  pada  aspek  1  tentang  kesesuaian  materi  dengan  KD  

yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per  aspek  

sebesar  413  atau  92%.  Pada  aspek  2  penilaian  tentang  aspek  ketertarikan  

yang  terdiri  dari  6  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per  aspek  



110 
 

sebesar  2466  atau  91,3%.  Pada  aspek  3  penilaian  tentang  keakuratan  

materi  yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per 

aspek  sebesar  401  atau  89%.  Pada  aspek  4  penilaian  tentang  tampilan  

media   yang  terdiri  dari  3  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per 

aspek  sebesar  1238  atau  92%.  Pada  aspek  5 penilaian  tentang  teknik  

penyajian   yang  terdiri  dari  4  butir  penilaian  memperoleh  jumlah  nilai  per 

aspek  sebesar  707  atau  95%.  Jumlah  rata-rata  seluruh  aspek  dari  ketiga  

sekolah  yang  terdiri  dari  15  butir  penilaian  memperoleh  skor  sebesar  1245  

atau  92% .  Gambar  diagram  dari  tabel  hasil  uji  coba  kelompok   lapangan  

di  tiga  sekolah  di  sajikan  pada  gambar  diagram  4.22  berikut  ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.22   Diagram  Persentase  Rata-rata  Hasil  Uji   Coba  

Lapangan  di  Tiga  Sekolah  

Berdasarkan  gambar  diagram  4.22  menunjukkan  persentase  penilaian  

uji  coba  lapangan  di  tiga  sekolah  yaitu  SMP  Alhuda  Jati  Agung  Lampung  

Kesesuaian

Materi

Dengan KD

Ketertarikan Keakuratan

Materi

Tampilan

Media

Teknik

Penyajian

92.00% 91.30% 89% 92% 
95% 
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Selatan, MTs  Muhammadiyah  Sukarame   Bandar  Lampung  dan  SMP  N  1  

Gisting  Tanggamus, penilaian  aspek  1  tentang  kesesuaian  materi  dengn  KD  

memperoleh  persentase  kelayakan  92%  dengan  kategori  sangat  layak.  

Penilaian  aspek  2  tentang  ketertarikan  memperoleh  persentase  kelayakan 

91,30%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  keakuratan 

materi  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  89%   dengan  kategori 

sangat  layak. Penilaian  aspek  4  tentang  tampilan  media  memperoleh  

persentase  kelayakan  sebesar  92%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  

aspek  5  tentang  teknik  penyajian  memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  

95%   dengan  kategori  sangat  layak.  

Berdasarkan  tabel  4.14  diperoleh  bahwa  skor  rata-rata  dari  lima  aspek  

kelayakan  uji  coba  lapangan  di  tiga  sekolah  yakni  sebesar  1245  atau  92%  

yang  termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

     Tabel  4.15  Hasil  Tanggapan  Pendidik  Terhadap  Media  Fotonovela  Sebagai     

Suplemen  Pembelajaran  Fisika  Berbasis  Pendidikan  Karakter. 
No Angket Penilaian Skor rata-rata Persentase  Kriteria 

1. Kesesuaian  Materi  Dengan  KD 4,3 87% Sangat Layak 

2. Kemutakhiran  Materi 4 81% Layak 

3. Keakuratan  Materi 4,7 93,3% Sangat Layak 

4. Tampilan  Media 4,2 84% Sangat Layak 

5.  Teknik  Penyajian 3,8 75% Layak 

Jumlah Rata-Rata Keseluruhan Aspek 4,3 84,16% Sangat Layak  

 

Berdasarkan  tabel  4.15  penilaian  tanggapan  guru   1  yaitu  ibu  Nani  

Gusnaida, S.Pd  guru  SMP  Alhuda  Jati  Agung  Lampung  Selatan, penilaian  

guru  2 ibu  Dwi  Asmaning  Ayu, S.Pd  dari  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  

Bandar  Lampung  dan  penilaian  guru  3  ibu  Meiliani  Anggraeni, S.Pd  dari  
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SMP  N  1  Gisting  Tanggamus.  Data  hasil  penilaian  dari  tiga  pendidik  

tersebut  dapat  diketahui  pada  aspek  1  tentang   kesesuaian  materi  dengan  

KD  yang  terdiri  dari  1  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  

sebesar  4,3  atau  87%.  Pada  aspek  2  penilaian  tentang  kemutakhiran  yang  

terdiri  dari  6  butir  penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4  

atau  81%.  Pada  aspek  3  penilaian  tentang   keakuratan  materi  dari  1  butir  

penilaian   memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,7  atau  93,3%.  

Pada  aspek  4 penilaian  tentang   tampilan  media  yang  terdiri  dari  3  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  4,2  atau  84%.  Pada  

aspek  5 penilaian  tentang   teknik  penyajian  yang  terdiri  dari  4  butir  

penilaian  memperoleh  skor  penilaian  rata-rata  sebesar  43,8  atau  75%.  

Dengan  rata-rata  persentase  kelayakan  sebesar  84,16%.  Jumlah  rata-rata  

seluruh  aspek  dari  respon  pendidik  yang  terdiri  dari  15  butir  penilaian  

memperoleh  skor  sebesar  4,3  atau  84,16% .  Gambar  diagram  dari  tabel  

hasil  tanggapan  pendidik  di  sajikan  pada  gambar  diagram  4.23  berikut  ini 
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Gambar  4.23  Diagram  Persentase  Rata-rata  Hasil  Tanggapan  

 Pendidik  di  Tiga  Sekolah 

Berdasarkan  gambar  diagram  4.23  menunjukkan  persentase  rata-rata  

hasil  tanggapan  pendidik  ditiga  Sekolah.  Penilaian  aspek  1  kesesuaian  

materi  dengan  KD  memperoleh  persentase  kelayakan  87%  dengan  kategori  

sangat  layak.  Penilaian  aspek  2  kemutakhiran  materi  memperoleh  persentase  

kelayakan  81%  dengan  kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  3  tentang  

keakuratan  materi   memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  93,3%   dengan   

kategori  sangat  layak.  Penilaian  aspek  4  tentang  tampilan  media  

memperoleh  persentase  kelayakan  sebesar  84%   dengan   kategori  sangat 

layak.  Penilaian  aspek  5  tentang  teknik  penyajian  memperoleh  persentase  

kelayakan  sebesar  75%   dengan   kategori  layak. 
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Materi

Dengan KD
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Materi

Keakuratan

Materi

Tampilan

Media

Teknik
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87.00% 
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Berdasarkan  tabel  4.15  diperoleh  bahwa  skor  rata-rata  dari  lima  aspek  

kelayakan  tanggapan  pendidik  di  tiga  sekolah  yakni  sebesar  4,3  atau  

84,16%  yang  termasuk  kedalam  kategori  “Sangat  Layak”.   

E. Pembahasan  

Tahapan  awal  yang  dilakukan  dalam  perencanaan  produk  awal  adalah  

melakukan  observasi  kesekolah-sekolah.  Hasil  dari  observasi  yang dilakukan  

diketahui  bahwa  penggunaan  media  pembelajaran  dalam  proses  

pembelajaran  belum  maksimal.  Langkah  awal  yang  dilakukan  dalam 

pembuatan  media  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  diawali  dengan 

menentukan  tema  pokok  permasalahan.  Selanjutnya  mengumpulkan  karakter 

tokoh  berdasarkan  nama  karakter, kemudian  menyesuaikan karakter  dengan  

cerita  yang  ada  di  fotonovela, kemudian  pengambilan  foto  (pemotretan)  

dengan  menggunakan  kamera  Handphone  (HP)  dengan  resolusi  13  mega  

pixels (MP), selanjutnya  dibuat  dengan  menggunakan aplikasi  Comic  Life  

3.5.5. 

Produk  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  dalam 

mengembangkan  media  pembelajaran fotonovela fisika. fotonovela fisika 

merupakan  salah  satu  media  pembelajaran  yang  dapat  digunakan  pendidik  

dalam  melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  dan  peserta  didik  dapat  lebih  

mudah  memahami  konsep  pembelajaran  dengan  baik. 
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Produk  yang  telah  dikembangkan  kemudian  divalidasi  oleh  beberapa  

ahli  sebelum  diuji  cobakan  di  lapangan.  Validasi  dilakukan  oleh  3  orang 

ahli  materi  dan  3  orang  ahli  media  yang  ahli  dibidangnya. 

a. Hasil  validasi  produk  oleh  ahli  materi  tahap  I 

Pada  validasi  yang  dilakukan  oleh  ahli  materi  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  sudah  layak 

digunakan  dalam  pembelajaran  tetapi  ada  beberapa  komponen  yang  harus  

diperbaiki.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  penilaian  yang  dilakukan  oleh  

validator  ahli  materi.  Validasi  ahli  materi  ini  mencakup  4  aspek  yaitu  

aspek  kelayakan  isi, aspek  kelayakan  penyajian, aspek  kelayakan  kebahasaan  

dan  aspek  penilaian  konstektual.  Hasil  penilaian  pada  tahap  I  ini  

memperoleh  nilai  rata-rata  4  dengan   kriteria  kelayakan  sebesar  80,6%  dan  

kategori  penilaian  adalah  “layak”.  Salah  satu  bagian  yang  diperbaiki  adalah  

menambahkan  indikator.   

b. Hasil  validasi  produk  oleh  ahli  materi  tahap  II 

Hasil  validasi  oleh  ahli  materi  mencakup  4  aspek  penilaian  yaitu 

aspek  kelayakan  isi, aspek  kelayakan  penyajian, aspek  kelayakan  kebahasaan 

dan  aspek  penilaian  konstektual.  Hasil  penilaian  dari  3  ahli  materi  

memperoleh  nilai  rata-rata  sebesar  4,2  dengan   kriteria  kelayakan  sebesar  

85%.  Kategori  penilaian  adalah  “Sangat  Layak”, hal  ini  berarti  media  

pembelajaran  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  sudah  sesuai  dengan  

materi  pembelajaran  dan  layak  digunakan  dalam  pembelajaran. 
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c. Hasil  validasi  ahli  media  tahap 1 

Pada  validasi  yang  dilakukan  oleh  ahli  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  sudah  layak 

digunakan  dalam  pembelajaran  tetapi  ada  beberapa  komponen  yang  harus 

diperbaiki.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  penilaian  yang  dilakukan  oleh  

validator  ahli  media.  Validasi  ahli  media  ini  mecakup  4  aspek  yaitu  

ukuran fotonovela, desain  fotonovela, kreativitas, dan  penyajian.  Hasil  

penilaian  pada  tahap  I  ini  memperoleh  nilai  rata-rata  3,9  dengan   kriteria  

kelayakan  sebesar  83%  dan  kategori  penilaian  adalah  “Sangat  Layak”.  

Salah  satu  bagian  yang  diperbaiki  adalah  cover  depan. 

d. Hasil  validasi  ahli  media  tahap  II 

Hasil  validasi  produk  yang  telah  dikembangkan  dari  ahli  media 

menunjukkan  bahwa  media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  

fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  usaha  dan  energi  sudah  

baik  dan  layak  digunakan  tetapi  perlu  ada  perbaikan-perbaikan  agar  lebih  

layak  dan  lebih  baik  ketika  digunakan  sebagai  media  pembelajaran.  Produk  

yang  telah  direvisi  sudah  sesuai  dengan saran  atau  masukan  dari  para  

validator.  Setelah  validasi  dilakukan  maka  produk  siap  diuji  coba.  

e. Uji  Coba  Produk 

Uji  coba  meliputi  uji  coba  kelompok  kecil  dan  uji  coba  lapangan 

terhadap  media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  

pendidikan  karakter.  Uji  coba  ini  diawali  dengan  mendemonstrasikan  media  
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pembelajaran  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  tersebut  kemudian  

mendiskusikan  kaitannya  pada  materi  usaha  dan  energi  selanjutnya  peserta  

didik  diminta  untuk  mengisi  angket  tanggapan  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter.  Dalam  uji  coba  

produk  ada  seorang  guru  atau  pendidik  yang  juga  diminta  untuk  mengisi  

angket  tanggapan  pendidik  terhadap  media  fotonovela  sebagai  suplemen  

pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter.  Angket  peserta didik  

terdiri  dari  5  aspek  penilaian.  Pada  uji  coba  kelompok  kecil  yang dilakukan  

di  SMP  Alhuda  Jati  Agung  Lampung  Selatan   memperoleh  nilai  sebesar  

132,4  dan  kelayakan  sebesar  86,8%  dengan  kategori  “Sangat Layak”.  Pada  

uji  coba  kelompok  kecil  yang  dilakukan  di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  

Bandar  Lampung  memperoleh  nilai  sebesar  dan  133,4  kelayakan  sebesar  

88,8%  dengan  kategori  “Sangat  Layak”.  Pada  uji  coba  kelompok  kecil yang  

dilakukan  di  SMP  N  1  Gisting  Tanggamus  memperoleh  nilai  sebesar 138,4  

dan  kelayakan  sebesar  89,6%  dengan  kategori  “Sangat  Layak”. 

Pada  uji  coba  lapangan  yang  dilakukan  di  SMP  Alhuda  Jati  Agung  

Lampung  Selatan  memperoleh  nilai  sebesar  396,6  dan  kelayakan sebesar  

87,6%  dengan  kategori  “Sangat  Layak”.  Pada  uji  coba  lapangan  yang 

dilakukan  di  MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung  memperoleh  

nilai  sebesar  425  dan  kelayakan  sebesar  94%  dengan  kategori  “Sangat  

Layak”.  Pada  uji  coba  lapangan  yang  dilakukan  di  SMP  N  1  Gisting  
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memperoleh  nilai  sebesar  423,4  dan  kelayakan  sebesar  93,6%  dengan  

kategori  “Sangat  Layak”.   

Sedangkan  untuk  penilaian  pendidik  di  SMP Alhuda Jati  Agung  

Lampung  Selatan, MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar Lampung  dan  

SMP  N  1  Gisting  Tanggamus   memperoleh  nilai  4,3  dan  kelayakan  sebesar  

84,16%  dengan  kategori  “Sangat  Layak”.  Media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  yang telah  

dikembangkan  dapat  digunakan  dengan  baik  oleh  peserta  didik.  Kekurangan  

media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  ini  yaitu  hanya  ada  5  fotonovela  berbasis  pendidikan  karakter  

sehingga  tidak  semua  peserta  didik  dapat  mengamati  fotonovela   fisika  

tersebut. 

Produk  yang  berhasil  dikembangkan  ini  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada materi  

usaha  dan  energi.  Media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  

berbasis  pendidikan  karakter  ini  digunakan  untuk  menjelaskan  materi-materi  

tentang  usaha  dan  energi.  Setelah  melalui  tahap  validasi  dari  beberapa  

dosen  yang ahli  dibidangnya  serta  uji  coba  yang  dilakukan.  Media  

fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  

karakter  ini  dinyatakan “Sangat  Layak”  sehingga  tidak  perlu  direvisi  

kembali. 
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f. Tanggapan  Pendidik 

Hasil  Validasi  terhadap  respon  guru  terkait  media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  pada  materi  

usaha  dan  energi  dikategorikan  sangat  layak  dan  sangat  bermanfaat  untuk  

menumbuhkan  minat  belajar  peserta  didik  tentang  materi  usaha  dan  energi  

dengan  didalamnya  terdapat  pendidikan  karakter, peserta  didik  sangat  

antusias  untuk  memahami  dan  belajar  lebih  dalam  tentang  materi  usaha  

dan  energi.  Dari  segi  ukuran  media  fotonovela  ini  sangat  sesuai  karena  

bisa  memudahkan  dalam  penggunaan  dan  mudah  dibawa  kemana-mana.  

Sehingga  peserta  didik  dapat  belajar  dimanapun  dan  kapanpun  secara  

diskusi, kelompok  maupun  mandiri. 

Pendidikan  karakter  yang  terdapat  dalam  media  fotonovela  fisika  

sebagai  berikut: 

1. Religius, Nilai  karakter  religius  dalam  fotonovela  berbasis  pendidikan  

karakter  ini  dimunculkan  melalui  pengenalan  ayat-ayat  alqur’an  yaitu  al-

a’raf  ayat  31, yang  menekankan  peserta  didik  agar  tidak  berlebihan  

dalam  mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  sebab  Allah  SWT  tidak  

menyukai  orang-orang  yang  berlebihan.  Dalam  surat  yunus  ayat  5, 

ditekankan  bahwa  dengan  cahaya  matahari  kita  dapat  melihat  pada  siang  

hari,  tanpa  matahari  tidak  ada  kehidupan  di  dunia  ini  dan  dengan  

cahaya  bulan  kita  dapat  melihat  dalam  kegelapan  malam  dan  

melepaskan  lelah  di  malam  hari.  Dan  pada  surat  al-an’am  ayat  160  
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menjelaskan  bahwa  apa  yang  akan  kita  perbuat  maka  itu  pula  yang  

akan  kita  tuai, apabila  kita  berbuat  baik,  maka  balasannya  juga  akan  

baik,  begitu  juga  sebaliknya. 

2. Peduli  sosial, Nilai  karakter   peduli  sosial  dalam  fotonovela  berbasis  

pendidikan  karakter  ini  dimunculkan  ketika  sedang  menolong  seseorang  

yang  mengalami  kesusahan.   

3. Rasa  ingin  tahu, Nilai  karakter  rasa  ingin  tahu  dalam  fotonovela  berbasis  

pendidikan  karakter  ini  dimunculkan  melalui  karakter  Fatimah, Aisyah, 

Yusuf, dan  Nur  yaitu  tokoh  fotonovela  yang  selalu  ingin  tahu  dan  

berupaya  memahami  lebih  mendalam  tentang  usaha  dan  energi.  dari  

karakter  tokoh  ini  peserta  didik  diharapkan  selalu  antusias  dalam  

mempelajari  materi-materi  pembelajaran  agar  memahami  materi  secara  

mendalam. 

Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sikap  yang  baik  didapat  dari  

pendidikan  karakter  yang  sengaja  ditanamkan  dalam  diri  seseorang  agar  

peserta  didik  mampu  berprilaku  baik.  Fotonovela  yang  dikembangkan  ini  

berbasis  pendidikan  karakter  yang  bertujuan  memberi  penguatan  pendidikan  

karakter  pada  peserta  didik  sehingga  tertanam  pendidikan  karakter  yang  

diharapkan  mampu  menjadi  kebiasaan  positif  bagi  peserta  didik  dalam  

kegiatan  pembelajaran. 
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 BAB V 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan  dari  penelitian  pengembangan  ini  adalah : 

1. Rata-rata  penilaian  validator  ahli  materi  mendapatkan  persentase  

kelayakan  85%.  Sehingga  penilaian  yang  dicapai  validator  ahli  materi  

mendapatkan  kategori  “sangat  layak”.  Sedangkan  rata-rata  penilaian  

validator  ahli  media  mendapatkan  persentase  kelayakan  90%.  Sehingga  

penilaian  yang  dicapai  validator  ahli  media  mendapatkan  kategori  

“sangat  layak”. 

2. Hasil  respon  peserta  didik  yang  dilakukan  pada  uji  coba  dilakukan  

ditiga sekolah mendapatkan persentase kelayakan rata-rata sebesar 92% 

dengan  kategori “Sangat Layak”. 

B. Saran  

Berdasarkan  hasil  penelitian, pembahasan  dan  kesimpulan  dapat 

dikemukakan  beberapa  saran  sebagai  berikut : 

1. Bagi  sekolah, sebaiknya media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  

fisika  berbasis  pendidikan  karakter  ini  diperbanyak  guna  meningkatkan  

kualitas  dan  kreatifitas  peserta  didik. 

2. Bagi  guru, Pembelajaran  menggunakan media  fotonovela  sebagai  

suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  dapat 
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dikembangkan  oleh  guru  secara  berkelanjutan  untuk  materi  yang  

berbeda. 

3. Bagi  peneliti, dapat  mengembangkan  media  fotonovela  sebagai  suplemen  

pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter  dengan materi  fisika  

yang  lain  serta  dengan  meningkatkan  keefektifan  belajar.   

4. Bagi  peneliti  lain  dapat  digunakan  sebagai  bahan  acuan  dan  

pertimbangan  pengembangan  penelitian  yang  sejenis  sampai  uji  coba  

produk  diseminasi  dan  produksi  massal. 

5. Dalam  pembuatan  media  fotonovela  sebagai  suplemen  pembelajaran  

fisika  berbasis  pendidikan  karakter   pada  materi  usaha  dan  energi  

terdapat  beberapa  kendala  atau  kesulitan  yang  mungkin bisa  menjadi  

perbaikan  bagi  peneliti,  selanjutnya  mengembangkan media  fotonovela  

sebagai  suplemen  pembelajaran  fisika  berbasis  pendidikan  karakter   

dengan  materi  lain, diantaranya:  memperhatikan pemilihan  kata  dan  

konsep  yang  tepat, membuat  soal  evaluasi  yang  di  sertai  dengan  

pembahasan  untuk  soal  perhitungan, serta  dapat  menambah  percobaan  

yang  lebih  baik  dan  lengkap. 
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