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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN KOMIK IPA FISIKA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

PESERTA DIDIK KELAS X SMK ALAM NUSANTARA  

POKOK BAHASAN GERAK 

Oleh : 

Tri Sutrisno 

 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pengembangan 

komik Fisika sebagai media pembelajaran peserta didik kelas X SMK Alam 

Nusantara, dan mengetahui respon peserta didik terhadap komik Fisika sebagai media 

pembelajaran peserta didik kelas X SMK Alam Nusantara. Penelitian ini 

menggunakan rancangan penelitian & pengembangan dengan langkah-langkah 

meliputi tahap penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk 

awal, uji coba terbatas, dan revisi produk akhir. 

 

Model penelitian digunakan dalam pengembangan ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research And Development) menurut Borg & Gall. Subjek penelitian 

yang terlibat  terdiri dari dua orang ahli materi, ahli media, dan guru, serta sepuluh 

orang peserta didik untuk uji terbatas dan dua puluh lima orang untuk uji luas kelas X 

SMA. Ahli memberikan nilai validasi kelayakan terhadap kevalidan materi, media, 

dan kebutuha pembelajaran. Sedangkan peserta didik memberikan penilaian terhadap 

keefektifan produk yang dikembangkan oleh peneliti. Data penelitian dikumpulkan 

menggunakan lembar validasi, angket kebutuhan bahan ajar, dan angket respon siswa 

serta analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. 

 

Langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan ini meliputi: 1) Potensi dan 

masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) Validasi Produk, dan 5) Revisi 

Produk.  Hasil validasi materi dengan persentasi 85,42%, validasi media dengan 

persentasi 93,13% dan guru mendapatkan nilai persentase 86,25% kategori dari hasil 

validasi tersebut bahwa media yang dikembangkan pada kategori sangat menarik atau 

valid yang berarti produk sangat sesuai dengan materi Gerak, yaitu ranah kognitif dan 

ranah pengetahuan serta produk layak untuk digunakan dan  diterapkan dalam 

pembelajaran. Hasil validasi respon peserta didik pada uji luas dengan persentase 

83,60% kategori valid yang berarti produk efektif untuk diterapkan dalam 

pembelajaran serta peserta didik memberikan respon yang positif terhadap produk 

yang dikembangkan. 

 

Kata kunci : Komik Fisika, Media Pembelajaran, Materi Gerak 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

                          

                           

                

 

Artinya :”dan  matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang 

Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. dan telah Kami tetapkan bagi bulan 

manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang 

terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. tidaklah 

mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat 

mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” ( QS. 

Yasin: 38-40 ) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif dan efisien (berdaya 

guna dan berhasil guna) dapat mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa 

yang berdasarkan pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan 

kehidupan bangsa kita, hal ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dikembangkan oleh bangsa kita ini sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum 

dalam alinea IV, pembukaan UUD 1945.
1
  

Keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh ketiga aspek utama yaitu 

peserta didik (siswa), pendidik (guru) dan sumber belajar (materi). Namun, saat ini 

yang sering menjadi masalah adalah belum terdapatnya keselarasan antara ketiga 

aspek dalam proses pembelajaran tersebut. Beberapa bentuk dari ketidakselarasan ini 

diantaranya verbalisme, salah tafsir, perhatian tidak berpusat dan tidak terjadinya 

pemahaman. Berbagai permasalahan di atas merupakan akibat dari belum optimalnya 

proses komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan 

berlangsung pada suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang 

cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Posisi media ini 

                                                 
1
 Fuad ihsan, Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta:Pt Rineka Cipta, 2010), h. 3. 



 

akan berlaku pada proses pembelajaran disemua cabang ilmu pengetahuan sesuai 

dengan karakteristik masing-masing ilmu. 

Fisika merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang 

sifat materi dan energi serta fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta. fisika 

sering dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang membebani peserta didik 

karena dipenuhi dengan rumus-rumus dan hal yang sangat membosankan. Fisika 

merupakan cabang ilmu yang sangat dekat dengan manusia, baik saat bermain, 

bekerja atau pun aktifitas lainnya kegiatan manusia sangat erat kaitannya dengan 

fisika. Berdasarkan uraian diatas akan lebih nyaman jika pelajaran fisika disampaikan 

secara menyenangkan. 

Berdasarkan data yang didapat pada saat melaksanakan observasi, pengamatan 

dan wawancara di SMK Alam Nusantara didapatkan bahwa bahan ajar 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. 

 Sarana dan prasarana penunjang sangat kurang memadai, tidak tersedianya 

sarana komputer dan internet serta laboratorium fisika dan lainnya tentu sangat 

mempengaruhi motivasi peserta didik untuk mencari sumber  pembelajaran yang lain. 

Untuk tenaga pengajar khususnya pada mata pelajaran Fisika merupakan tenaga 

honorer yang tamatan SMA tentunya hal ini mempengaruhi metode pembelajaran 

yang digunakan pada saat kegiatan pembelajaran yang hanya menggunakan metode 



 

ceramah dan tanya jawab tentu hal ini semakin membuat motivasi peserta didik 

kurang dalam kegiatan pembelajaran.
2
 

Kerumitan bahan ajar yang disampaikan semakin membuat Peserta didik 

kurang tertarik untuk membaca buku pelajaran termasuk buku fisika. Peserta didik 

cenderung tertarik membaca buku cerita bergambar (seperti komik) dibanding buku 

pelajaran biasa, dikarenakan cerita bergambar (komik) memiliki alur cerita yang 

runtut dan teratur memudahkan untuk diingat kembali."3 Oleh sebab itu peneliti ingin 

mengembangkan komik Fisika yang mampu memberikan gambaran kepada peserta 

didik tingkat dasar agar mereka lebih mengenal kejadian dilingkungan sekitar yang 

dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran dan nantinya akan memicu minat mereka 

terhadap mata pelajaran Fisika.  

Peserta didik pada umumnya lebih menyukai bahan ajar yang memiliki gambar 

sebagai ilustrasi guna mengembangkan daya imajinasi mereka. Penggunaan media 

pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunaan komik sebagai salah satu bahan 

ajarnya. Komik merupakan media visual yang menarik dalam proses pembelajaran 

kepada peserta didik khususnya pada mata pelajaran Fisika.  Media ini merupakan 

media yang menyenangkan dan di sukai peserta didik. Oleh karena itu, jika media 

yang menyenangkan ini dipakai dalam proses pembelajaran, maka akan membawa 

                                                 
2
 Yuli Kurniati, Wawancara dan observasi di SMK Alam Nusantara. 2016. 

3
Dyah Rina Puspita Sari, Pengembangan Komik Fisika Sebagai Media Pembelajaran Di 

Smp/Mts Kelas Viii Pokok Bahasan Gaya, (jurnal). Program studi pendidikan fisika urusan pendidikan 

mipa Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas jember,2012. H. 2 



 

suasana kondusif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik lebih termotivasi 

dan menambah minat belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran Fisika. 

Media komik pembelajaran Fisika merupakan media berbasis cetak yang bisa 

meningkatkan respon belajar siswa terhadap pelajaran Fisika, sehingga dapat 

digunakan di berbagai sekolah dengan kondisi yang berbeda-beda. Komik 

pembelajaran yang bersifat edukatif dapat menyampaikan unsur pesan dengan jelas 

dan komunikatif. Penggambaran cerita yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari, 

membuat peserta didik dapat dengan mudah mengikuti alur ceritanya.  Hal ini 

membuat peserta didik lebih kreatif dalam melakukan sebuah pemecahan suatu 

masalah.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba memberikan alternatif 

dengan membuat suatu komik pembelajaran fisika yang dapat menyajikan 

pembelajaran fisika lebih menarik agar peserta didik dapat lebih tertarik dan 

memahami pembelajaran fisika dengan baik. Oleh karena itu penulis mengangkat 

penelitian dengan judul “pengembangan komik ipa fisika sebagai media pembelajaran 

peserta didik kelas X pada SMK Alam Nusantara pokok bahasan gerak”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi masalah-

masalah yang terjadi sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya hasil belajar Fisika, Hal ini karena kurangnya media 

pembelajaran yang bisa memotivasi peserta didik. 



 

2. Mata pelajaran fisika seringkali dianggap sulit, membosankan dan cenderung 

tidak disukai peserta didik. 

3. Peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah Fisika 

karena pemahaman materi dan konsep yang masih kurang. 

4. Minat baca dan belajar peserta didik masih rendah dikarnakan peserta didik 

cenderung bosan dengan buku pelajaran yang ada. 

 

C. Batasan Masalah 

1. Pengembangan produk yang digunakan adalah terbatas pada tahap ke 6 tahap 

dari 10 tahapan Borg & Gall, yang pada tahap uji coba produk. 

2. Media yang dikembangkan adalah komik (FISIKA) 

3. Materi yang akan dikembangkan adalah materi dengan Standar Kompetensi 

Memahami proses Gerak. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di 

atas, masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kualitas deskripsi pengembangan komik Fisika sebagai media 

pembelajaran peserta didik kelas X SMK Alam Nusantara 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap komik Fisika sebagai media 

pembelajaran peserta didik kelas X SMK Alam Nusantara. 



 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kualitas pengembangan komik Fisika sebagai media pembelajaran 

peserta didik kelas X SMK Alam Nusantara 

2. Mengetahui respon peserta didik terhadap komik Fisika sebagai media 

pembelajaran peserta didik kelas X SMK Alam Nusantara. 

F. Spesifikasi Produk 

Produk komik yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah komik yang 

digunakan oleh peserta didik sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

fisika. Spesifikasi produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Komik pada mata pelajaran Fisika kelas X  pokok bahasan gerak . 

2. Komik sebagai penunjang pembelajaran Fisika untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang kreatif. 

3. Komik terdiri dari halaman muka/cover, ilustrasi gambar, dan percakapan pada 

gambar. 

4. Komik disusun dengan colour full sehigga peserta yang membaca tidak bosan 

dan tertarik untuk membaca. 

5. Komik berupa media cetak. 

6. Komik berukuran A5. 



 

G. Manfaat 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:  

1. Bagi peserta didik 

Pengembangan komik pengenalan fisika sebagai penunjang pembelajaran untuk 

peserta didik tingkat menengah dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk 

lebih menyukai fisika. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Bagi peneliti 

Untuk mengetahui  apakah komik Fisika ini layak digunakan sebagai salah satu 

media pembelajaran, Selain itu sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penelitian dalam pendidikan fisika sehingga dapat menambah 

pengetahuan peneliti.  

 



 

5. Bagi peneliti lainnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan pengembangan 

penelitian yang sejenis. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Belajar 

Pembelajaran dapat diartikan proses belajar dalam diri siswa yang terjadi baik 

secara langsung atau tidak langsung ketika berinteraksi dengan lingkungan atau 

sumber belajar lain.  Dalam hal ini, terlihat kegunaan media yang membantu proses 

pembelajaran. Sebagai guru yang memfasilitasi tersedianya media pembelajaran 

hendaknya media tersebut dapat memberikan manfaat,  yakni menyediakan suatu 

kerangka konseptual untuk materi belajar yang akan dipelajari oleh siswa dan  

kontekstual (sesuai dengan keadaan saat ini),  sehingga mampu membantu siswa 

untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. 

Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 

 

 

Artinya:“1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2) 

Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah, dan Tuhanmulah 

 



 

yang Maha pemurah,4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 

5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
4
 

Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar sesuatu adalah adanya 

perubahan tingkah laku dalam dirinya.Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut 

baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) 

maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif)
5
. 

Makna pembelajaran pada zaman sekarang ini sudah berkembang dengan 

beberapa pendapat dari para tokoh pemerhati pendidikan.Menurut Winkel 

Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses 

belajar peserta didik, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang 

berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian yang intern yang berlangsung dialami 

peserta didik.
6
 

Berdasarkan pernyataan Winkel di atas pembelajaran merupakan seperangkat 

tindakan yang mendukung proses belajar peserta didik, yang artinya pembelajaran 

memerlukan beberapa aspek seperti guru, peserta didik, metode, media, dan alat 

bantu lainnya untuk menunjang pembelajaran dengan tujuan akhir 

pembelajaranadalah menjadi peserta didik yang memiliki wawasan dan kemampuan 

yang baik, hal ini seperti yang dikemukakan oleh:  
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Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara 

seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil guna.”
7
Gagne 

beranggapan bahwa pembelajaran harus menghasilkan peserta didik yang memiliki 

kemampuan atau pemahaman yang baik karena inilah yang menjadi tujuan akhir dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran adalah usaha pendidikan yang 

dilakukan secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali.”
8
 

Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang dilakukan secara sadar 

dan disengaja oleh peserta didik dengan menanamkan rasa ingin tahu dan niat yang 

baik sebelum melakukan pembelajaran.Pembelajaran yang baik terjadi jika dilakukan 

dengan aturan yang baik pula seperti yang dilakukan di dalam kelas dengan 

dibimbing oleh seorang guru, sehingga pembelajaran berlangsung seperti harapan 

karena terjalin interaksi antara peserta didik dan guru.Pernyataan ini diperkuat oleh, 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menjelaskan bahwa “Pembelajaran adalah proses interaksi antara Peserta didik, guru, 

dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar”. 

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan 

beberapa ciri pembelajaran adalah: 

1) Pembelajaran merupakan upaya sadar dan disengaja. 

2) Pembelajaran harus membuat peserta didik belajar. 
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3) Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 

4) Pelaksanaanpembelajaran terkendali, baik isinya, waktu, proses, maupun hasilnya.
9
 

2. Teori Belajar 

Teori belajar adalah deskriptif karena tujuan utamanya menjelaskan proses 

belajar, sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif karena tujuan utamanya 

menetapkan metode pembelajaran yang optimal.
10

Teori pembelajaran preskriptif 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori belajar deskriptif dimaksudkan 

untuk memberikan hasil.Banyak tokoh yang menjelaskan tentang pengertian teori 

belajar sehingga seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak teori-teori 

baru yang berkembang diantaranya adalah teori Behavioristik, Kontruktivistik, 

Humanistik, dan Kognitivistik. 

a. Teori Behavioristik 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi berdasarkan interaksi 

yang terjadi antara stimulus dan respon.Belajar atau tidak seseorang bergantung 

kepada pada faktor-faktor yang diberi lingkungan. Teori behavioristik memiliki ciri-

ciri : 1) Mementingkan pengaruh lingkungan, 2) Mementingkan bagian-bagian 

(elementalistik), 3) Mementingkan peranan reaksi, 4) Mengutamakan mekanisme 

terbentuknya hasil belajar, 5) Mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu, 6) 

Mementingkan pembentukan kebiasaan, 7)Dalam pemecahan problem, ciri khasnya 
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“trial and error”. Penganut sekaligus pendiri teori ini adalah Thondike, Pavlov, 

Watson, Skiner, dan Guthrie. 

1) Pavlov 

 

Teori belajar pertama kali dikemukakan oleh tokoh ini, menurut Pavlov belajar 

adalahperubahan yang ditandai dengan adanya hubungan antara stimulus dengan 

respon, hal ini berdasarkan hasil eksperimennya, apabila stimulus yang diadakan (CS) 

selalu disertai dengan stimulus penguat (UCS), stimulus (CS) dengan cepat atau 

lambat akhirnya akan menimbulkan respon atau perubahan yang kita kehendaki yang 

dalam hal ini respon (CR).Teori Pavlov ini terkenal dengan Teori kondisioning klasik 

(classical conditioning).
11

 

2) Edwin Guthrie 

 

Demikian juga Edwin Gutrie, ia juga menggunakan variabel stimulus dan 

respon, namun ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan 

kebutuhan atau pemuasan biologis. Gutrie mengemukakan, agar respon yang muncul 

sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus 

yang berhubungan dengan respon tersebut. 

3) Watson 

Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan 

respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku 

yang dapat diamati dan dapat diukur, meskipun ia mengakui adanya perubahan-
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perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap 

hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Watson mengakui 

bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk benak peserta didik itu penting, 

namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum 

karena tidak dapat diamati. 

4) Skinner 

 

Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu 

mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh 

sebelumnya.Skinner mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun 

dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. 

Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi 

dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku, 

tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. 

5) Thondike 

Menurut thondike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan 

respon. Dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang 

berwujud konkrit yaitu dapat diamati atau berwujud tidak konkrit yaitu tidak dapat 

diamati.Teori ini juga disebut sebagai aliran koneksionisme (connectinism). 

b. Teori Koknitivistik 

Teori ini muncul karena keterbatasan teori belajar behavioristik untuk 

menjelaskan aktivitas atau tingkah laku manusia.Menurut teori ini manusia 

merupakan makhluk belajar yang dan selalu ingin tahu serta makhluk 



 

sosial.Pembentukan tingkah laku individu merupakan interaksi antara individu 

dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses 

yang terjadi dalam akal pikiran manusia, yang proses tersebut tidak dapat mereka 

amati. Proses, belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respon 

melainkan melibatkan aspek psikologis lain seperti mental, emosi, dan presepsi dalam 

memproses informai yang tidak tampak dalam memberikan respon terhadap sebuah 

stimulus belajar. 

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa stimulus bukanlah variabel 

tunggal yang menyebabkan terjadinya respon seperti yang dikemukakan oleh teori 

behavioristik, namun ada variabel lain yang berasal dari dalam diri manusia yang 

disebut dengan faktor internal. Faktor internal tersebut meliputi emosi, mental, 

motivasi, dan perasaan lainnya yang dimiliki oleh manusia. 

Teori ini dapat digambarkan secara sederhana melalui proses usaha yang telah 

dimiliki oleh seseorang untuk mencari informasi, pengalaman, yang dilakukan secara 

aktif dan terus menerus selama proses berlangsung. Proses belajar akan berjalan baik 

bila materi pelajaran yang baru beradaptasi secara baik dengan struktur kognitif yang 

telah dimiliki oleh peserta didik. Proses belajar adalah yang ditekankan pada teori 

koknitivistik dari pada hasil belajarnya. Beberapa tokoh yang menganut teori ini 

adalah Jean Piaget, Ausabel, dan Bruner. 

1) Jean Piaget 

Menurut Peaget, proses belajar terdiri dari tiga tahapan, yaitu :1) Asimilasi.2) 

Akomodasi, dan 3) Equilibrasi (penyeimbangan). Asimilasi adalah proses 



 

pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi 

adalah proses penyesuaian struktur kognitif kedalam situasi yang baru, sedangkan 

equilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 

Sebagai contoh seorang peserta didik yang sudah mengetahui prinsip-prinsip 

penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka terjadilah proses 

pengintegrasian antara prinsip penjumlahan (yang sudah ada di benak peserta didik) 

dengan prinsip perkalian (sebagai informasi yang baru), inilah yang dimaksud dengan 

proses asimilasi, jika peserta didik di beri sebuah soal perkalian, maka situasi ini 

disebut akomodasi. Proses ini bararti penerapan prinsip perkalian dalam situasi baru 

dan spesifik. Peserta didik akan dapat terus berkembang dan menambah ilmunya, tapi 

skaligus menjaga stabilitas  mental dalam dirinya, diperlukan proses penyeimbangan.  

Proses inilah yang disebut equilibrasi, penyeimbangan antara dunia luar dan dunia 

dalam. Tanpa proses ini perkembangan kognitif seseorang  akan tersedat-sedat dan 

tidak teratur. Seseorang dengan kemampuan equilibrasi yang baik akan mampu 

menata berbagai informasi yang diterimanya dalam urutan yang baik, jernih dan 

logis, sebaliknya jika kemampuan equilibrasi seseorang rendah ia cenderung 

menyimpan  semua informasi yang ada pada dirinya secara kurang teratur, sehingga 

ia tampil sebagai orang yang alur pikirnya ruwet, tidak logis dan berbelit-belit. 

Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan  

tahap perkembangan kognitif  yang dilalui peserta didik, tahapan tersebut yaitu tahap 

sensorimotor (anak usia 1,5-2 tahun), tahap praoperasional (2-8 tahun), dan tahap 

operasional konkrit (usia 7/8 tahun – 12/14 tahun), dan tahap operasionalfonnai (14 



 

tahun atau lebih). Proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada dengan 

tahap yang satu dengan yang lainnya, secara umum semakin tinggi tingkat kognitif 

seseorang maka semakin teratur dan juga semakin abstrak  cara berpikirnya, kerena 

itu guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif  anak didiknya, 

serta memberikan isi, metode, media dan pembelajaran yang  sesuai dengan tahap - 

tahap tersebut. 

2) Ausubel 

Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. 

Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan 

pada peserta didik, melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut 

cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif 

yang telah ada. 

Pembahasan pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat 

dikomunikasikan pada peserta didik baik dalam bentuk belajar penerimaan yang 

menyajikan informasi itu dalam bentuk final, maupun dengan bentuk belajar 

penemuan yang mengharuskan peserta didik untuk menemukan sendiri sebagian atau 

seluruh materi yang akan diajarkan. Pembahasan tingkat kedua, peserta didik 

menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan (berupa konsep-

konsep atau lain-lain) yang telah dimilikinya ; dalam hal ini terjadi belajar bermakna, 

sedangkan belajar hafalan terjadi ketika peserta didik mencoba-coba menghafalkan 

informasi baru itu tanpa menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada 



 

dalam struktur kognitifnya.
12

 Menurut teori ini belajar adalah proses belajar bermakna 

belajar yang bersifat hafalan. 

 

c. Teori Kontruktivistik 

Menurut teori ini permasalahan dimunculkan dari pancingan internal, 

permasalahan muncul dibangun dari pengetahuan yang direkonstruksi sendiri oleh 

peserta didik.Teori ini sangat dipercaya bahwa peserta didik mampu mencari sendiri 

masalah,menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan 

tantangan yang dihadapinya,menyelesaikan dan membuat konsep mengenai 

keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu bangunan utuh. 

d. Teori Humanistik 

Menurut teori humanistik,tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. 

Proses balajar dianggap berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan 

dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat 

laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik- baiknya. Teori belajar ini 

berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari sudut 

pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai fasilitator bagi para 

peserta didik sedangkan guru memberikan motivasi,kesadaran mengenai makna 

kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik 

dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta 
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didikberperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya 

sendiri. 

Kesimpulan yang diuraikan dari berbagai teori di atas adalah teori 

kontruktivistiklah yang dirasakan sesuai dengan kondisi pembelajaran di Indonesia. 

Teori kontruktisvistik menjelaskan bahwa proses belajar diciptakan dan dicari oleh 

peserta didik sendiri sehingga menciptakan suasana belajar yang sesuai dengan yang 

diinginkan. Teori ini juga memberikan rasa kemandirian bagi peserta didik dan tidak 

bergantung pada orang lain dengan selalu mencari informasi, permasalahan dan 

mencari solusinya sendiri baik dari buku dan sumber lainnya. 

 

3. Kebermanfaatan Belajar 

Tujuan utama pembelajran adalah mengelola aktivitas stimulus respon, dan 

penguatan sebagai satu kesatuan kerja untuk memvariasikan dan mengoptimalkan 

terjadinya tindak belajar (learning Actions), akan tetapi dalam praktik tugas ini sering 

ditafsirkan sebagai pemberian pengetahuan teoritis deskriptif sebanyak- banyaknya 

sehingga dalam banyak kejadian dikelas terkesan nyaris tanpa makna karena tidak 

dapat diikuti dengan tindak belajar yang semestinya. 

Pembelajaran yang dimaksudkan adalah dengan materi Gerak peserta didik 

dapat menguasai materi tersebut dengan baik dan benar. Kondisi inilah yang 

dikatakan sebagai dasar kebermanfaatan belajar, dengan proses yang telah dijalanai 

oleh peserta didik maka paham akan materi Gerak adalah hal yang wajib dan yang 



 

dirasakan adalah peserta didik dapat mengetahui fenomena alam yang sesuai dengan 

materi tersebut. 

Kebermanfaatan belajar tidak terlepas dari tujuan belajar yang ingin 

dicapai.Kebermanfaatan belajar yang dirasakan peserta didik adalah 1) Mendapatkan 

pengetahuan, 2) Penanaman konsep dan ketrampilan, 3) Membentuk sikap, mental, 

perilaku peserta didik.
13

 

Pemaparan beberapa penjelasan tersebut berhubungan dengan tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran, yaitu adanya perubahan tingkah laku, pemahaman 

konsep, dan mampu menghubungkan konsep dengan keadaan nyata yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kebermanfaatan inilah yang diharapkan 

akibat dari proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. 

 

4. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam bukunya Psikologi Belajar Chatarina Tri Anni mengungkapkan bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar. Aspek–aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu, apabila pembelajar 

mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

adalah berupa penguasaan konsep.Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang 

harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan 

dalam tujuan pembelajaran. 
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Sedangkan Benyamin S. Bloom mengemukakan tiga hal yang disebut dengan 

ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik
14

. 

Hasil belajar akan terlihat jika individu telah mempunyai sikap dan nilai yang 

telah diinginkan, menguasai pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai dan munculnya ide-ide baru yang bermanfaat untuk masa yang 

akan datang. Dari uraian hasil dapat disimpulkan bahwa belajar adalah semua 

perubahan tingkah laku individu setelah melakukan kegiatan atau proses belajar. 

Perubahan itu terjadi karena adanya  perubahan ilmu pengetahuan, kebiasaan, 

keterampilan, serta apresiasi dalam bentuk sikap dan nilai. Dengan demikian hasil 

belajar fisika yang diinginkan dalam penelitian adalah hasil yang diperoleh dan 

dikuasai peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran yaitu berupa 

pengetahuan, memahami materi dan konsep,serta dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

5. Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, pengembangan materi atau bahan ajar dapat 

melalui berbagai cara, salah satunya adalah pengembangan bahan pengajaran dengan 

memanfaatkan media. Media yang digunakan untuk mempermudah komunikasi 

dalam proses pembelajaran biasa disebut dengan media pembelajaran. Media cetakan 

dan grafis adalah media yang  paling banyak  dan paling sering digunakan.  
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Media cetakan serta media grafis termasuk kedalam kategori media visual non 

proyeksi yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan. 

Pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, simbol-

simbol yang mengandung arti, disebut media grafis. Media grafis termasuk media 

visual diam, seperti halnya dengan media lain, media grafis memiliki fungsi untuk 

menyalurkan pesan dari tenaga pengajar kepada peserta didik.Media ini termasuk 

media yang relatif murah dalam pengadaannya bila dilihat dari segi biaya serta dapat 

digunakan disetiap daerah. Macam-macam media grafis adalah: gambar/foto, 

diagram, bagan grafik, poster, media cetak, dan buku. 

 

6. Media Berbasis Cetak 

 

Media pembelajara berbasis cetakan yang paling umum dikenal diantaranya 

buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas.Media berbasis 

cetakan harus memiliki enam elemen yang perlu diperhatikan padasaat merancang, 

yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi 

kosong
15

. 
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7. Cerita Bergambar 

 

Cerita bergambar merupakan sebuah kesatuan cerita disertai dengan gambar-

gambar yang berfungsi sebagai penghias dan pendukung cerita yang dapat membantu 

proses pemahaman terhadap isi cerita tersebut. Menurut wikipedia the free 

encylopedia dalam evantinacerita bergambar adalah suatu bentuk seni yang 

menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalinan cerita bergambar diharapkan pembaca dapat dengan mudah 

menerima informasi dan skripsi cerita yang hendak disampaikan. 

 

8. Komik Pembelajaran 

 

Media pembelajaran merupakan media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan meningkatkan hasil belajar dan 

membuat proses belajar menjadi menarik, menyenangkan, serta dapat mengurangi 

kesalahpahaman dan ketidakjelasan. 
16

 

Komik merupakan media yang sangat dekat dengan anak-anak, bahkan komik 

sering dianggap sebagai sahabat anak. Anak-anak lebih sering menghabiskan waktu 

dengan membaca komik dibandingkan membaca buku-buku pelajaran misalnya 

dalam sebulan minimal satu buku komik maka sama dengan membaca buku pelajaran 

dalam setiap tahunnya.Namun seorang tenaga pendidik wajib memilih komik yang 

layak digunakan sebagai media pembelajaran karena tidak jarang ditemukan komik-
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komik yang mengajarkan kekerasan.Hal ini sangat diperlukan karena seorang anak 

akan meniru apa yang ada dilingkungan sekitar. 

Komik dapat didefinisikan sebagai media berbentuk kartun yang mengungkapkan 

karakter dan menerapakan cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan 

gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca.
17

 Komik 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya komik memiliki penyajian yang kuat dalam 

unsur visual dan memiliki cerita yang kuat, hal ini membuat pembaca komik lebih 

terlibat secara emosional sehingga membuat pembacanya ingin membaca hingga 

selesai.
18

 Selain itu media komik juga memiliki sifat sederhana, jelas, mudah 

dipahami serta lebih bersifat personal sehingga berfungsi informatif dan edukatif.
19

 

Kelebihan dan kekurangan komik 

Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut ini 

merupakan kelebihan dan kekurangan penggunaan media handout berbentuk komik: 
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1. Kelebihan: 

a. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan media komik dapat 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar serta lebih 

meningkatkan partisipasi peserta sisik dalam proses pembelajaran. 

b. Adanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran. 

c. Komik dapat membantu peserta didik untuk menerjemahkan cerita ke 

gambar bahkan seolah-olah peserta didik dihadapkan pada konteks yang 

nyata sehingga muncul efek yang membekas pada peserta didik dan 

menyebabkan peserta didik dapat mengingat sesuatu lebih lama. 

d. Materi yang terdapat dalam komik, berbentuk gambar dapat menjelaskan 

keseluruhan cerita atau materi yang dibarengi oleh ilustrasi gambar untuk 

mempermudah peserta didik dengan mengetahui bentuk atau contoh 

kongkret apa maksud dari materi yang disampaikan.
20

 

2. Kekurangan 

a. Tidak semua siswa bisa belajar efektif dengan gaya visual, karena setiap 

orang mempunyai gaya belajar masing-masing. 

b. Komik juga dapat membuat orang menjadi malas karena orang cenderung 

hanya ingin melihat gambar yang menarik menurut mereka saja, tidak 

memahami materi secara utuh. 
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9. Penelitian Pengembangan 

Metode penelitian pengembangan adalah “metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.”
21

 

Adapun langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri dari kajian 

tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk 

berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai 

denganlatar dimana produk tersebut akan dipakai dan melakukan revisi terhadap hasil 

uji lapangan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Research and Developmentmerupakan suatu metode yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka serangkaian langkah penelitian dan 

pengembangan dilakukan secara siklus, pada setiap langkah yang akan dilalui atau 

dilakukan selalu mengacu pada hasil langkah sebelumnya yang direvisi sehingga 

pada akhirnya diperoleh suatu produk pendidikan yang baru.Dengan demikian konsep 

penelitian pengembangan lebih tepat diartikan sebagai upaya pengembangan yang 

sekaligus disertai dengan upaya validasinya. 

 

 

10. Materi Gerak Lurus 
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a. Pengertian gerak lurus  

Suatu benda dikatakan bergerak karna mengalami perubahan kedudukan dari titik 

acuan.Titik acuan adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan 

kedudukan benda.Adapun titik-titik yang di lalui oleh suatu benda ketika bergerak 

disebut lintasan. Sebenarnya, benda yang “diam” dapat juga di katakana bergerak hal 

ini bergantung peda titik acuan yang dipakain dan kedudukan benda yang berubah 

terhadap titk acuanya,.Berdasarkan pengertiannya tersebut penumpang mobil dan 

pesawat dapat dikatakan bergerak .jika kamu memandang mobil sebagai titik acuan, 

maka penumpang mobil dikatakan diam. sedangkan kamu memandang landasan 

pesawat sebagai acuan, maka penumpang pesawat dikatakan bergerak terhadap 

landasan.Nah, apakah kesimpulan yang kamu dapatkan mengenai pengertian gerak? 

Suatu benda dikatakan bergerak terhadap benda lain jika mengalami 

perubahankedudukan terhadap benda lain yang di jadikan titik acuan. Sedangkan 

gerak lurus adalah gerak yang mempunyai lintasan lurus. 

 

b. Besaran-besaran dalam gerak lurus 

1) Jarak dan perpindahan 

Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan 

arah, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang di tempuh 

benda dengan memperhatikan arahnya. 

 

2) Kelajuan dan kecepatan  



 

kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awalanya dalam suatau 

selang waktu tertentu tanpa memperhtikan arahnya, sedangkan kecepatan 

adalah kelajuan dengan mememerhatikan arahnya. 

Secara garis besar persamaan kelajuan dapat didefinisikan sebagai. 

  
 

 
 

c. Gerak lurus beraturan 

Gerak lurus beraturan (GLB) adalah gerak suatu benda pada lintasan yang 

lurus diman pada setiap waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak 

yang sama (gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan 

tetap). 

 

d. Gerak lurus berubah beraturan  

1. Percepatan 

Sebuah mobil yang baru berjalan kecepatannya semakin lama semakin 

besar. Sedangkan mobil yang akan berhenti pasti melakukan pengereman 

sehingga semakin lambat (kecepannya semakin kecil). Percepatan 

didefinisikan sebagai perubahan kecepatan tiap waktu.Perubahan kecepatan 

adalah selisih antara kecepatan akhir dan kecepatan awal.Secara matematis, 

persamaan percepatan dapat didefinisikan sebagai berikut. 

                                           
     

 
  



 

Keterangan: 

 = percepatan (   ⁄ ) 

  = kecepatan mula-mula (  ⁄ ) 

  = kecepatan akhir (  ⁄ ) 

 =  waktu (s) 

 

3) Gerak lurus berubah beraturan 

Gerak lurus beraturan (GLBB) adalah gerak suatu benda yang menempuh 

lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap 

sekonnya atau mengalami percepatan yang sama. Gerak lurus suatu benda 

yang perubahannya kecepatanya selalu bertambah disebut gerak lururs 

dipercepat.Sedangkan gerak suat benda yang perubahannya selalu 

berkurang disebut gerak lurus diperlambat. 

 

11. Ilmu Fisika dalam Persepsi Al-Qur’an 

Kalau kita mempelajari ilmu fisika maka ada empat unsur penting yang berada di 

dalam nya. Unsur utama dalam kegiatan fisika yang penting adalah observasi atau 

pengamatan terhadap bagian alam yang ingin kita ketahui sifat dan kelakuannya pada 

kondisi tertentu. Dalam kegiatan fisika, apabila pengamatan atau obserfasi terhadap 

kelakuan alam diganti dengan penghayalan merupakan suatu kesalahan, kecuali 

apabila khayalan tersebut didukung oleh perhitungan matematika yang dijabarkan 

dari kelakuan-kelakuan lain yang telah di ketahui.  

Sehubungan dengan keharusan manusia untuk mengenal alam sekelilingnya dengan 

baik, maka ALLAH SWT  memerintahkannya dalam surat yunus ayat 101 sebagai 

berikut: 

                               



 

Artinya:“Katakanlah, pehatikanlah apa yang ada dilangit dan di bumi, tidak 

bermanfaat tanda kekuasaan ALLAH dan Rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang-orang yag tidak beriman (QS yunus: 101). 

 

Al-Quran menurut 1.108 ayat yang mengandung kata bagian dari alam, seperti air, 

awan, besi, bintang,burung, cahaya, darah, emas, jahe, kapal, kilat, dan langit
22

. 

Setelah melakukan observasi atau pengamatan unsur kedua yang merupakan hal 

penting dalam pengembangan fisika adalah pengukuran dalam dunia fisika tidak 

terlepas dari ahlukur-mengukur segala fenomena ke alam selalu di jelaskan dengan 

auntifikasi, kegiatan ini dilakukan agar sesuatu menjadi seragam dalam suatu 

pengertian atau bisa dikatakan agar suatu kejanggaln ke alaman yang mempunyai 

pengertian unifersal bisa dimengerti juga oleh oranglain, sesuatu akan menjadi kabur 

dalam fisika apabila dinyatakan dengan kualitatip saja. Seorang fisikawan mendengar 

ucapan seperti angin semilir-semilir sehingga membuat mata mengantuk agar 

berkomentar, bahwa ungkapan tersebut bukanlah pernyataan fisika tetapi puisi. Tetapi 

udara yang mengalir dengan kecepatan 9km/jam dengan suhu 23
0
C dan kelembaban 

85% akan dinyatakan sebagai pernyataan fisika. Jadi dalam fisika harus ada 

pernyataan yang dapat di pahami oleh semua orang (harus terukur). Pemahaman ini 

sejalan dengan firman ALLAH SWT dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang 

berbunyi: 

 

            

Artinya: Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran 

 (Al-Qamar: 49) 

 

Dalam fisika apabila ingin berkarya membuat suatu terapan, juga akan melakukan 

pengukuran sampai mendapatkan hasil yang di harapkan. Apabila ingin membuat 

ruang bersuhu 22
0
C maka akan membuat rekayasa dalam lingkungan sekitarnya 

sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 

 Besaran-besaran yang dapat di ukur disebut besaran fisika atau besaran fisis. 

Cotoh tentang suhu di atas mengandung pengertian bahwa kelembaban memiliki 

ukuran terentu. Gerak udara yang di ciptakan  ALLAH SWT memiliki ukuran 

kecepatan. Bumi dan benda-benda angkasa lain juga punya ukuran, serta mempunyai 

masa tertentu sehingga dapat menjadi seimbang, kemudian dari pengukuran dibuat 

persamaan matematis sehingga lebih mudah dipahami oleh semua orang. Jadi apa 

yang ada dalam fisika ada kesesuaiaan dengan Al-Quran. 

 Sebagai saintis berusaha menarik kesimpulan dari beberapa teori utuk 

dijadikan dan di ambil sebagai pelajaran atau sebagai acuan dalam kehidupan, karena 

sudah jelas sains adalah sunatullah, maka alam semesta adalah dipahami mempunyai 
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keteraturan yang keteratutan itu adalah bukti ketundukkan alam terhadap perintah 

ALLAH SWT. Dengan begitu, apabila saintis menjadikan beberapa teori untuk 

menyikapi hidup, maka itu bukan sesuatu yang keliru. Sikap itu misalnya mencoba 

menjadikan materi fisika klasik dan materi fisika moderen sebagai sikap untuk lebih 

membuat bijaksana. 

Dari hal tersebut dapat ditarik pelajaran bahwa pengamatan ada batasnya, sehingga 

tidak dibenarkan jika manusia bersikap arogan atau sombong dalam hal 

mempertahankan suatu ilmu. Sekedar sebagai contoh untuk sedikit membuktikan 

keterbatasan tersebut, adalah: 

Saya mempunyai dua buah benda. Benda pertama saya pegang dengan tangan kanan 

berupa sebuah dompet yang isinya uang receh isinya seratusan sebanyak sepuluh, dan 

pada tangan kiri saya pegang uang receh seratus rupiah. Apabila saya bertanya mana 

yang lebih berat antara benda ditangan kanan dengan benda ditangan kiri? Tentu 

jawabannya adalah benda pada tangan kanan. Kalau saya bertanya lagi mana yang 

lebih dilu sampai kelantai apabila secara bersama-sama keduanya di jatuhkan? Maka 

anda berfikir sejenak akan menjawab dompet akan jatuh lebih dulu katena dompet itu 

lebih berat 

 Hal itu adalah jawaban yang salah karena menurut teori gerak, jatuh bebas 

dompet dan uang receh akan jatuh bersama-sama. Hal ini  disebabkan karena 

kecepatan grapitasi yang sama besar dan tidak di pengaruhi oleh massa dan gaya 

berat.  

Kenapa jawabannya salah, karena keterbatasan pengamat dan keterbatasan dalam 

nalar.oleh karena itu, di dalam menghadapi segala sesuatu harus benar-benar di amati 

dan kemudian di lakukan analisis dengan nalar yang sungguh-sungguh sehingga tidak 

menjadi mudah menyalahkan orang lain dan tidak mudah merasa kitalah yang paling 

benar. Dengan kata lain, kita akan lebih bijaksana dalam mengikapi segala peristiwa. 

Masih banyak contoh-contoh yang lain dari teori sains unuk bisa di jadikan pelajaran 

atau perilaku dalam bersifat dan bertindak. Tetapi ternyata Al-Qur’an lah yang 

menjadi pedoman  dalam mengarungi kehidupan yang serba terbatas ini. 

Selain itu, gerak suatu benda bukan karna pengaruh benda lain. Beberapa benda 

secara alamiah bergerak dalam garis lurus, lainnya diam di tempat. Benda dengan 

berat lebih besar akan lebih cepat jatuh ke bumi dari pada benda yang lebih ringan. 

Salain itu, terdapat  gerak gerak alamiah lain, gerak melingkar. Terdapat objek yang 

secara alamiah bergerak dalam melingkar. Objek tersebut, menurut Aritoteles adalah 

benda langit yang terbuat dari substansi yang sempurna dan lebih mulia dari objek-

objek di Bumi. 

Karna terbuat dari substansi yang lebih mulia, bintang-bintang dan planet-planet 

bergerak melingkari dan secara alamiah pula objek-objek ini berbentuk bola. Losmos 

berbentuk bola dan Bumi sebagai pusatnya, sedangkan bulan, matahari, dan bintang 

bergerak dalam lingkaran mengitari bumi
23

.  
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Dari itu sangat lah jelas bahwa antara al-qur’an dengan ilmu pengetahuan sangatlah 

erat atau bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahauan alam bersumber dari al-qur’an 

namun karan keterbatasan dari pengetahuan kita sehingga kita belum mampu 

menggapaiatau menggali semua apa yang ada dalam Al-qur’an contoh kecil saja 

tentang bumi di kelilingi oleh matahari sebagai mana yang di jelaskan dalam surah 

yasin yang berbunyi: 

 

                       

Artinya : ”dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah 

ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui”. 

 

Mengetahui besaran kecepatan cahaya adalah sesuatu yang sangat menarik bagi 

manusia. Sifat unik dari cahaya yang menurut Einstein adalah satu-satunya komponen 

alam yang tidak pernah berubah, membuat sebagian ilmuwan terobsesi untuk 

menghitung sendiri besaran kecepatan cahaya dari berbagai informasi. Seorang 

ilmuwan matematika dan fisika dari Mesir, Dr. Mansour Hassab Elnaby merasa 

adanya sinyal-sinyal dari Alquran yang membuat ia tertarik untuk menghitung 

kecepatan cahaya, terutama berdasarkan data-data yang disajikan Alquran. Dalam 

bukunya yang berjudul A New Astronomical Quranic Method for The Determination 

of the Speed C, Mansour Hassab Elnaby menguraikan secara jelas dan sistematis 

tentang cara menghitung kecepatan cahaya berdasarkan redaksi ayat-ayat Alquran. 

Dalam menghitung kecepatan cahaya ini, Mansour menggunakan sistem yang lazim 

dipakai oleh ahli astronomi yaitu sistem Siderial. 

Ada beberapa ayat Alquran yang menjadi rujukan Dr. Mansour Hassab Elnaby: 

1. “Dialah (Allah) yang menciptakan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya 

dan ditetapkannya tempat bagi perjalanan Bulan itu, agar kamu mengetahui 

bilangan tahun dan perhitungan ” (Q.S. Yunus ayat 5). 

2. ”Dialah (Allah) yang menciptakan malam dan siang, matahari dan 

bulan masing-masing beredar dalam garis edarnya” (Q.S. Anbia ayat 33). 

3. “Dia mengatur urusan dari langit ke Bumi, kemudian (urusan) itu kembali 

kepada Nya dalam satu hari yang kadarnya seribu tahun menurut 

perhitunganmu” (Q.S. Sajdah ayat 5). 

 

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jarak yang dicapai “sang 

urusan” selama satu hari adalah sama dengan jarak yang ditempuh Bulan selama 

1.000 tahun atau 12.000 bulan. Dalam bukunya, Dr. Mansour menyatakan bahwa 

“sang urusan” inilah yang diduga sebagai sesuatu “yang berkecepatan cahaya”. 



 

Hitungan Alquran 
Dari ayat di atas dan menggunakan rumus sederhana tentang kecepatan, kita 

mendapatkan persamaan sebagai berikut: 

C x t = 12.000 x L ……………(1) 

C = kecepatan “sang urusan” atau kecepatan cahaya 

t = kala rotasi Bumi = 24 x 3600 detik = 86164,0906 detik 

L = jarak yang ditempuh Bulan dalam satu edar = V x T 

Untuk menghitung L, kita perlu menghitung kecepatan Bulan. Jika kecepatan Bulan 

kita notasikan dengan V, maka kita peroleh persamaan: 

V = (2 x phi x R) / T 

R = jari-jari lintasan Bulan terhadap Bumi = 324264 km 

T = kala Revolusi Bulan = 655,71986 jam, sehingga diperoleh 

V = 3682,07 km / jam (sama dengan hasil yang diperoleh NASA) 

Meski demikian, Einstein mengusulkan agar faktor gravitasi Matahari dieliminir 

terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang lebih eksak. 

Menurut Einstein, gravitasi matahari membuat Bumi berputar sebesar: 

a = Tm / Te x 360° 

Tm = Kala edar Bulan = 27,321661 hari 

Te = Kala edar Bumi = 365,25636 hari, didapat a= 26,92848° 

Besarnya putaran ini harus dieliminasi sehingga didapat kecepatan eksak Bulan 

adalah 

Ve= V cos a. 

Jadi, L = ve x T,  

di mana T kala edar Bulan = 27,321661 hari = 655,71986 jam 

Sehingga L = 3682,07 x cos 26,92848° x 655,71986 = 2152612,336257 km 

Dari persamaan (1) kita mendapatkan bahwa C x t = 12.000 x L 

Jadi, diperoleh C = 12.000 x 2152612,336257 km / 86164,0906 detik 

C = 299.792,4998 km /detik 

  



 

a. Interaksi Islam Dalam Sains 

 

                                  

 

Artinya : Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. 

 

Ketertinggalan umat islam akan sains dan teknologi memunculkan keprihatinan yang 

mendalam di kalangan sarjana Muslim kontemporer, kesadaran dan tekad untuk 

kembali menguasai sains dan tegnologi, sebagaimana pada masa kejayaan sarjana 

awal pun menyeruak dimana-mana. Masyarakat yang semakin egois, free sex yang 

terus meluas, dan kecendrungan ilmuan untuk menjadi ateis adalah keprihatinan yang 

lain. 

 Menariknya, sebagian pihak menuding bahwa biang kerok semua krisis 

tersebut adalah sains.sains yang telah tercerabut dari nilai ilahiah. Yang sekuler dan 

reduksionis. Reaksi ini tak pelak juga menimbahkan pada kalangan sarjana dan umat 

Muslim. Islam dan sains, melahirkan tiga pola interaksi yaitu
24

 : 

1. Islamisasi sains. 

2. Saintifikasi islam 

3. Sains islam. 

 

b. Bumi Melayang di Ruang Angkasa 

Jibalun adalah jamak taksir dari jabalun (Gunung). Jamada-yajmuda-jamdan-

jumudan (beku-kikir). Jumudun (tidak bergerak, kolot). Jamidun-jamidatun 

(yang beku, yang keras. Yamh kikir, yang tidak bergerak). Marrayamurru-

maran (berlalu, lewat, pergi). Sahabun dengan jamak taksir suhubun (awan).
25

 

Semakin dalam kita memahami hukum-hukum fisika, semakin kita dibawa 

pada dunia dan konsep matematika. Itukah bahasa Tuhan di dalam ciptaan 

alam?" Wallahu a'lam. Yang jelas, itulah yang kita ketahui sampai hari ini. 

Dan kita juga yakin bahwa masih banyak lagi yang belum kita ketahui “(Agus 

Purwanto)”. Alam memang terlalu penuh dengan rahasia. Kadang membuat 

saya teringat pada buku 'Angels and Demons' nya Dan Brown dengan 

antimateri itu. Yang ada di semesta ini penuh kesimetrian, berpasang-

pasangan, kesetimbangan, sama seperti kita, manusia yang mampu berdiri 

dengan dua kaki, mempunyai opposable thumb yang dapat menggenggam. 
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Materi dan antimateri adalah ide awal terbentuknya jagad raya yang berawal 

dari tanpa materi. 

Al-Quran menyatakan dugaan kata, “ Engkau kira gunung-gunung itu diam”. 

Al-Quran meralat dugaan kita tersebut, bahwa gunung itu bergerak. Informasi 

yang tidak kalah menarik adalah keterangan geraknya yang seperti gerak 

awan.
26

   

 

E. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian oleh Seiptiariny dengan judul pengembangan komik 

pembelajaran fisika berbasis desain grafis sebagai media resitasi materi fisika 

SMP” diproleh informasi  bahwa Komik Pembelajaran Seri Belajar Fisika 

telah diuji keefektifannya melalui post test, diperoleh 93,75% yang lulus 

KKM sehingga modul interaktif efektif sebagai sumber belajar dan  

berdasarkan hasil angket kemenarikan yang diberikan kepada para siswa,  

modul interaktif  ini menarik untuk dipelajari dengan nilai angket 3,288.
27

 

2. Hasil penelitian oleh Alfiana dengan judul “pengembangan bahan ajar fisika 

berupa komik pada materi cahaya SMP” diproleh informasi bahwa Motivasi 

belajar secara klasikal sebesar 89,93 %sehingga siswa kelas VIII C dikatakan 

sangat termotivasi selama prosespembelajaran menggunakan bahan ajar 

fisika berupa komik. Pemahaman konsep fisika siswa secara klasikal sebesar 

92,08% sehingga siswa kelas SMP C SMP Negeri 7 Jember dikatakan sangat 
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paham setelah menggunakan bahan ajar fisika berupa komik Fisika kelas 

VIII.
28

 

3. Hasil  penelitian oleh Tiyas dengan judul “pembuatan komik fisika sebagai 

media pembelajaran pada topik prinsip kerja kamera”diproleh informasi 

bahwa pembuatan komik sebagai media pembelajaran fisika dapat dikatakan 

efektif. Karena dapat memotivasi siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilihat 

dari jawaban kuisioner siswa, bahwa komik mampu menarik minat mereka 

untuk membaca meskipun itu materi fisika karena disajikan dalam gambar 

yang menarik dan bahasa sederhana sehingga lebih mudah memahami materi 

yang dipelajari.
29

 

4. Hasil penelitian oleh Hakim dengan judul “pengembangan komik IPA 

terpadu tipe shared untuk siswa SMP/MTS kelas VII” diproleh informasi  

bahwa tangapan peserta didik pada sekala kecil dan sekala besar yaitu positif 

yang artinya menerima komik IPA terpadu tipe shareddengan persentase 

keidealan masing- masing sebesar 86,67 % dan 84,72 %.
30

 

5. Hasil penelitian oleh Rina di dengan judul “Pengembangan Komik Fisika 

Sebagai Media Pembelajaran Di SMP/MTS Kelas VIII pokokbahasan 

Gaya”.Berdasarkan hasil validasi komikfisika yang dilakukan oleh ahli 

materi dankontruksi diperoleh skor akhir rata-rata 3,54yang berarti bahwa 
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komik fisika ini layakdigunakan. Sedangkan untuk uji keterbacaansiswa 

diperoleh presentase 82,03 % yangmenunjukkan keterbacaaan dan 

ketertarikansiswa terhadap komik fisika ini. Dapatdisimpulkan bahwa komik 

fisika pokok bahasangaya untuk SMP/MTs kelas VIII initelah valid dan layak 

digunakan sebagaimedia pembelajaran untuk kelas VIII.
31

 

  

                                                 
31

Dyah rina puspita sari dkk,  Pengembangan Komik Fisika Sebagai Media Pembelajaran di 

SMP/MTS Kelas VIII pokok bahasan Gaya, (Malang: Universitas Negeri Malang  ),h .5. 



 

F. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Bagan Desain langkah penelitian dan pengembangan kerangka 

berfikir bahan ajar Komik sebagai penunjang pembelajaran fisika 
Berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran dapat dilihat dari adanya perubahan pada 

diri Peserta didik. Ditemukan permasalahan di SMK Alam Busantara Lampung 

Tengah, berkaitan dengan buku paket yang ada disekolah belum bisa memotivasi 

Peserta didik untuk membacanya dan juga masih minimnya buku peket yang ada 

disekolah, dikarenakan buku yang tebal dan dipenuhi materi yang membingungkan 

dan buku LKS yang masih belum bisa menunjang tingkat belajar siswa. Akibatnya 

Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Menanggapi hal ini, 

IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Masih rendahnya hasil belajar Fisika, Hal ini karena kurangnya media 

pembelajaran yang bisa memotivasi peserta didik. 

2. Mata pelajaran fisika seringkali dianggap sulit, membosankan dan 

cenderung tidak disukai peserta didik. 

3. Peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah Fisika 

karena pemahaman materi dan konsep yang masih kurang. 

4. Minat baca dan belajar peserta didik masih rendah dikarnakan peserta 

didik cenderung bosan dengan buku pelajaran yang ada. 
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diperlukan alat bantu alternatif yang dapat menarik minat peserta didik dalam 

membaca dan mempelajari buku Fisika yang ada disekolah agar peserta didik tidak 

menganggap mata pelajaran fisika membosankan, sulit, dan menjadikan mata 

pelajaran fisika sebagai salah satu mata pelajaran yang tidak disukai. Alat bantu  

alternatif itu adalah Komik Fisika. 

 

  



 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development). Research and Development merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut.
32

Tujuan metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu dalam menguji keefektifan dan kebermanfaatan produk 

agar produk tersebut dapat berfungsi untuk masyarakat luas, maka diperlukan 

penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Pada penelitian ini 

dikembangkan bahan ajar yang bersifat multi bahanya itu komik pembelajaran Fisika. 

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah Peserta didik  kelas X. Pengembangan 

dilaksanakan pada materi Fisika pokok bahasan Gerak. 

Penelitian ini mengacu pada Model Borg and Gall, model ini meliputi: 

1) Potensi dan masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Produk, 4) Validasi 

desain, 5) Perbaikan desain, 6)Uji coba produk, 7)Revisi produk, 8)Uji pelaksanaan 

lapangan, 9)Penyempurnaan produk akhir, 10)Dimensi dan implementasi. Secara 

umum, prosedur pengembangan produk dapat dilihat pada gambar. 
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1. Penelitian Pengembangan Produk R & D 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Prosedur Pengembangan Produk.
33

 

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan pendidikan yaitu penelitian yang menghasilkan atau 

mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji 

materi, uji desain, dan uji coba produk di lapangan untuk menguji keefektifan dan 

kemanfaatan suatu produk. Untuk menguji produk ini menggunakan data angket. 

Dalam penelitian pengembangan ini dibutuhkan lima langkah pengembangan untuk 

menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan. 
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Produk akhir dari penelitian pengembangan ini adalah komik pengenalan fisika 

sebagai penunjang pembelajaran Fisika untuk peserta didik Kelas X. 

 

2. Pokok Materi Komik 

Materi yang disusun adalah pokok bahasan gerak. Materi dikutip dari berbagai 

sumber seperti Fisika SMK/SMA. Materi ini disusun berdasarkan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. 

Penyajian materi dalam komik pengenalan fisika ini berupa sebuah rangkaian 

gambar yang berkaitan dengan materi Fisika dengan sebuah cerita yang akan 

menjelaskan tentang materi tersebut. 

Dalam komik yang disajikan dapat membantu peserta didik dalam 

meningkatkan minat peserta didik untuk membaca agar bias lebih menarik minat 

belajar peserta didik, dan juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa yang untuk 

memudahkan memahami materi yang ada dalam komik tersebut. 

Materi yang disusun dalam komik juga sangat membantu   di dalam komik 

yang  telah disusun sudah di lengkapi dengan berbagai rumus dan contoh soal, berikut 

soal- soal yang bisa di kerjakan untuk mengasah kemampuan peserta didik. 

 

  



 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur penelitian pengembangan berpedoman dari desain penelitian 

pengembangan bahan instruksional oleh Sugiono. Produk yang dihasilkan berupa 

komik Fisika yang digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam pembelajaran 

dan siap digunakan oleh lembaga pendidikan dengan menggunakan 7 langkah yang 

dikemukakan oleh Sugiono tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.Prosedur Penelitian dan Pengembangan yang akan dilakukan 

1) Potensi dan Masalah 
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Mengacup ada masalah yang ada dalam pendidikan sangatlah banyak, pada 

penelitian ini penulis melakukan observasi di sekolah SMK Alam Nusantara 

didapatkan bahwa bahan ajar yang tersedia sangat terbatas. Tidak adanya buku 

penunjang selain buku pegangan guru, belum tersedianya lebbahkan untuk jaringan 

internet . Hal ini tentu sangat menyulitkan baik tenaga pendidik maupun peserta didik 

untuk mendapat hasil yang maksimal dalam  kegiatan  pembelajaran. Sehingga 

dengan adanya komik Fisika ini dapat digunakan sebagai refrensi penunjang dalam 

pembelajaran. 

2) Mengumpulkan Informasi 

Setelah analisis kebutuhan lengkap dan jelas maka tahap selanjutnya yaitu 

mengumpulkan sumber refrensi yang menunjang pengembangan komik Fisika untuk 

tingkat SMA/SMK. Sumber refrensi untuk pengembangan media didapat dari sumber 

yang relevanya itu dengan menggunakan buku materi, jurnal dan internet. 

3) Desain Produk 

Dalam tahap desain dibuat produk komik yang sederhana, untuk animasi dibuat 

dengan manual kemudian hasil animasi di scan lalu di edit untuk menambahkan 

dialog percakapan didalam komik. Materi dalam komik ini berupa materi pokok 

bahasan gerak, hal ini karena materi gerak dapat memberikan contoh dalam 

kehidupan sehari-hari dalam pelajaran fisika. Komik akan dicetak dalam 15 copian 

dan setiap komik memiliki ketebalan 15-25 lembar yang berukuran A 5 agar mudah 

digunakan peserta didik.  

 



 

4) Validasi Desain 

Setelah desain awal jadi, produk divalidasi atau uji ahli (validator) yaitu Guru 

mata pelajaran Fisika kelas X dan tim uji lainnya. Pada tahap ini dilakukan review 

untuk memberikan masukan guna memperbaiki produk awal yang dibuat untuk 

produk yang lebih baik lagi. 

5) Perbaikan Desain 

Berdasarkan validasi desain di atas, dilakukan perbaikan produk yang siap diuji 

cobakan berdasarkan saran dari para ahli(validator) dan forum diskusi. 

C. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri dari data 

kuantitatif dan kualitatif: 

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa presenta setingkatk evali dan revisi produk dari jawaban 

dengan ketentuanya atau tidak setiap poin criteria penelitian pada angket kualitas 

komik Fisika yang diisi oleh ahli media, ahli materi, dan guru SMK Alam Nusantara, 

serta peserta didik sebagai pengguna komik. Presentasi yang digunakan dari 0% 

sampai 100% dan 1-4. 

2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa nilai kategori kualitas Komik Fisika berdasarkan angket yang 

diberikan oleh alhi materi, ahli media, guru serta peserta didik. Kategori tingkat 

kevali dan revisi produk adalah 4(sangat menarik), 3(menarik), 2(kurang menarik), 

1(tidak menarik). 



 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang akurat adalah 

dengan menggunakan wawancara, angket, dan observasi. 

1. Wawancara 

Pada teknik ini wawancara kepada guru Fisika yang digunakan untuk mencari data 

awal terkait kebutuhan media komik pembelajaran Fisika yang akan dikembangkan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan:1)Bagaimana kondisi ketika pembelajarn 

Fisika berlangsung, 2) Apakah metode pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran, 3) Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan media lain dalam 

pembelajaran selain buku pegangan guru. 

2. Angket 

  Angket atau yang disebut kuesioner merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan kebutuhan 

pengguna.
34

Metode angket digunakan untuk mengukurin dikator program  yang 

berkenaan dengan, isi program bahan pembelajaran, tampilan program, dan kualitas 

teknis program. Angket menggunakan format respon empat poin dari skala Likert, 

dimana alternative responnya adalah sangat 4(sangat menarik), 3(menarik), 
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2(kurangmenarik), 1(tidak menarik).
35

 Secara lengkap angket dapat dilihat pada 

bagian lampiran yang berisi kisi-kisi angket dan komponen lainnya. 

a. Dasar-dasar penggunaan angket 

Penggunaan angket sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian 

didasarkan pada anggapan bahwa: 

1. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya 

sendiri. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat dipercaya. 

3. Persepsi subjek tentang pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

kepadanya adalaha sama dengan yang dimaksdu oleh 

peneliti.
36

 

b. Kelebihan dan kekurangan angket 

 Penggunaan angket sebagai metode pengumpulan data memberi 

kelebihan bagi serta kekurangan bagi peneliti. Berikut di antaranya kelebihan 

angket antara lain: 

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti secara langsung. 

2. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat. 

3. Dapat disesuaikan dengan kecepatan masing-masing 

responden. 
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4. Dapat membuat responden jujur dan tidak malu-malu dalam 

memberikan respon. 

5. Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat 

diberi pertanyaan yang benar-benar sama. 

6. Dapat memperhemat biaya yang dikeluarkan oleh peneliti. 

   Namun angket juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah: 

1. Responden sering tidak teliti dalam memberikan respon. 

2. Sering sulit dicari validasi karena responden memiliki situasi 

dan kondisi yang tidak sama. 

3. Terkadang responden kurang jujur dalam memberikan 

responnya, 

4. Jika menggunakan jasa pengiriman documen, sering angket 

yang dikirim tidak kembali lagi kepada peneliti. 

5. Waktu pengembalian yang tidak sama dapat menyebabkan 

lamanya proses validasi.
37

 

 

3. Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun data yang diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu 

gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau 
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informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.
38

 Observasi 

dilakukan dengan mengamati keadaan laboratorium Fisika, dari kelengkapan media 

laboraturium dan fasilitas yang ada di dalamnya. Secara lengkap hasil observasi dapat 

dilihat pada bagian lampiran. 

4. Lembar Validitas 

Validitas adalah alat untuk mengukur sesuatu yang diukur dengan tepat, dengan 

kata lain validitas berkaitan dengan ketepatan dengan alat ukur. 
39

 Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah. Secara lengkap lembar validasi dapat dilihat 

pada bagian lampiran. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan analisis data Analisis deskriptif kualitatif 

yang memaparkan hasil pengembangan produk yang berupa bahan ajar berupa komik 

Fisika. Data yang diperoleh melalui instrument penilaian pada suatu uji coba 

dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif kualitatif. Analisis ini dimaksud 

untuk menggambarkan karakteristik data pada masing-masing variabel. Cara ini dapat 

membantu mempermudah memahami data untuk proses pembelajaran. 

Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk merevisi produk bahan ajar  

yang dikembangkan. Data mengenai pendapat atau tanggapan pada uji produk yang 

terkumpul melalui angket dianalisis dengan statistic deskriptif. Hasil angket dianalisis 
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untuk mengetahui tingkat kevali dan (ahli media dan ahli materi) serta tingkat 

kemenarikan (pesertadidik) dengan criteria sebagai berikut : 

Alternatif jawaban untuk uji ahli, uji ahli praktisi dan peserta didik menggunakan 

skala liket dengan  

Tabel 3.2.Table Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban
40

 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Menarik 4 

Menarik 3 

Kurang Menarik 2 

Tidak Menarik 1 

 

Instrumen yang digunakan memiliki 4 pilihan jawaban, sehingga skor 

penilaian total dapat dicari dengan menggunakan rumus: 

                
                          

                                 
   

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah 

subyek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk menentukan 

kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan pendapat 

pengguna. 
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Novitasari,  Op.cit, h. 134 



 

Tabel 3.3.Skalakemenarikan
41

 

Skor Penilaian Rata-rata Skor Klasifikasi 

4 3,26     4,00 Sangat Menarik 

3 2,51     3,25 Menarik 

2 1,76     2,50 Kurang Menarik 

1 0      1,75 Tidak Menarik 

 

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari 

sejumlah subyek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian 

untuk menentukan kualitas dan tingkat kemanfaatan produk yang dihasilkan 

berdasarkan pendapat pengguna. Pengkonversian skor menjadi pernyataan 

penilaian ini dapat dilihat dalam Tabel 3.2. 

Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif yang sesuai 

dengan kriteria penilaian pada tabel 3.3 

     Tabel 3.3 Skala Kelayakan Media Pembelajaran. 

Skor kelayakan media 

pembelajaran 
Kriteria 

0  -  20 % Sangat Kurang layak 

20,01 %-  40 % Kurang layak 

40,01 %- 60 % Cukup layak 

60,01 %-  80 % Layak 

80,01 %-100 % Sangat layak 
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Ibid.h. 134 



 

Dengan adanya tabel skala likert tersebut peneliti dapat melihat 

persentase hasil penilaian layak atau tidak produk untuk dijadikan sebagai 

media belajar. 

Tabel 3.4Tingkat Kevali dan, Revisi Produk, dan Efektifitas Produk 

No Presentase (%) Kriteria Valid 

1 0-24 Tidak Baik  

2 25-49  Kurang Baik 

3 50-75  Cukup Baik 

4 75-100  Sangat Baik 

Rumus yang digunakan adalah
42

: 

P= 
  

   
 x 100% 

Dimana: 

P    = Presentase yang akan dicari 

∑X = Jumlah jawaban responden 

∑Xi = Jumlah nilai ideal 

Berdasarkan data tabel diatas, maka pengembangan produk akan berakhir saat 

skor penilaian terhadap komik pembelajaran ini telah memenuhi syarat kelayakan 

dengan tingkat kesesuaian materi, kelayakan media, dan kualitas teknis pada bahan 

ajar Komik Fisika sebagai penunjang pembelajaran Fisika pada pokok bahasan Gerak 

dikategori sangat menarik. 
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Randy Setiawan, Pengembangan Media Pembelajaran Fisika PowerPoint Berbasis Video 

Untuk SMA Kelas X Pada Hukum Newton, Jurnal Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Jakartahal. 3 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengembangan 

Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah pengembangan komik 

ipa sebagai media pembelajarann Materi IPA untuk peserta didik tingkat SMK kelas 

X pada pokok bahasan Gerak, Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan 

mengadaptasi metode Borg and Gallyang dilakukan dari tahap 1 hingga tahap 6. Data 

hasil setiap tahapan prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Potensi dan Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di SMK didapatkan bahwa 

proses pembelajaran Fisika yang berlangsung membutuhkan sumber bacaan 

yang mencukupi untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Komik ini diharapkan mampu memberikan sumber bacaan yang tepat bagi 

peserta didik untuk menunjang mereka dalam memahami materi Fisika.Secara 

lengkap hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran. 

Potensi pengembangan produk tersebut berguna untuk meminimalisir 

permasalahan dikelas bahwa pendidik masih menggunakan media cetak atau 

paper test  dalam melakukan evaluasi pembelajaran yang membutuhkan waktu 

yang cukup banyak, sehingga pendidik kurang memaksimalkan waktu dalam 



 

penyampaian materi yang berdampak ke peserta didik.  Pada tahap ini yang 

penting dilakukan adalah analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran terhadap 

produk yang akan dikembangkan melalui wawancara tidak terstruktur terhadap 

Guru SMK Alam Nusantara yaitu ibu Siti Ratmanah, S.Pd bahwa di kelas 

Xdalam evaluasi pembelajaran  masih menggunakan media cetak yang 

menguras waktu sangat banyak dan tidak kondusif sehingga materi yang harus 

dijelaskan tidak bisa dijelaskan secara teratur dan peserta didik merasa kesulitan 

pada saat mengerjakan soal yang diberikan guru pada saat melakukan evaluasi 

pembelajaran. 

 

2. Mengumpulkan Informasi 

Setelah potensi dan masalah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan 

pengumpulan informasi.Pengumpulan informasi sangat penting untuk mengetahui 

kebutuhan dari pendidik dan peserta didik terhadap produk yang dikembangkan 

melalui penelitian dan pengembangan.Langkah pertama peneliti melakukan analisis 

terhadap guru yang bersangkutan terhadap produk yang ingin dikembangkan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap guru bahwa guru sangat membutuhkan buku 

komik fisika, metode pembelajaran yang tidak membosan selain buku LKS ini yang 

dapat meminimalisir waktu dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efektif 

dan efisien. Setelah melakukan analisis terhadap kebutuhan guru kemudian peniliti 

menganalisis respon dari peserta didik terhadap komik fisika pembelajaran memberi 



 

manfaat yang lebih pada saat melakukan tes yang menggunakan media komik fiska 

pada materi gerak dan beberapa jurnal terkait pengembangan komik. 

Sedangkan untuk materi dalam pembuatan komik menggunakan buku 

pegangan guru, buku fisika universitas, Fisika universitas serta beberapa buku 

penunjang lainnya. 

3. Desain Produk 

Dalam tahap desain dibuat rancangan awal mengenai komik ini sesuai dengan 

materi yang diajukan yaitu gerak. 

a) Perancangan susunan cerita dalam komik 

Langkah pertama dalam pengembangan komik ini yaitu membuat alur cerita 

guna memudahkan dalam perancangan dasain komik, jumlah halaman dalam komik 

serta susunan cerita dan materi yang disampaikan dalam komik. 

b) Pembuatan desain komik 

1. Tampilan cover dan isi komik 

Tampilan pembuka berisi cover komik, nama penulis dan intansi, Standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, kata  pengantar dan daftar isi. Rangkuman, soal 

karna untuk memudahkan peserta didik memahami arti dari istilah istilah yang 

muncul dalam komik komik ini dikembangkan secara keseluruhan berjumlah 31 

halaman dari cover depan sampai cover belakang. 

Tabel 4.1Tampilan Desain komik fisika Pembelajaran 



 

No Judul Tampilan 

 Tampilan Cover 

 

 

 

 

 

Tampilan tokoh 

karakter komik 

 

 



 

 Tampilan materi 

 

 

 

 

 
Tampilan contoh soal 

dan rangkuman 
 



 

 

 

 



 

 
Tampilan cover 

belakang 

 

 

4. Validasi Desain 

Validasi desain Pengembangan komik ipa fisika sebagai mediapembelajaran 

peserta didik kelas x smk alam nusantara pokok bahasan gerakdi uji oleh 6 

ahli, yang terdiri dari 3 ahli materi,3 ahli media, dan 3 ahli evaluasi.  Kriteria 

dalam penentuan subyek ahli, yaitu: (1) Berpengalaman dibidangnya, (2) 

Berpendidikan minimal S2 atau sedang menempuh pendidikan S2. Validasi 

juga dilakukan oleh 2 praktisi yaitu guru Fisika SMA/MA/SMK, dengan 

kriteria sebagai subyek praktisi adalah : (1) Berpengalaman dibidangnya, (2) 

Berpendidikan minimal S1, (3) Merupakan guru Fisika SMA/MA/SMK.  

Komik fisika validasi menggunakan skala Likert.  Adapun hasil validasi ahli 

dan validasi praktisi sebagai berikut: 

 

 



 

a. Validasi Ahli Materi 

Penilaian ahli materi produk Pengembangan komik ipa fisika sebagai 

mediapembelajaran peserta didik kelas X SMK pokok bahasan gerakdapat 

dilihat dalam tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.2 Persentase Penilaian Ahli Materi 

No  Aspek Penilaian  Persentase 

Keahlian 

 1 Kesesuaian KD dan Indikator 93,75 % 

2 Kesesuaian Materi 83,33 % 

3 Kesesuaian Soal 84,38 % 

Rata-rata 85,42 % 

Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap dua 

dosen ahli materi. adapun aspek penilaian yang ditanyakan diantaranya 

terdiri dari tiga aspek (kesesuaian kd dan indikator, kesesuaian materi, 

kesesuaian soal) yang masing-masing aspek memperoleh nilai yang 

berbeda-beda diantaranya, yaitu:  dilihat dari segi kesesuaian KD dan 

indikator persentase keahlian diperoleh 93,75 %, dari segi kesesuain materi 

diperoleh nilai persentasenya 83,33 %,  dan aspek penilain yang terakhir 

adalah tentang kesesuaian soal memperoleh nilai yaitu 84,38 %. Jadi, rata-

rata skor nilai dari persentase tersebut adalah 85,42 %. 

Hasil penilaian yang telah diberikan pada ahli materi pada komik 

fisika pembelajaran selain disajikan dalam bentuk tabel tetapi disajikan 



 

dalam bentuk grafik. Berikut ini adalah grafik persentase hasil penilaian 

ahli materi.  

Gambar 4.1 Grafik Persentase Penilaian Ahli Materi 

b. Validasi Ahli Media 

Penilaian ahli madia produk Pengembangan komik ipa fisika sebagai 

mediapembelajaran peserta didik kelas X SMK pokok bahasan Gerakdapat 

dilihat dalam tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.3Persentase Penilaian Ahli Media 

No  Aspek Penilaian  Persentase Keahlian 

1 Kualitas Teks 92,86% 

2 Kualitas Bahasa 87,50% 

3 Kualitas Gambar 96,43% 

4 Kualitas Warna 93,75% 

Rata –rata 93,13% 
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Daftar penilaian ahli media yang dinilai terdiri dari enam aspek 

(kualitas teks, bahasa, gambar, dan warna) diantaranya apek kualitas teks 

untuk komik fisika pembelajaran ini diperoleh persentase 92,86%, dari segi 

kualitas bahasa komik fisika pembelajaran diperoleh persentase 87,50%, dari 

segi kualitas gambar pada komik fisika pembelajaran ini diperoleh persentase 

96,43%, dan yang terakhir adalah dari segi kualitas warnakomik fisika 

pembelajaran ini diperoleh persentase 93,75%. Jadi, rata- rata yang diperoleh 

untuk ahli media adalah 93,13%. 

Hasil penilaian yang telah diberikan pada ahli media pada komik fisika 

pembelajaran selain disajikan dalam bentuk tabel tetapi juga disajikan dalam 

bentuk grafik. Berikut ini adalah grafik persentase hasil penilaian ahli media.  

 

Gambar 4.2 Grafik Persentase Penilaian Ahli Media 

 

 

 

c. Validasi Praktisi 
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Penilaian guru fisikaterhadap produk bisa dilihat dari tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.5Daftar Penilaian Guru Fisika 

No  Aspek Penilaian  Persentase Keahlidan  

1 Minat Peserta Didik   93,75 % 

2 Bahan Ajar 87,50 % 

3 Sarana Belajar 81,25 % 

4 Penggunaan 83,33 % 

Rata – rata 86,25 % 

 

Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap guru fisika, 

adapun aspek penilaian yang ditanyakan diantaranya terdiri dari empat aspek 

yang masing-masing aspek memperoleh nilai yang berbeda-beda diantaranya 

yaitu:  dilihat dari segi minat peserta didik persentase keahlian diperoleh 

93,75%, dari segi bahan ajar instrumen tes pembelajaran diperoleh nilai 

presentasenya 87,50%, sedangkan dalam sarana belajar sendiri instrumen tes 

pembelajaran memperoleh nilai presentase 81,25%, dan aspek penilain yang 

terakhir adalah tentang penggunaan instrumen tes pembelajarn memperoleh 

nilai yaitu 83,33%. Jadi, rata-rata skor yang diperoleh 86,25%. 

Hasil penialain guru fisika selain disajikan dalam bentuk tabel tetapi 

juga disajikan dalam bentuk grafik. Berikut ini adalah tampilan grafik 

penilaian guru fisika yang disajikan.  



 

 

Gambar 4.4 Grafik Daftar Penilaian Guru Fisika 

d. Perbandingan Penilaian 

Hasil penilaian baerdasarkan penilaian ahli materi, ahli media dan guru 

fisika SMA/SMKdapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.6 Daftar Perbandingan Penilaian Uji Ahli dan Guru Fisika 

No  Penilaian  Kategori  Presentase  

1 Ahli Materi Valid 85,42 % 

2 Ahli Media Valid 93,13 % 

3 Guru Fisika Valid  86,25% 

 

Penilain yang telah dilakukan oleh 3 para ahli diantaranya adalah para 

ahli media, ahli materi, ahli bahasa dan guru fisika dari tabel diatas bahwa 

pada penilaian ahli materi untuk komik fisika pembelajaran dikategorikan 
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valid dengan nilai presentasenya yang cukup baik yaitu 85,42%. Pada 

penilaian ahli media  dikategorikan valid dan hasilnya sangat memuaskan 

yaitu nilai presentasenya diperoleh 93,13 %. Hasil penilaian yang terakhir 

yaitu penilaian yang diberikan pada guru fisika yaitu dikategorikan valid dan 

mempunyai nilai presentase yang baik yaitu 86,25%. 

Perbandingan antara ahli media, ahli materi, ahli bahasa dan guru 

fisika dapat dilihat juga dalam bentuk grafik, berikut ini adalah gambar grafik 

perbandinganya. 

 

Gambar 4.5 Grafik Perbandiangan Penilaian Uji Ahli dan Guru Fisika 

 

e. Uji Efektifitas (Uji Coba Produk) 

Hasil dari uji coba produk yaitu respon peserta didik terhadap komik 

fisika pembelajaran berdasarkanPengembangan komik ipa fisika sebagai 

mediapembelajaran peserta didik kelas x smk alam nusantara pokok bahasan 

gerak, diubah dalam bentuk skor (Rating Scale). Uji coba terbatas dilakukan 
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10 peserta didik kelas X SMK. Bertujuan untuk mengetahui gambaran awal 

respon peserta didik terhadap komik fisika pembelajaran berdasarkan komik ipa 

fisika sebagai mediapembelajaran peserta didik kelas x smk alam nusantara pokok 

bahasan gerak. Uji coba luas dilakuan 25 peserta didik X SMK Data hasil uji 

coba terbatas dan data uji coba luas dapat dilihat dibawah ini. 

1) Data Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas dilakuakn kelompok kecil dilakukan pada 10 peserta 

didik sekolah SMK. Data uji coba terbatas dapat dilihat dibawah ini. 

Tabel 4.7 Data Uji Coba Terbatas 

   

No Aspek 

Kriteria 

 

Jumlah 

1 Desain pembelajaran yang ditampilkan 

mempermudah saya dalam mengerjakan soal 

pada materi Gerak 

34 

2 Isi dalam pembelajaran memberikan wawasan yang 

mendalam mengenai materi Gerak. 

35 

3 Saya merasa pembelajaran tersebut sudah sesuai 

dengan kebutuhan dalam belajar Fisika. 

34 

4 Saya tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

komik Fiska pembelajaran materi Gerak. 

34 

5 Tampilan gambar dan animasi yang ditunjukkan 

dalam pembelajaran sangat menarik 

35 

6 Saya berpendapat bahwa pesan pembelajaran dalam 

komik fisika sangat menginspirasi. 

36 

7 Saya beranggapan bahwa komik Fisika 

pembelajaran ini sangat sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran saat ini. 

36 

8 Contoh soal yang ditampilkan membantu saya 

memahami konsep Gerak. 

33 

9 Adanya komik Fisika pembelajaran menambah 

pengetahuan saya akan pentingnya media ini 

dalam mengerjakan soal. 

35 

10 Adanya komik Fisika pembelajaran menarik minat 

saya dalam belajar Fisika. 

33 



 

  

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari butir soal pertanyaan no 1 

tentang desain komik fisika diperoleh skor 34, sedangkan untuk Isi 

diperoleh skor 35, untuk sesuai kebutuhan belajar diperoleh skor 34, 

sedangkan memahami desain komik fisika pembelajaran diperoleh skor 34, 

soal yang diberikan pada nomor 5 yaitu diperoleh skor 35, komik fisika 

pembelajaran sangat menginspirasi peserta didik dalam belajar diperoleh 

skor 36, untuk soal yang diberikan pada nomor 7 diperoleh skor 36, contoh 

soal dapat membantu peserta didik dalam memahami materi gerak 

memberikan skor 33, dengan melihat  komik fisika pembelajaran 

menambah pengetahuan peserta didik diperoleh skor 35, adanya komik 

fisika pembelajaran menambah minat belajar peserta didik memperoleh 

skor 33, kalimat pada komik fisika pembelajaran sangat interaktif dan 

komunikatif diperleh skor 33, pada soal nomor 12 peserta didik merasa 

11 Kalimat dalam soal sangat interaktif dan 

komunikatif sehingga saya mudah memahami 

konsep fisika. 

33 

12 Saya merasa menemukan sesuatu yang barudalam 

mengerjakan soal dengan adanya 

pengembanagan instrumen tes pembelajaran. 

36 

13 Sayamemahami beberapa contoh soal yang di 

tampilkan dalam pengembangan komik fisika 

pembelajaran ini. 

34 

14 Saya merasa komik Fisika pembelajaran ini 

sangat efektif dan efisien dalam 

mempersingkat waktu. 

38 

Persentase skor ideal 81,00 % 



 

menemukan sesuatu hal yang baru diperoleh skor 36, , pada soal nomor 

13komik fisika sangat efektif dan efisien dalam mengerjakan soal diperoleh 

skor 34 dan untuk soal terakhir yaitu kimik fisika pembelajaran secara 

keseluruhan sangat memotivasi peserta didik diperoleh point 38. Persentasi 

skor ideal dari uji coba terbatas diperoleh persentase 81,00%  (sangat 

praktis). 

2) Data Uji Coba Luas 

Uji coba luas dilakuakn kelompok kecil dilakukan pada 10 peserta didik 

sekolahSMK. Data uji coba luas dapat dilihat dibawah ini. 

Tabel 4.8Data Uji Coba Luas 

No Aspek 

Kriteria 

 

Jumlah 

1 Desain pembelajaran yang ditampilkan 

mempermudah saya dalam mengerjakan soal 

pada materi Gerak 

94 

2 Isi dalam pembelajaran memberikan wawasan yang 

mendalam mengenai materi Gerak. 

96 

3 Sayamerasa pembelajaran tersebut sudah sesuai 

dengan kebutuhan dalam belajar Fisika. 

91 

4 Saya tidak mengalami kesulitan dalam memahami 

komik Fiska pembelajaran materi Gerak. 

89 

5 Tampilan gambar dan animasi yang ditunjukkan 

dalam pembelajaran sangat menarik 

88 

6 Saya berpendapat bahwa pesan pembelajaran dalam 

komik fisika sangat menginspirasi. 

81 

7 Saya beranggapan bahwa komik Fisika 

pembelajaran ini sangat sesuai diterapkan dalam 

pembelajaran saat ini. 

89 

8 Contoh soal yang ditampilkan membantu saya 

memahami konsep Gerak. 

89 

9 Adanya komik Fisika pembelajaran menambah 

pengetahuan saya akan pentingnya media ini 

dalam mengerjakan soal. 

91 



 

  

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari butir soal pertanyaan no 1 

tentang desain komik diperoleh skor 94, sedangkan untuk Isi diperoleh skor 

96, untuk sesuai kebutuhan belajar diperoleh skor 91, sedangkan 

memahami desain komik fisika pembelajaran diperoleh skor 89, soal yang 

diberikan pada nomor 5 yaitu diperoleh skor 88, komik fisika pembelajaran 

sangat menginspirasi peserta didik dalam belajar diperoleh skor 81, untuk 

soal yang diberikan pada nomor 7 diperoleh skor 89, contoh soal dapat 

membantu peserta didik dalam memahami materi gerak memberikan skor 

89, dengan melihat  komik fisika pembelajaran menambah pengetahuan 

peserta didik diperoleh skor 91, adanya komik fisika pembelajaran 

menambah minat belajar peserta didik memperoleh skor 87, kalimat pada 

komik fisika pembelajaran sangat interaktif dan komunikatif diperleh skor 

10 Adanya komik Fisika pembelajaran menarik minat 

saya dalam belajar Fisika. 

87 

11 Kalimat dalam soal sangat interaktif dan 
komunikatif sehingga saya mudah memahami 

konsep fisika. 

87 

12 Saya merasa menemukan sesuatu yang barudalam 

mengerjakan soal dengan adanya 

pengembanagan instrumen tes pembelajaran. 

95 

13 Sayamemahami beberapa contoh soal yang di 

tampilkan dalam pengembangan komik fisika 

pembelajaran ini. 

88 

14 Saya merasa komik Fisika pembelajaran ini 

sangat efektif dan efisien dalam 

mempersingkat waktu. 

89 

Persentase skor ideal 83,60 % 



 

87, pada soal nomor 12 peserta didik merasa menemukan sesuatu hal yang 

baru diperoleh skor 95, pada soal nomor 13 peserta didik mengalami 

kesulitan dalam memahami soal diperoleh skor 88, dan untuk soal terakhir 

yaitu instrumen tes pembelajaran secara keseluruhan sangat memotivasi 

peserta didik diperoleh point 89. Persentasi skor ideal dari uji coba terbatas 

diperoleh persentase 83,60 %  (sangat praktis). 

 

3) Perbandingan Uji Coba Terbas dan Uji Coba Luas 

Data hasil uji coba terbatas dan data hasil uji coba luas Pengembangan 

komik ipa fisika sebagai mediapembelajaran peserta didik kelas X SMK pokok 

bahasan gerakdapat disajikan dalam grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.6 Grafik Perbandingan Penilaian Uji Coba Terbatas dan Luas 

 

5. Perbaikan Desain 
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Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian ahli materi, ahli  

media, dan ahli evaluasi serta guru Fisika SMA/MA/SMK kelas X dan Uji 

Efektifitas, peneliti melakukan revisi terhadap desain produk yang dikembangkan 

berdasarkan masukan-masukan ahli tersebut.  

a. Ahli Materi 

Hasil validasi ahli materi pada Pengembangan komik ipa fisika sebagai 

mediapembelajaran peserta didik kelas X SMK pokok bahasan gerakdiperoleh 

kritik dan saran untuk memperoleh komik fisika pembelajaran yang baik, 

adapun kritik dan saran adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9Kritik dan Saran Ahli Materi 

No  Validator  Kritik dan Saran  Hasil Perbaikan 

1 Ahli Materi 1 Baik dan dapat diterapkan 

disekolah  

Sudah diterapkan  

2 Ahli Materi 2 1. Sebaiknya sesuai 

dengan indikator 

dan kompetensi 

dasar 

2. singkronkan soal 

esay dan materi 

pada komik 

 

1. Indikator dan 

kompetensi dasar 

sudah disesuaikan 

dengan materi gerak 

2. Soal dan esai sudah 

di singkronkan 

 

  



 

b. Ahli Media 

Hasil validasi ahli media diperoleh kritik dan saran untuk media guna 

memperoleh instrumen tes pembelajaran yang baik, adapun kritik dan saran 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10Kritik dan Saran Ahli Media 

No  Validator  Kritik dan Saran  Hasil Perbaikan 

1 Ahli Media 1 Sudah bisa diterapkan tanpa 

revisi 

Sudah diterapkan dan 

di pada komik 

2 Ahli Media 2 Bahasa jangan terlalu baku 

pada obrolan siswa 

cukup untuk di gunakan 

Sudah di terapkan 

pada komik fisika 

 

c. Guru SMA 

Hasil validasi guru fisika diperoleh kritik dan saran untuk memperoleh 

komik fisika pembelajaran yang baik, adapun kritik dan saran adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.12Kritik dan Saran Guru Fisika 

No  Validator  Kritik dan Saran  

1 Guru fisika 1 Komik fisika yang di buat sudah baik dan sangat 

membantu guru dalam mengefisien dan 

efektifkan waktu pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

 

2 Guru fisika 2 Sudah baik dan sangat ideal diterapkan pada peserta 

didik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai 

sehingga kami selaku guru sangat terbantu 

dengan adanya komik fisika pembelajaran ini. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Produk Akhir 

Berdasarkan validasi ahli media dan ahli materi yang telah dilakukan, 

didapatkan produk akhir komik yang siap digunakan seperti tampilan pada gambar 

dibawah ini: 

Berdasarkan tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, komik fisika 

pembelajaran ini mempunyai kualitas yang sangat baik dan layak digunakan untuk 

peserta didik pada proses pembelajaran khususnya untuk peserta didik SMK kelas 

X. Komik fisika pembelajaran sebagai hasil telah menunjukan bahwa komik fisika 

telah memenuhi kreteria sebagai media pembelajaran fisika yang mempunyai 

kategori sangat baik. 

 

Gambar 4.7 tampilan cover pada komik 



 

 

Gambar 4.8 Tampilan kata pengantar 

 

 



 

Gambar 4.9 Tampilan pada SK dan KD 

 
 

Gambar 4.10 Tampilan pada tokoh karakter 

 

 

 
Gambar 4.11 Tampilan dalam komik 

 

 



 

 
 

 

 
Gambar 4.11tampilan soal dan rangkuman 

 

 

 

 

 

 

B. Pembahasan 



 

1. Pembahasan Ahli Materi 

Pengembangan komik ipa fisika sebagai mediapembelajaran peserta didik kelas 

x smk alam nusantara pokok bahasan gerak, telah dilaksanakan setelah produk 

selesai dan divalidasi kelayakannya oleh validator. Penilaian produk komik fisika 

pembelajaran ini oleh ahli materi ini dilakukan oleh dua dosen ahli materi yang 

mempunyai keahlian di bidang kefisiskaan yaitu  bapak Romadhon, M.Pd dan 

Ibu Mukarramah Mustari, M.Pd. Berdasarkan penilaian dan analisis dari kedua 

ahli materi terhadap komik fisika pembelajaran ini dinyatakan sudah valid karena 

memperoleh skor nilai rata-rata adalah 85,42 % dan layak digunakan untuk uji 

coba kepada peserta didik setelah dilakukan beberapa perbaikan yaitu 

menyesuaikan soal berdasarkan kompetensi dasar dan indikator serta 

mengklasisifkasikan soal berdasarkan sub materi.  

Komik fisika pembelajaran ini menjelaskan tentang materi Gerak yang 

dibuat dalam bentuk komik fisika dan disesuaikan berdasarkan sub-materi 

kurikulum 2013, dalam pengembangan intrumen tes pembelajaran ini terdapat 

menu contoh soal yang disajikan dalam bentuk soal essay yang mempermudah 

guru menjelaskan contoh soal berdasarkan sub materi dengan menggukan media 

pembelajaran berupa komik fisika. Adapun keunggulan dari komik fisika 

pembelajaran ini bisa langsung bisa mengerjakan soal atau sudah bisa melihat 

pada contoh soal yang sudah disediakan pada lampiran komik, dan tujuan 



 

pembelajaran yang diinginkan pendidik bisa dimaksimalkan serta penyampaian 

materi dalam proses pembelajaran lebih efektif dan efisien.  

2. Pembahasan Ahli Media 

Pengembangan komik ipa fisika sebagai mediapembelajaran peserta didik 

kelas x smk alam nusantara pokok bahasan gerak, telah dilaksanakan setelah 

produk selesai dan divalidasi kelayakannya oleh validator. Penilaian produk 

instrumen tes pembelajaran fisika ini dilakukan oleh 2 dosen ahli media yaitu  

bapak Fredi Ganda Putra, M.Pd dan Bapak Wahid Nurrahman, M.Pd. 

berdasarkan penilaian dan analisis dari kedua ahli media terhadap 

Pengembangan komik ipa fisika sebagai mediapembelajaran pesertadidik kelas X 

SMK  pokok bahasan gerakdinyatakan sudah valid. Perlu diketahui bahwa 

dalam tahap uji ahli media ini telah dilakukan beberapa tahap perbaikan 

sehingga mendapatkan rata-rata nilai persentase sangat memuaskan, yaitu 

93,13 % dinyatakan bahwa produk ini sudah sangat layak untuk diterapkan di 

sekolah.  Ditinjau dari grafik penilaian ahli media yaitu nilai persentase per 

aspek juga sangat memuaskan, baik dari segi kualitas tulisan, kualitas bahasa, 

kualitas gambar, maupun dari kualitas warna, yaitu masing-masing 

mempunyai nilai persentase 92,86%, 87,50%, 96,43%, dan 93,75%. Melihat 

dari semua aspek itu, ada salah satu aspek yang memiliki persentase terendah 

yaitu pada aspek kulitas bahasa mendapatkan nilai persentase 87,50% 

dikarenakan ada beberapa bahasa pada komik yang kurang struktural dan 

kurang memenuhi standar EYD sehingga  aspek kualitas bahasa mendapat 



 

nilai persentase terendah dari aspek yang lainnya. Ditinjau dari data kuantitatif 

aspek kualitas bahasa dinilai memiliki persentase terendah dari aspek lainnya, 

namun, ditinjau secara data kualitatif aspek kualitas warna sudah masuk 

dalam kategori valid dan sangat layak untuk diterapkan. 

Pengembangan produk komik fiska ini memiliki tampilan yang 

menarik, terdiri dari tampilan awal yang terdiri dari menu kata pengantar, KD, 

Indikator, contoh soal.  

Komik fisika  pembelajaran ini dibuat semenarik mungkin baik dari 

bentuk gambar dan animasi, tulisan, maupun warna pada produk ini. Secara 

keseluruhan produk komik fisika ini sudah bisa digunakan dan layak 

diterapkan kepada peserta didik disekolah. 

3. Pembahasan Ahli Praktisi (Guru SMA/ MA) 

Pengembangan komik ipa fisika sebagai media pembelajaran peserta didik 

kelas x smk pokok bahasan gerak, telah dilaksanakan setelah produk selesai 

dan divalidasi kelayakannya oleh validator. Penilaian produk komik fisika 

pembelajaran ini dilakukan oleh 2 guru fisika yaitu  ibu Siti Ratmanah, S.Pd. 

danBapak Ahmad Syahroni, S.Pd. berdasarkan penilaian dan analisis dari 

kedua guru SMK, komik fisika  pembelajaran fisika dengan menggunakan 

gambar lukisan tangan sendiri ini bahwa komik fisika pembelajaran ini sudah 

baik atau layak digunakan untuk tingkat SMA/SMK/MA. Komik fisika 

pembelajaran ini membantu  memudahkan peserta didik dalam proses 



 

mengerjakan soal pada  pembelajaran fisika terutama pada materi Gerak. 

Komik fisika ini juga mempermudah guru dalam menilai hasil yang diperoleh 

peserta didik dengan adanya produk ini. Hal ini sangat tepat untuk diterapkan 

pada pembelajaran kurikulum 2013 dimana waktu yang dibutuhkan pendidik 

sangat sedikit dalam membuat soal-soal ulangan harian sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih 

efektif dan efisien. 

4. Pembahasan Perbandingan Penilaian Semua Ahli Terhadap Produk 

Hasil perbandingan penilaian komik fiska ini yaitu bahwa nilai 

presentase yang paling besar yaitu penilaian dari ahli media dikarenakan 

bahwa komik fisika pembelajaran tersebut sudah sangat baik untuk diterapkan 

di sekolah. Penilaian pada urutan persentase yang kedua adalah Penilaian pada 

urutuan persentase terendah kedua yaitu penilaian guru fisika dikarenakan 

pada komik fisika pembelajaran masih perlu banyak yang harus diperbaiki 

tapi sudah bagus, hanya saja tampilan yang perlu dipercantik lagi dengan 

memperbanyak gambar dan animasi . Penilaian pada urutan terendah ada 

penilaian yang diberikan kepada ahli materi karena pada materi perlu 

diperbaiki bagian struktural materi dan kesesuaian materi dengan SK, KD dan 

indikator dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kurikulum 2013.  

 

 

 



 

5. Kelebihan dan kekurangan komik 

Setiap media pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan penggunaan media handout 

berbentuk komik: 

3. Kelebihan: 

e. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan media komik dapat 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar serta lebih 

meningkatkan partisipasi peserta sisik dalam proses pembelajaran. 

f. Adanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran. 

g. Komik dapat membantu peserta didik untuk menerjemahkan cerita ke 

gambar bahkan seolah-olah peserta didik dihadapkan pada konteks yang 

nyata sehingga muncul efek yang membekas pada peserta didik dan 

menyebabkan peserta didik dapat mengingat sesuatu lebih lama. 

h. Materi yang terdapat dalam komik, berbentuk gambar dapat menjelaskan 

keseluruhan cerita atau materi yang dibarengi oleh ilustrasi gambar untuk 

mempermudah peserta didik dengan mengetahui bentuk atau contoh 

kongkret apa maksud dari materi yang disampaikan. 

4. Kekurangan 

c. Tidak semua siswa bisa belajar efektif dengan gaya visual, karena setiap 

orang mempunyai gaya belajar masing-masing. 



 

d. Komik juga dapat membuat orang menjadi malas karena orang cenderung 

hanya ingin melihat gambar yang menarik menurut mereka saja, tidak 

memahami materi secara utuh. 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Pengembangan komik ipa fisika sebagai mediapembelajaran peserta didik kelas X 

SMK pokok bahasan gerakuntuk peserta didik SMA/SMK/MA untuk 

kelas X secara keseluruhan menurut ahli materi, ahli media, dan serta guru 

fisika dikategorikaan Sangat Baik dengan presentase keidealan masing –

masing adalah 85,42%, 93,13%,dan 86,25%. 

2. Efektifitas produk dalam uji coba skala terbatas atau uji coba skala 

luasadalah sangat efektif terhadap komik fisika pembelajaran yang 

dikembangkan. Persentase ideal dari masing-masing uji coba baik uji coba 

skala terbatas maupin uji coba skala luas adalah 81,00% dan 83,53%. 

Hasil ini mengindentifikasi bahwa komik fisika ini sangat efektif dan 

efisisien untuk diterapkan pada peserta didik di sekolah. 

B. Saran  

a. Pada proses pembuatan desain sebaiknya menggunakan aplikasi pembuatan 

komik agar kualitas desain yang dihasilkan jauh lebih menarik. 

b. Materi yang disampaikan dalam komik ini hanya pada pokok bahasan Gerak, 

diharapkan pada penelitian selanjutnya materi yang disampaikan lebih banyak 



 

agar memudahkan peserta didik untuk mencari sumber materi pembelajaran 

Fisika. 

c. Pada komik ini masih terdapat berbagai keterbatasan baik secara desain atau 

pun secara materi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

dikembangkan media pembelajaran Fisika yang lebih baik agar dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

d. Bagi sekolah, sabaiknya komik fisika ini dapat diperbanyak dan digunakan 

sebagi buku bacaan diperpustakaan, sehingga peserta didik lain yang ingin 

mengetahui akan Komik Fisika topik bahasan Gerak dapat menggunakan 

buku ini. 

e. Bagi guru, komik Fisika ini bias digunkan sebagai saran buku bacaan yang 

wajib di baca oleh siswa, agar lebih mudah lagi memahami fisika terutama 

topic bahasan Gerak. 

f. Bagi peneliti lain, sebaiknya dilakukan penelitian pengembangan tentang 

komik Fisika dengan subyek penelitianya lebih luas, sehingga produk 

penelitianya dapat digunakan lebih luas lagi. 
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