
 

 

 

  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan alam merupakan satu dari berbagai pembelajaran yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, Ilmu Pengetahuan Alam juga 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-

masalah yang diidentifikasikan.1 IPA merupakan  salah satu cabang keilmuan 

antara ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia. 

Dari cabang keilmuan tersebut, cabang Ilmu Pengetahuan Alam yang harus 

dikuasai peserta didik adalah ilmu biologi. Mata pelajaran biologi merupakan salah 

satu bidang IPA yang dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap 

ilmiah.2 Selama pembelajaran biologi peserta didik dituntut untuk aktif dalam 

mengemukakan konsep-konsep utama dari materi biologi baik melalui kegiatan 

observasi, kegiatan eksperimen, media gambar, media grafik, media tabel, dan 

mengkomunikasikan hasilnya pada orang lain. 

                                                           
1Komang sudarma, Nyonya Murda, Wayan Rediarta, “Pengaruh model Kooperatif Two Stay 

Two stray Terhadap Hasil Belajar IPA”, Jurnal Mimbar (PGSD Universitas Pendidkan Ganesha, Vol. 2 

No. 1, 2014), h.2 
2Ibid, h. 2 
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  Biologi  sebagai  ilmu  yang  mempelajari  tentang  makhluk  hidup,  umumnya 

menggunakan  istilah  atau  bahasa  latin  untuk  memahami  sebuah  materi.  Proses 

pembelajaran  biologi  akan  lebih  bermakna  apabila sesuai  dengan  tujuan 

pembelajaran. Dengan begitu peserta didik merasa senang atau mudah mendalami 

materi yang disampaikan dalam pembelajaran biologi.

  Tujuan  pembelajaran  dapat  tercapai  dan  proses  belajar-mengajar  yang  tidak 

membosankan  akan  tercipta,  jika  guru  memahami  secara  tepat  tentang  tingkat 

perkembangan  anak.  Dengan  pemahaman  tersebut  guru  diharapkan  dapat 

menempatkan lahan  baca  yang  menarik  untuk  menumbuhkan  motivasi   peserta 

didik untuk belajar. Dengan penggunaan media,  peserta didik  akan merasa senang 

atau mudah mendalami materi dan terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna.

  Media merupakan salah satu sarana untuk mempermudah penyampaian materi 

dari  guru  kepada  peserta  didik,  dengan  adanya  media  atau  alat-alat  penunjang, 

proses  pembelajaran  akan  memberikan  pandangan  bahwa  guru  atau  instruktur 

bukanlah  satu-satunya  sumber  belajar.  Media  dapat  mewakili  apa  yang  kurang 

mampu  pendidik  ucapkan  melalui  kata-kata  atau  kalimat  tertentu. Keabstrakan 

materi dapat dikonkritkan dengan kehadiran media pada proses pendidikan.

  Pentingnya pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran diarahkan 

pada peningkatan aktivitas dalam proses pembelajaran berlangsung secara optimal 

berimbas  kepada  pemahaman  isi materi oleh peserta didik pada gilirannya dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Dengan kata lain, untuk meningkatkan 

minat belajar  diperlukan  peran  guru  yang  kreatif  yang  dapat  mengemas 

pembelajaran biologi menjadi lebih baik, menarik dan disukai oleh peserta didik.
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Oleh karena itu, ide-ide kreatif guru sangat diperlukan untuk meminimalisir 

kendala yang terkait dengan penguasaan media pembelajaran. Allah SWT juga 

memberikan prinsip dasar tentang ilmu pengetahuan. Ayat Al-Qur’an surah Al-

Alaq ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan hal tersebut antara lain :  

                                           

                       

  

 

 

 

 

 

Artinya :”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1), Dia

telah  menciptakan  manusia  dari  segumpal  darah  (2),  Bacalah,  dan 
Tuhanmulah yang maha pemurah (3), yang mengajar (manusia) dengan 
perantara kalam (4), Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya (5)”. (QS. Al-Alaq : Ayat 1-5).3

  Makna  surat  Al-Alaq  ayat  1-5  yaitu,  Agama  Islam  memotivasi   pemeluknya 

untuk selalu belajar dengan membaca, menelaah dan meneliti segala sesuatu yang 

menjadi fenomena yang ada di alam ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Agar 

manusia  dapat  menggunakan   kemampuannya  untuk  mencapai  kebahagian  baik 

didunia maupun akhirat melalui perjalanan kehidupan didunia ini.

  Pendidikan  di  sekolah  dilakukan  dalam  proses  pembelajaran.  Proses 

pembelajaran  merupakan aspek  yang  sangat  penting  dalam  menentukan 

keberhasilan peserta didik. Proses pembelajaran yang menganut kaidah PAIKEM

(Pembelajaran  Aktif,  Inovatif,  Kreatif,  dan  Menyenangkan) saat  ini  merupakan 

kaidah yang wajib dipahami guru dan dijalankan di dalam kelasnya.

  Pada jenjang pendidikan SMA/MA terdapat pemberian pembelajaran biologi. 

Pembelajaran biologi merupakan proses belajar yang menyangkut hubungan antara

                                                           
3Departemen Agama RI, Al-Qu’an dan Terjemahannya, (Bandung : J-Art, 2004), h. 597 
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makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran biologi adalah agar 

peserta didik dapat memahami, menemukan dan menjelaskan konsep-konsep, 

prinsip-prinsip dalam biologi.4 Artinya bahwa pembelajaran biologi menekankan 

pada pemberian pengalaman secara langsung sehingga peserta didik perlu dibantu 

untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses agar mereka mampu 

mengenali dan memahami organ tubuhnya sendiri.

  Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat. 

Hal ini akan berdampak pada suatu cara baru dalam kehidupan kita seperti berbagai 

kebutuhan secara elektronik sehingga segala sesuatunya dituntut untuk serba 

praktis, cepat dan tepat. Kita sebagai masyarakat tidak dapat mengelak dari 

pengaruh era global tersebut. Kita harus memiliki sasaran yang hendak dicapai dari 

upaya pengembangan teknologi informasi.

  Adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan 

seharusnya memberikan kemudahan terhadap proses pembelajaran terjadi adanya 

penyampaian informasi, dimana dalam penyampaiannya dapat menggunakan alat- 

alat sebagai penyampai informasi inilah yang disebut dengan media pembelajaran. 

Kedudukan media dalam proses pembelajaran mempunyai arti yang sangat penting. 

Bahan atau materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Namun kenyataan di 

lapangan kemajuan teknologi belum banyak dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran, terutama dalam hal menggunakan media pembelajaran. Penggunaan

                                                           
4Rosmaini, Suryawati, E, Mariani N. L, “Penerapan Pendekatan Struktual Think-Pair-Share 

(TPS) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar”. Jurnal Pendidikan (2010), h. 3. 
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media pembelajaran saat ini lebih banyak berupa  text-book  yang kurang menarik 

minat baca peserta didik.

  Komik didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan 

menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan 

dirancang  untuk  memberikan  hiburan   kepada   pembacanya.5 Selain    itu, 

komik   mempunyai   kekuatan   untuk   menyampaikan   informasi   yang   mudah 

dimengerti.  Hal  ini   dimungkinkan  karena  komik  memadukan  kekuatan  gambar 

dan   tulisan   yang  dirangkai   dalam   suatu   alur   cerita  yang  membuat  informasi 

mudah  diserap  karnateksnya  mudah  dimengerti   dan   alur   cerita  membuatnya 

mudah  dipahami  dan diingat.

  Komik pembelajaran  menyajikan  unsur  visual  dan  cerita  yang  kuat.  Gambar 

yang divisualisasikan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya hingga 

selesai.   Hal     ini    menginspirasi   komik   yang   berisi   materi-materi  pelajaran. 

Kecenderungan yang ada peserta didik tidak begitu menyukai buku-buku teks atau 

buku yang disertai gambar  dengan ilustrasi yang  tidak menarik.  Padahal peserta 

didik cenderung  lebih menyukai  buku yang  bergambar  yang  penuh  warna  dan 

divisiualisasikan  dalam  bentuk  realitis  ataupun  kartun.  Komik   pembelajaran 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik.

  Komik tidak hanya sebagai media  hiburan  saja,  tetapi  juga  media  edukatif 

yang   sangat  baik   untuk   diberikan   kepada   peserta  didik.  Komik  pembelajaran  

sebagai  media berperan sebagai alat yang berfungsi untuk  menyampaikan  pesan

                                                           
5Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran, (Yogyakarta : Gava Media, 2010), h. 127 
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pembelajaran yang menunjukan pada sebuah proses komunikasi antara 

pembelajaran  dan  sumber  belajar.  Komunikasi  belajar  akan  berjalan dengan 

maksimal jika pesan pembelajaran disampaikan secara jelas, runtut, dan menarik. 

Komikpun mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sekarang komik tidak hanya berbentuk cetakan tetapi 

juga dapat berbentuk digital atau sering disebut dengan komik digital. Menurut Uji 

Siti Barokah bahwa :   

  “Komik digital adalah komik yang berbentuk format digital berbasis elektronik  

yang tidak hanya menampilkan alur cerita saja, namun di dalamnya dapat 

disisipkan game, animasi, film, atau aplikasi lainnya yang mempermudah 

pembaca dalam mengikuti dan menikmati tiap cerita dan penyampaiannya 

dapat dilakukan secara on-line ataupun melalui gadget tertentu.”6 

 

 Dengan adanya komik digital ini diharapkan dapat meningkatkan minat 

peserta didik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman materi 

peserta didik.  

Berdasarkan hasil wawancara oleh guru biologi di MAN 2 Bandar Lampung 

pada proses pembelajaran biologi materi sistem hormon pada satu tahun 

sebelumnya peserta didik belum dapat menguasai materi itu. Secara garis besarnya, 

peserta didik belum dapat menguasai isi materi belajar biologi pada materi sistem 

hormon.7 Menurut Betty Marisi Tunip bahwa : 

                                                           
6Uji Siti Barokah, “Pengembangan Komik Digital Berbasis Nilai Karakter Sebagai Media 

Pembelajaran Akuntansi Pada Kompetensi Dasar Menyusun Laporan Keuangan Perusahan Jasa  untuk 
SMA Kelas XI”, Skripsi Pendidikan. (Fakultas Ekonomi UNY, 2014), h.16 

7 Suhanda, Hasil Wawancara dengan Guru Biologi Ibu Dra.Eny Supriyanti, Bandar Lampung, 
9 Februari 2017. 
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“Pengajaran IPA, pada tahapan tertentu merupakan pembentukan, penarikan  

(generate) dan pengakumulasian konsep. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

intelek manusia. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fakta atau apa  

saja yang dialami dimana hasil pengamatan diproses dengan persepsi 

(perception), penalaran induktif (inductive reasoning) dan kepenemuan 

(inventiveness).”8 

Materi sistem endokrin dipilih sebagai wadah penelitian karena materi ini 

mengkaji tentang pengenalan tentang fungsi beberapa organ dalam aktivitas 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. Alasan peneliti memilih materi ini karena 

materi sistem hormon merupakann materi yang cukup rumit dalam pemahaman 

materinya. Sehingga diperlukan media yang mempermudah peserta didik dalam 

pemahaman materi sistem hormon. 

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya oleh guru Biologi di MAN 2 

Bandar Lampung proses pembelajaran biologi, bahwa beberapa tahun 

sebelumnya terdapat penelitian berupa komik pada pembelajaran biologi di MAN 

2 Bandar Lampung. Komik tersebut terbuat dari kertas  yang dicetak menjadi 

buku komik bergambar. Akan  tetapi dengan  termakan  usia  waktu  sehingga 

sekarang terlihat  kusam  dan terdapat  beberapa  lipatan-lipatan  dan  sobekan  

pada  lembar  halaman  komik tersebut, serta warna pada gambar komik yang 

mulai memudar. 

Kelemahan itulah yang menjadi sebuah acuan bagi peneliti untuk 

mengembangkan komik itu menjadi sebuah komik yang tidak mudah rusak baik 

pada kertas ataupun warnanya. Di era globalisasi ini terdapat teknologi canggih. 

                                                           
8Betty Marisi Tunip, “Penguasaan Konsep IPA dan Pajanannya dalam Interaksi Kelas di SD 

Negeri Kotamadya Medan”, Jurnal Pendidikan, (Medan, 2000), h.173 
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seperti gadget-gadget dengan berbagai merek. Sementara itu sebagian besar 

gadget-gedget canggih  itu  dimiliki oleh peserta didik, salah satu contoh dari 

gadget itu adalah android yang sudah banyak dimiliki peserta didik, tetapi   belum 

dimanfaatkan dalam penggunaan media pembelajaran. Dengan menggunakan 

android tersebut akan menyediakan media pembelajaran komik manga digital 

sebagai alternatif dalam pengembangan dan perbaikan media pembelajaran 

disekolah. 

Berdasarkan angket yang diberikan serta observasi proses pembelajaran pada 

kelas XI IPA di MAN 2 Bandar Lampung, bahwa pada proses pembelajaran dikelas 

sebagian peserta didik tidak membawa buku paket, karena kurang praktis, dan tidak 

bisa dibawa kemana saja dan mudah dipelajari dimana saja. Selain itu peserta didik 

lebih tertarik pada media pembelajaran yang memiliki gambar yang menarik, serta 

peserta didik mempunyai android yang terhubung ke akses internet dan belum 

dimanfaatkan sepenuhnya dalam proses belajar, akan tetapi lebih dimanfaatkan 

untuk sosial media, game, menonton video saja. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dicari pemecahan masalahnya. 

Salah satu yang diduga untuk memecahkan masalah tersebut yaitu media 

pembelajaran yang sesuai dengan kaidah PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, 

Kreatif, dan Menyenangkan) dan penelitian yang relevan. Karena itu pembelajaran 

biologi tidak terlepas dari media dan bahan ajar yang umum dan sering digunakan 

berupa buku teks modul dengan ciri khas banyak berisi tulisan atau penjelasan 

dengan kalimat dan sedikit disertai gambar yang cenderung membuat peserta 

didik bosan dan kurang termotivasi. Pada beberapa kasus peserta didik cenderung 
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tidak menyukai buku teks apalagi yang tidak disertai gambar dan ilustrasi yang 

menarik. Secara emperis peserta didik cenderung menyukai buku bergambar, 

penuh dengan warna, dan divisualisasikan dalam bentuk realitis atau kartun yang 

lebih tepatnya disebut media komik. 

Komik yang menjadi bahan pengembangan peneliti memiliki kelebihan dari 

media pembelajaran komik lainnya, komik manga digital diantaranya merupakan 

media komunikasi visual yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi secara ringkas dan mudah dimengerti, terdiri dari gambar-gambar yang 

tidak bergerak dan tulisan yang dirangkai dalam suatu alur cerita dengan 

menggunakan bahasa verbal dan logis dan mudah dibawa kemana-kemana dan 

tidak rusak dimakan usia, karna dibuat dalam bentuk digital bukan dengan 

menggunakan kertas, disertakan gaya penggambaran karakter komik bergaya khas 

jepang yang sedang disukai para remaja sekarang ini. Sedangkan kelemahannya 

adalah hanya bisa diakses secara on-line. Media komik manga digital ini digunakan 

untuk mempermudah pemahaman materi peserta didik akan materi 

pembelajarannya. Hal ini dikarenakan pada materi sistem hormon ini masih 

kurangnya pemahaman pada peserta didik. Dengan demikian, penggunaan media 

komik manga digital cocok untuk diterapkan pada peserta didik disekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba memberikan alternatif 

dengan menggunakan suatu komik pembelajaran biologi yang mudah diakses di 

era modern sebagai sumber belajar agar peserta didik mudah memahaminya, yaitu 

dengan menggunakan komik manga digital dalam pembelajaran biologi pada 

materi sistem endokrin. Penggunaan komik digital pembelajaran biologi ini, peserta 



10 
 

didik akan lebih banyak beraktivitas dan pembelajaran akan menjadi aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta mudah menguasai isi materi. Oleh sebab 

itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengembangan 

Media Komik Manga Digital Berbasis Android Pada Materi Sistem Hormon 

Untuk Peserta Didik Kelas XI”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifaksi masalah 

sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya pembelajaran biologi dengan menggunakan akses android 

sebagai alat media pembelajaran yang ada. 

2. Materi sistem endokrin adalah materi biologinya kurang bisa dipahami peserta 

didik dan mempunyai sifat materi yang abstrak. 

3. Penggunaan media pembelajaran yang ada disekolah sebelumnya berupa buku 

komikyang terbuat dari lembaran kertas 

4. Media pembelajaran berupa komik manga digital berbasis android pada materi 

sistem hormon  belum pernah dikembangkan di MAN 2 Bandar Lampung. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan analisis dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini 

dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan media pembelajaran komik manga digital yang 

menyajikan informasi materi pembelajaran dalam bentuk gambar-gambar, dan 

disajikan dengan tampilan modern menggunkan aplikasi android, serta 

penggambaran karakter komik bergaya khas Jepang  
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2. Penelitian ini diterapkan pada materi sistem hormon pada semester genap yang

terdiri  dari  sub  materi,  kelenjar  hipofisis,  kelenjar  tiroid  dan  paratiroid, 

kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad.

3. Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  sekolah yang  bertempat  di MAN  2  Bandar

Lampung

D. Rumusan Masalah

  Berdasarkan pada latar belakang masalah, indentifikasi masalah, dan pembatas 

masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mengembangan media pembelajaran komik manga digital berbasis

android  pada  materi sistem  hormon  untuk  kelas  XI di  MAN  2  Bandar 

Lampung  yang  memudahkan  pemahaman  materi  belajar  biologi  oleh  peserta 

didik?

2. Bagaimanakah kelayakkan pengembangan media komik manga digital

berbasis  android  pada  materi  sistem  hormon  untuk  peserta  didik  kelas  XI 

berdasarkan  penilaian  ahli  materi,  ahli  media,  ahli  bahasa,  guru  biologi  dan 

peserta didik?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini tujuan dan manfaat yang akan dicapai, antara lain;

1. Tujuan penelitian

  Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah dikemukakan,  maka  tujuan 

penelitian ini adalah:

a. Untuk  mengetahui  cara  mengembangan  media  pembelajaran  komik

manga digital berbasis android pada materi sistem hormon untuk kelas XI
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di MAN 2 Bandar Lampung yang memudahkan pemahaman materi 

belajar biologi oleh peserta didik.  

b. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan media komik manga digital 

berbasis android pada materi sistem hormon untuk peserta didik kelas XI 

berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, ahli bahasa, guru biologi 

dan peserta didik. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

alternatif dan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran yang 

dapat dijadikan tambahan wawasan bagi guru dalam menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. 

b. Bagi Peserta didik 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan minat 

belajar siswa dan pemahaman materi pada mata pelajaran biologi di kelas 

XI MAN 2 Bandar Lampung. 

c. Bagi Sekolah 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah dalam perbaikan kualitas media 

pembelajaran pada mata pelajaran biologi. 
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d. Bagi Peneliti Lain 

Dapat memberikan informasi tentang pengembangan media komik 

manga digital berbasis android yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

biologi. 

F. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk dalam penelitian ini adalah : 

1. Komik manga digital berbasis android pada materi sistem hormon untuk 

SMA/MA kelas XI semester genap. 

2. Komik manga digital berbasis android disimpan dalam bentuk aplikasi android. 

3. Komik manga digital berbasis android dibuat menggunakan Photoshop dan 

Comipo. 

4. Komik manga digital berbasis android memuat gambar yang mewaliki 

beberapa isi pada materi sistem hormon sehingga mudah dipahami. 

5. Komik manga digital berbasis android dilengkapi dengan Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator yang harus dicapai, pengenalan 

tokoh atau karakter, narasi tentang materi, dan evaluasi. 

6. Komik manga digital berbasis android dapat digunakan untuk pembelajaran 

biologi dalam kelas ataupun secara mandiri oleh peserta didik. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi pengembangan 

Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan asumsinya, yaitu : 

a. Belum ada media pembelajaran berupa komik manga digital di sekolah. 
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b. Dengan media komik manga digital pembelajaran, akan mempermudah 

pemahaman materi belajar biologi pada peserta didik. 

2. Keterbatasan pengembangan 

Media komik manga digital pembelajaran juga memiliki keterbatasan- 

keterbatasan, yaitu : 

a. Pengembangan media komik manga digital pembelajaran hanya terbatas 

kepada teks, dan gambar-gambar, dan lembar evaluasi 

b. Keterbatasan media komik manga digital pembelajaran ini terletak pada 

materi, yang hanya memuat materi sistem hormon. 



 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media 

Pada hakikatnya belajar mengajar adalah proses komunikasi. Proses 

komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan tukar menukar pesan 

atau informasi oleh setiap guru kepada orang lain. Agar tidak terjadi kesesatan 

dalam proses komunikasi perlu digunakan sarana yang membantu proses 

komunikasi yang disebut media.1 

Secara umum media berasal dari bahasa latin “Medius” yang secara 

harfiah berarti ‘tengah’, perantara atau ‘pengantar’. Media meupakan wahana 

penyalur  informasi belajar atau penyalur pesan. Menurut Gagne & Ely yang 

dikutip oleh Azhar Arsyad bahwa media adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang dapat membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Lingkungan sekolah, guru, buku teks meupakan 

media.2 

                                                           
1 Ahmad Rohani, Media Instruksional Edukatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 1 
2 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 3 
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Menurut Santoso S. Hamijaya dalam Ahmad Rohani mendefinisikan 

media sebagai semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, 

sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerimanya.3 Melalui penggunaan 

media pembelajaran diharapkan dapat mempertinggi kualitas proses belajar 

mengajar yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar pesrta 

didik. 

Berdasarkan dari berbagai definisi di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa media pembelajaran merupakan salah satu sarana untuk mempermudah 

penyampaian materi dari guru ke peserta didik. Materi yang begitu rumit 

disederhanakan dengan menggunakan media, sehingga pesrta didik mudah 

mencerna informasi yang disampaikan melalui media. 

2. Macam-macam Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. Dilihat dari sifatnya, media 

dapat dibagi antara lain, yaitu: 

a. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang 

hanya memiliki unsur suara. Contohnya radio dan rekaman suara. 

b. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung 

unsur suara, yang termasuk kedalam media ini adalah film slide, foto, 

lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media 

grafis dan lain sebagainya 

                                                           
3 Ahmad Rohani, Op.Cit, 2009, h. 39 
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c. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara 

juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalkan rekaman video, 

berbagai ukuran film, sound slide, dan lain sebagainya. Kemampuan media 

dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur 

jenis media yang pertama dan kedua.4 

Karakteristik media pembelajaran dibagi menajdi dua demensi dan tiga 

demensi. Media tiga demensi yaitu media yang berwujud asli, hidup maupun 

mati, media yang memiliki panjang, lebar, tinggi. Sedangakn media 

pembelajaran dua demensi adalah alat peraga yang hanya memiliki ukuran 

panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Bebrapa media 

pembelajaran gua demensi tersebut antara lain, yaitu: 

a. Media grafis 

Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan 

titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau simbol visual 

yang lain dengan maksud untuk mengikhitiarkan, menggambarkan, dan 

merangkum suatu ide, data atau kejadian. Fungsinya adalah untuk menarik 

perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang 

mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan jika tidak digrafiskan. 

Adapun jenis-jenis media grafis meliputi: sketsa, gambar, grafik, bagan, 

poster, karikatur, peta datar, transparansi OHP (Over Head Projector). 

 

                                                           
4 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Bandung : 

Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 172 
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b. Media bentuk papan 

Media bentuk papan yang diringkas disini terdiri atas papan tulis, papan 

tempel, papan flanel, dan papan magnet. 

c. Media cetak 

Media cetak merupakan bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas 

untuk pengajaran informasi. Jenis-jenis media cetak adalah buku pelajaran, 

surat kabar dan majalah, ensiklopedia, buku suplemen, komik, dan 

pengajaran berprogram. Beberapa kelebihan media cetak adalah: perpaduan 

teks dengan gambar pada lembaran media cetak dapat menambah daya 

tarik, peserta didik akan berperan aktif dan berinteraksi memberikan 

respon/tanggapan, materi pembelajaran dapat dibuat dan dicetak sesuai 

dengan tujuan pengajar, dan memudahkan pendidik untuk menyampaikan 

materi pelajaran. Sedangkan kekurangan media cetak yaitu sulit 

menampilkan gerak dalam media cetakan dan biaya percetakan yang mahal 

apabila menampilan gambar atau foto berwarna, dan dibutuhkan perawatan 

media cetak dengan baik karena media cetak mudah hilang atau rusak.5  

Contoh dari berbagai macam media pembelajaran yaitu salah satunya 

media pembelajaran dengan menggunakan komik, berikut adalah pembahasan 

mengenai media pembelajaran komik. 

 

 

                                                           
5 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 39 
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3. Pengertian Media Komik 

Pada awalnya, komik justru dimulai dari Comic Strip ada beberapa 

majalah atau koran-koran dimasa lalu, dan seiring dengan perkembangannya, 

maka komik tidak lagi dibuat secara Comic Strip dan untuk temanya sudah 

tidak cenderung ke hal yang lucu lagi, tetapi lebih meluas ke tema lainnya, 

mulai dari aksi, horor sampai fiksi ilmiah. Seiring perkembangannya, komik 

dibuat khusus untuk lelucon dan cendrung untuk segmentasi anak-anak 

kemudian mulai bertransformasi menjadi konsumsi remaja dan dewasa, 

namanya dibeberapa negara lain juga berubah dari komik menjadi grafik 

novel.6 

Komik adalah suatu sajian cerita yang menggunakan gambar-gambar 

tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalan cerita 

dengan gambar yang dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. 

Komik menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah ditangkap dan 

dipahami isinya sehingga sangat digemari, baik anak-anak maupun orang 

dewasa.7 

Menurut Hamalik, komik adalah gambar atau lukisan bersambung yang 

merupakan cerita. Singkatnya komik juga disebut dengan cerita bergambar. 

Komik umumnya berbentuk rangkaian gambar, masing-masing dalam kotak, 

yang keseluruhannya merupakan rentetan satu cerita. Gambar-gambar itu 

                                                           
6 Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung : Satu Nusa, 2011), h. 5 
7Maifalinda Fatra, Penggunaan KOMAT (Komik Matematika) Pada Pembelajaran Matematika 

di MI, Jurnal Algoritma Vol.3 No.1 (Yogyakarta : KATA BUKU), h. 64 
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biasanya dilengkapi dengan balon-balon ucapan dan ada kalanya masih disertai 

narasi sebagai penjelesan. Jadi komik merupakan sajian cerita yang dilengkapi 

dengan gambar, simbol-simbol, dan balon kata yang berdekatan dalam urutan 

tertentu untuk menyampaikan informasi.8 

4. Pengertian Manga 

Manga (漫画) dibaca : (man-ga, atau ma-ng-ga) merupakan kata komik 

dalam bahasa jepang, kata tersebut digunakan khusus untuk membicarakan 

tentang komik jepang. Mangaka (漫画家) dibaca : (man-ga-ka, atau ma-ng-ga-

ka) adalah orang yang menggambar manga. Manga di jepang berawal dari 

jaman kekaisaran Edo, yang saat itu seorang pemahat kayu dan pelukis bernama 

Katsushika Hokusai, menciptakan istilah Hokusai Manga pada serial sketsa 

yang berjumlah 15 volume dan diterbitkan pada tahun 1814. Pada tahun-tahun 

berikutnya manga buatan pada seniman ini memenuhi hampir dari seluruh 

persyaratan manga yaitu sederhana, memiliki cerita di dalamnya, dan memiliki 

gambar artistik. Di akhir abad 18 manga tidak terlalu berkembang  hingga 

perang dunia II. Tetapi pada awal abad ke 19 manga mulai berkembang dan 

gaya gaambarnya mulai menyerupai gaya komik barat, seperti astro boy, white 

lion, dan black jack. Oleh sebab itu manga mulai digemari oleh anak-anak, pada 

abad 19 ini manga mulai berkembang tidak hanya untuk dinikmati oleh anak-

anak tapi bisa dinikmati oleh remaja. Kemajuan pesat manga pada tahun 

ketahun semakin pesat, manga pun mulai diambil dari cerita dari beberapa 

                                                           
8 Omar Hamilik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2007), h. 77 
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majalah dan novel, dan cerita-cerita itu dikumpulkan yang disebut tankoubon 

(volume) dan bisaa diterbitkan setiap minggu hingga cerita itu berakhir.9 

Setelah perkembangan pesat manga munculah kategori dan ciri-ciri 

dalam alur manga tersebut di antaranya sebagai berikut : 

a. Doujinsi : manga yang dibuat oleh para fans manga dengan menggunakan 

karakter sama dengan alur cerita yang berbeda. 

b. Shonen : manga yang diperuntukan untuk laki-laki berusia 8-18 tahun yang 

bisaanya bergenre petualangan dan aksi 

c. Shojo : manga bagi anak perempuan yang kurang berorientasi pada 

petualangan dan aksi melainkan berupa kisah cinta. 

d. Seinen : manga seris yang ditunjukan kepada pria berusia 18-30. 

Merupakan variasi dari gaya Shonen tetapi Seinen merupakan manga untuk 

kalangan orang dewasa. 

e. Josei : manga yang ditunjukan bagi para wanita muda dan ibu rumah tangga 

atau bekerja dengan usia 21-30. 

f. Ecchi : merupakan manga yang diperuntukan bagi orang dewasa yang 

merujuk  pada porn tetapi memiliki batasan 

g. Hentai : merupakan seri manga yang merujuk pada pornografi. 

h. Jidaigeki : merupakan manga yang memiliki alur cerita peperangan 

i. Mecha : manga yang memiliki karakter atau model robot 

j. Bishoujo : merupakan manga yang bercirikan gadis manis dan hewan imut. 

                                                           
9  Hamdan Ainul Atman, Pandai Menggambar Manga, Menjadi Mangaka, (Bondowoso : 

Bisakimia, 2014),  h. 1-8 
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k. Bishonen : manga yang ditunjukkan untuk remaja perempuan 

l. Shoujo-Ai (YURI) : Merupakan manga yang berceritakan kisah terlarang  

“girls love” 

m. Shonen-Ai (YAOI) : merupakan kebalikan dari shoujo-ai yaitu “boys love” 

n. Kodomo : merupakan manga yang diperuntukan bagi anak-anak berusia 8-

10 tahun. 

o. SD (Super Deformed) : Gaya penggambaran manga ukuran kerdil. 

p. Chibi : gaya penggambaran chibi tidak jauh berbeda dengan SD (Super 

Defoemed) namun chibi terkesan imut dengan kepala yang besar.10 

5. Komik Digital  

Diera modern sekarang seiring dengan kemajuan teknologi saat ini 

komik tidak hanya berbentuk cetakan tetapi dapat dikemas dalam bentuk digital 

atau lebih dikenal dengan sebutan komik digital. Menurut uji Siti Barokah, 

komik digital adalah komik yang berbentuk format digital berbasis elektonik 

yang tidak hanya menampilkan alur cerita saja, namun di dalamnya dapat 

disisipkan game, animasi, film, atau aplikasi lainnya yang mempermudah 

pembaca dalam mengikuti dan menikmati tiap cerita dan penyimpanannya 

dapat dilakukan secara on-line ataupun melalui gadget tertentu.11 

Secara sederhana, komik digital bisa dibagi menjadi empat kategori 

berdasarkan aplikasi digitalnya yaitu: 

                                                           
10Ibid, h. 9-10 
11 Uji Siti Barokah, “Pengembangan Komik Digital Berbasis Nilai Karakter Sebagai Media 

Pembelajaran Akuntansi Pada Kompentensi Dasar Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Jasa 

Untuk SMA Kelas XI” (Skripsi Pendidikan. Fakultas Ekonomi. UNY, 2014), h. 16 
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a. Digital Production 

Digital Production mengacu pada proses berkarya dan produksi komik 

kini bisa dilakukan 100% on screen, dan tidak sekedar proses manipulasi 

dan olah digital semata.  

b. Digital Form 

Digital form mengacu pada betuk komik yang berbentuk digital, 

sehingga kini memiliki kemampuan yang borderless (tidak seperti kertas 

yang dibatasi ukuran dan format), sehingga komik bisa memiliki bentuk 

yang tidak terbatas, misalnya sangat memanjang kesamping atau kebawah, 

hingga berbentuk spiral. Kemampuan kedua dari bentuk komik secara 

digital adalah faktor waktu yang terhitung timeless. Jika komik dalam 

bentuk cetak memiliki keterbatasan usia  karena daya tahan kertas, maka 

komik digital  yang berbentuk data elektronik  bisa disimpan dalam bentuk 

digit atau byte, dan bisa ditransfer ke dalam berbagai macam media 

penyimpanan. Sedangkan kemampuan ketiga adalah kemampuan 

multimedia, dimana tampilan komik kini bisa dikombinasikan dengan 

animasi terbatas (limited animation), interaktivitas, suara dan sebagainya. 

Kemampuan multimedia bisa memberikan pengalaman membaca yang 

lebih lengkap bagi pembacanya. 

c. Digital Delivery 

Digital delivery mengacu pada metode distribusi dan penghantaran 

komik secara digital yang dalam bentuk paperless dan high mobility. 

Format yang paperless memungkinkan distribusi komik digital memotong 
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banyak sekali mata rantai proses distribusi jika dilakukan secara analog 

(misalnya dari percetakan, distibutor, pengecer, pembeli). Istilahnya only 

one clicks away. Sedangkan fitur high mobility bisa terlaksana, karena 

komik dalam format digital memungkin data-data yang telah berbentuk 

kode digital dibawa ke dalam gadget yang kecil dan efesien. Di lain pihak, 

hal-hal yang sebaliknya diperhatikan dalam digital delivery adalah 

distribusi data digital yang berbeda bentuk sistem dengan distribusi data 

digital secara on-line di Indonesia akan terkait dengan kecepatan akses dan 

bandwith, sehingga perlu mempertimbangkan ukuran dan format gambar 

dalam komik digital yang dibuat. 

d. Digital Convergence  

Digital convergance adalah pengembangan komik dalam tautan media 

lainnya yang juga berbasis digital, misalnya sebagai game, animation, film, 

mobile content, dan sebagainya.12 

6. Unsur-usur Dalam Komik 

Secara sepintas komik hanya sebagai media visual yang terdiri dari 

kumpulan gambar dan tulisan yang terjalin menjadi sebuah cerita. Namun bagi 

para komikkus, komik memiliki unsur-unsur yang terdiri dari sampul depan, 

sampul belakang dan halaman isi. Pada halaman depan biasanya komik terdapat 

komponen-komponen sebagai berikut: 

 

                                                           
12Ibid, h. 20-22 
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a. Judul cerita atau judul serial 

Judul bisaanya diambil dari tema cerita yang diangkat. Ukuran huruf 

bisaa dibuat huruf kapital dengan ukuran besar mencolok sehingga menarik 

perhatian dan mudah ditangkap oleh pembaca 

b. Credits 

Credits merupakan keterangan tentang pengarang komik tersebut, 

sepertii penulis skenario, penggambar, dan sebagainya. 

c. Indica 

Keterangan tentang penerbit maupun percetakan lengkap dengan waktu 

terbit dan pemegang hak cipta.13 Sedangakn pada halaman sampul belakang 

tertera ringkasan cerita yang terdapat dalam komik tersebut untuk 

memberikan gambaran umum tentang isi komik kepada pembaca. 

Sementara itu halaman isi komik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

1.) Panel 

Panel bisa dikatan frame atau repsentasi kejadian-kejadian 

utama dalam cerita. Menurut Mc Cloud panel berfungsi sebagai ruang 

tempat diletakkan gambar-gambar sehingga akan tercipta alur cerita 

yang ingin disampaikan kepada pembaca. Agar komik dapat tampil 

menarik dan sesuai alur, maka peraihan antara satu panel dengan panel 

lainnya yang harus menuntun alur cerita yang dibawa.14 

                                                           
13Zulkifli, Pengaruh Media Komik terhadap Hasil Belajar Kimia Konsep Reaksi Redoks, 

(Jakarta : Skripsi FITK UIN, 2008), h. 16 
14 Indira Maharsi, Komik Dunia Kreatif Tanpa Batas, (Yogyakarta : Kata Buku, 2011), h. 75 
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2.) Gang 

Gang adalah ruang atau jarak yang menjebatani antara satu panel 

dengan panel lainnya yang dapat menumbuhkan imajinasi pembacanya, 

dua gambar yang terpisah dalam panel diubah pembaca untuk menjadi 

sebuah gagasan yang sesuai dengan interpensi pembaca sendiri.15 

3.) Narasi 

Narasi berfungsi menerangkan dialog, waktu, tempat, kejadian, 

situasi yang digambarkan dalam komik tersebut. Secara umum dipakai 

untuk pengisahan atau penjelasan naratif non blog. Bisaanya berbentuk 

kotak yang tersambung ditepi planel. 

4.) Balon Kata 

Balon kata merupakan satu bulatan dengan garis penunjuk yang 

di dalamnya terdapat tulisan yang berisi ucapan yang disampaikan oleh 

tokoh dalam komik tersebut. Balon kata dengan garis penunjuk 

langsung menunjukkan tokoh berbicara. Sedangkan garis penunjuk 

dengan bulatan putus-putus menunjukkan tokoh berbicara dalam hati.16 

5.) Efek Suara 

Efek suara atau disebut juga Sound Lettering digunakan untuk 

mendramatisir sebuah keadaan dengan menunjukkan suara-suara yang 

terjadi dalam cerita tersebut, misalkan suara angin, suara ranting patah, 

suara bel dan sebagainya. 

                                                           
15Ibid, h. 88 
16 Zulkifli, Op.Cit, h. 16 
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  Komik  memiliki  unsur-unsur  yang terdiri  dari  sampul  depan,  sampul 

belakang  dan  halaman  depan bisaanya  komik  terdapat  komponen-komponen 

sebagai berikut: judul cerita, pengenalan tokoh, terdapat ringkasan cerita yang 

diletakan  di  sampul  belakang,   terdapat  pengarang,   penerbit  dan  hak  cipta. 

Pada halaman setiap lembar komik mengandung panel, gang, narasi, balon kata, 

dan efek suara. Berikut ini adalah tahapan dalam pengembangan desain yang 

dilakukan peneliti.

a. Komponen dalam sampul/cover 

          

 

   

 

 

 

                            Gambar 2.1 
            Halaman Sampul/Cover Komik

Sampul atau yang sering disebut cover adalah bagian yang utama dalam

pembuatan komik, karna para komikus mengatakan hal yang manarik akan 

muncul  ketika  para  pembaca  akan  melihat  sampul/cover komik  tersebut, 

tentu saja begitu, karna sampul/cover adalah bagian yang menggambarkan
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sebuah cerita yang ada didalamnya. Sampul/cover dibuat sekreatif mungkin 

oleh sebab itu tidak ada semacam teori yang mungkin akan membatasi ide 

kreatif para komikus untuk membuat sampul/cover tersebut. Jikapun ada 

komik tersebut akan terkesan kaku dan tidak menarik, karna tidak ada seni 

kekereatifannya yang akan membuat komik tersebut terlihat membosankan 

meski baru dilihat dari sampul/cover-nya. Akan tetapi pada dasarnya 

sampul/cover terdiri dari judul, nama pengarang, dan urutan pembuatan 

(volume), hal itu semakin berkembang hingga sekarang pada komik muncul 

komponen lainnya seperti, penerbit, barcode, jenjang usia, memunculkan 

karakter komiknya dan tampilan desain background yang keren dan yang 

terbaru dengan menambahkan unsur 3 demensi dalam sampul/cover 

tersebut. Sekarang tinggal bagaimana para komikus untuk membatasinya 

atau mengembangkannya lebih luas lagi. Peneliti membatasi komponen 

dalam pembuatan sampul/cover produk yang peneliti kembangkan, yaitu 

yang terdiri dari judul, nama penulis, sasaran pengguna, sajian materi, 

institusi, urutan pembuatan komik, batas jenjang usia, karakter komik, 

tampilan background komik. Berikut Ini adalah penjabaran isi 

komponennya : 

1.) Judul 

Berdasarkan tahap desain, judul yang telah ditentukan adalah : 

BIOLOGI me 
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2.) Nama penulis  

Penyertaan nama penulis dilakukan untuk menginformasikan tentang 

penulis dan pengarangnya. Nama penulis tersebut adalah Suhanda 

3.) Sasaran pengguna 

Penggunaan media ini ditujukan pada peserta didik pada SMA/MA 

kelas XI 

4.) Sajian materi 

Sajian isi buku ini berisi tentang materi sistem hormon. Isi materi sitem 

hormon terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid dan paratiroid, 

kelenjar adrenal, kelenjar pakreas, dan kelenjar gonad. 

5.) Institusi 

Peneliti bertempat pada kampus UIN Raden Intan Lampung 

6.) Urutan pembuatan komik 

Urutan pembuatan komik ini diawali dari volume satu yaitu sistem 

hormon terdiri dari beberapa chapter didalamnya. 

7.) Batas jenjang usia 

Peneliti membatasi jenjang untuk pembaca komik ini mulai dari remaja 

usia 16 tahun keatas. 

8.) Karakter komik 

Karakter komik ini dibuat dengan karakter komik khas jepang. Karakter 

ini bernama Risa Zurui sebagai karakter utama yang selalu riang 

gembira dan memiliki rasa intuisi yang tinggi  
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9.) Tampilan background komik 

Pemilihan tampilan background pada komik ini adalah  dalam suasana 

langit biru cerah yang dihiasi awan-awan yang mengelilingi matahari. 

b. Komponen dalam pengenalan tokoh 

                            Gambar 2.2 
            Pengenalan Tokoh Komik

  Pengenalan  tokoh  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  siapa  saja  yang 

menjadi karakter yang melatari alur pada komik ini. Tokoh komik ini terdiri 

dari enam peserta didik memulai petualangannya di dunia sistem hormon 

untuk mengetahui informasi tentang materi sistem hormon itu, inilah nama 

tokoh-tokoh  komik  tersebut;  Erik  subaru,  Nindy  sakurako,  Dinda 

shukihashi,  Okira  yukimura,  Risa  zerui,  Indra  zerui.  Mereka  tergabung 

dalam grup yang bernama ENDOKRIN. Yang berasal dari gabungan nama
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c. 

mereka  berenam  yang  berkaitan  tentang  materi  sistem  hormon, karena 

endokrin adalah penghasil hormon.

Komponen dalam isi komik
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Gambar 2.3
Isi Komik

1.) Judul chapter

Judul pada chapter selalu pembahasan baru tentang materi yang akan 

diceritakan pada komik.

2.) Gambar materi

Gambar organ akan muncul supaya peserta didik dengan mudah 

mengetahui materi yang akan dipelajarinya.

3.) Visualisasi organ tubuh

Organ yang menjadi materi akan dirubah menjadi sebuah karakter yang 

akan menjelaskan dan membagikan informasi.
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17 Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 19-23 
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4.) Arah baca dan alur komik

Arah baca komik ini adalah dari arah panel kanan kekiri,  berguna untuk 

menuntun para peserta didik mengetahui Narasi pada komik ini.

Fungsi dan Manfaat Media Dalam Pembelajaran

  Menurut Hamalik dan Azhar Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian 

media  pembelajaran  dalam  proses  belajar   mengajar  dapat  membangkitkan 

keinginan  dan  minat  yang  baru,  membangkitkan  motivasi  dan  rangsangan 

kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

peserta  didik.  Penggunaan  media  pembelajaran  pada  tahap  orientasi 

pembelajaran  akan  sangat  membantu  keefektifan  proses  pembelajaran  dan 

penyampaian  pesan  dan  isi  pada  saat  itu. 17 Oleh  sebab  itu  pentingnya  juga 

mengetahui fungsi media pembelajaran, yang diantaranya adalah:

a. Memperjelas  dan  memperkarya/melengkapi  informasi  yang  diberikan

secara verbal

b. Meningkatkan motivasi dan perhatian pesrta didik untuk belajar

c. Meningkatkan efektivitas dan efensiensi penyampaian informasi

d. Menambah variasi penyajian maeteri

e. Pemilihan  media  yang  tepat  akan  menimbulkan semangat, gairah  dan

mencegah kebosanan peserta didik untuk belajar

f. Kemudahan  materi  untuk  dicerna  dan  lebih  membekas,  sehingga  tidak

mudah dilupakan peserta didik

g. Memberikan pengalaman yang lebih kongkret bagi yang mungkin abstrak



33 

 

h. Meningkatkan keingintahuan (coriusity) peserta didik 

i. Memberikan stimulus dan mendorong repon peserta didik.18 

Selanjutnya Azhar Arsyad mengemukakan beberapa manfaat praktis 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai 

berikut: 

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih 

langsung antara pesrta didik dan lingkungannya, kemungkinan peserta 

didik untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minat.  

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, waktu. 

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

peserta didik tentang kejadian dilingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan 

lingkangannya.19 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

media pembelajaran dapat berfungsi sebagai pembawa informasi dari sumber 

atau guru menuju penerimanya sehingga pembelajaran akan menjadi efektif. 

                                                           
18 Nuryani Rustaman, Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung : FMIPA UPI, 2003), h. 

120 
19 Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 26 
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Selain memiliki fungsi, media pembelajaran juga sangat bermanfaat dalam 

proses belajar mengajar. 

8. Prinsip-prinsip Penggunaan Media.  

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada 

setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan 

untuk mempermudah peserta didik belajar dalam upaya memahami materi 

pelajaran. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk 

pembelajaran peserta didik, maka ada sejumlah prinsip yang harus 

diperhatikan, diantaranya: 

a. Media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat hiburan. 

b. Media akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Artinya 

media yang akan digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi 

pembelajaran. 

c. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi 

peserta didik. 

d. Media yang digunaka harus memperhatikan efektivitas dan efesien. Media 

yang memerlukan peralatan yang mahal belum tentu efektif untuk mencapai 

tujuan tertentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang dirancang guru perlu 

memperhatikan efektifitas penggunanya. 

e. Media yang digunakan harus sesuai  dengan kemampuan guru dalam 

mengoprasikannya. Seiring media yang kompleks terutama media-media 

seperti media komputer, LCD (Liquid Crystal Display) pojector, dan media 
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elektronik lainnya memerlukan kemampuan khususnya dalam 

mengoprasikannya.20 

Berdasarkan penggunaan media pembelajaran sangat penting bagi 

proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu media pengajaran sangat 

membantu  pendidik atau pengajar dalam memberikan pengajaran secara 

maksimal, efektif, serta efesien. Pada proses pembelajaran, terdapat sistem 

yang harus kita perhatikan dengan baik. Pembelajaran dikatakan sebagai sistem 

karena di dalamnya memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu 

sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komponen 

tersebut terdiri atas tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Guru harus 

menggunakan media yang terbaik untuk memfasilitasi pembelajaran atau 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap bahan pelajaran.  

B. Pendekatan Android 

1. Pengertian Media Android 

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis 

Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti 

bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang 

membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan 

android, dibentuklah Open Handset Allience, konsorsium dari 34 perusahaan 

                                                           
20 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Bandung : 

Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 173-174 
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peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC (High 

Tech Computer), Intel, Motorola, Qualcomm, T-mobile, Nvidia. 

Versi terbaru android yaitu versi 7.0 Android juga sudah bergabung 

dengan beberapa smart mobile seperti Samsung, Sony Ericsson dan lainnya. 

Pada 9 desember 2008, diumumkan bahwa banyak yang bergabung dalam 

program kerja Android sehingga android terus-menerus mengalami perubahan 

dan perkembangan yang makin modern. 21  Diantaranya versi-versi 

perkembangannya adalah: 

a. Versi rilis prakomersial (2007–2008) 

    1.1 Android Alpha 

    1.2 Android Beta 

b. Sejarah versi Android menurut level API (Application Programming 

Interface) 

    2.1 Android 1.0 (API level 1) 

    2.2 Android 1.1 (API level 2) 

    2.3 Android 1.5 Cupcake (API level 3) 

    2.4 Android 1.6 Donut (API level 4) 

    2.5 Android 2.0 Eclair (API level 5) 

    2.6 Android 2.0.1 Eclair (API level 6) 

    2.7 Android 2.1 Eclair (API level 7) 

    2.8 Android 2.2–2.2.3 Froyo (API level 8) 

                                                           
21Anis Ramadhani, Jurus rahasia pintar menguasai android, (Jakarta : Kir Derection, 2013), 

h. 5-6 
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    2.9 Android 2.3–2.3.2 Gingerbread (API level 9) 

    2.10 Android 2.3.3–2.3.7 Gingerbread (API level 10) 

    2.11 Android 3.0 Honeycomb (API level 11) 

    2.12 Android 3.1 Honeycomb (API level 12) 

    2.13 Android 3.2 Honeycomb (API level 13) 

    2.14 Android 4.0–4.0.2 Ice Cream Sandwich (API level 14) 

    2.15 Android 4.0.3–4.0.4 Ice Cream Sandwich (API level 15) 

    2.16 Android 4.1 Jelly Bean (API level 16) 

    2.17 Android 4.2 Jelly Bean (API level 17) 

    2.18 Android 4.3 Jelly Bean (API level 18) 

    2.19 Android 4.4 KitKat (API level 19) 

    2.20 Android 5.0 Lollipop (API level 21) 

    2.21 Android 6.0 Marshmallow (API level 23) 

2.22 Android 7.0 Nougat (API level 24)22 

2. Kelebihan dan Kekurangan Media Android  

Kelebihan dan kekurangan sistem operasi Android. Android adalah 

sistem operasi yang dimiliki oleh Google, sistem operasi ini memang bukan 

barang baru lagi, bahkan produsen-produsen lokal pun sudah banyak yang 

mengaplikasikan produk-produk mereka, mulai dari handphone hingga tablet. 

Perkembangan dari sistem operasi ini cukup pesat, membuat android menjadi 

saingan berat sistem operasi lain yang sudah mapan. Lahir sebagai tandingan 

                                                           
22Astrium, “Android Developers” (On-line), tersedia di : https://www.android.com/history/#/ 

Marshmallow (10 Maret 2017), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

https://www.android.com/history/#/
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iOS (iPhone Operation System), android menunjukkan grafik perkembangan 

yang sangat bagus dan sangat laku di pasaran bukan berarti android tidak 

mempunyai kelemahan. Seperti halnya sistem operasi dan perangkat elektronik 

yang lain. Android juga mempunyai kekurangan. Berikut ini adalah kelebihan 

dan kekurangan dari sestem operasi android : 

a. Kelebihan android 

1.) Androd bersifat terbuka, karena berbasis linux yang memang open 

source jadi bias dikebangkan oleh siapa saja. 

2.) Akses mudah ke Android App market, pemilik android adalah orang 

yang gemar utak-atik handphone, dengan Google App market anda bisa 

mendownload berbagai aplikasi dengan gratis. 

3.) Sistem operasi merayakyat, ponsel android, beda sekali dengan iOS 

(iPhone Operation System) yang terbatas pada iphone dari apple, maka 

android punya banyak produsen, dengan gadget andalan masing-masing 

mulai HTC (High Tech Computer) hingga Samsung. 

4.) Fasilitas penuh USB (Universal Serial Bus). Anda bias mengganti 

baterai, mass storage, disk drive, dan USB (Universal Serial Bus) 

tethering. 

5.) Mudah dalam hal notifikasi, system operasi ini memberitahukan anda 

tentang adanya SMS, email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS (Really 

Simple Sindication) reader. Bahkan anda tidak akan terlewat dalam hal 

miscall sekalipun. 
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6.) Mendukung semua layanan Google, system operasi android mendukung 

semua layanan dari Google mulai dari gmail sampai Google reader. 

Semua layanan Google bisa anda miliki dengan satu sistem operasi 

yaitu android.  

7.) Install RoM (Read-only Memory) modifikasi, kita kadang mendapati 

RoM (Read-only Memory) yang tidak resmi. Maksudnya adalah versi 

yang telah liris tidak sesuai dengan spesifikasi ponsel kita, jalan terakhir 

kita adalah modifikasi. Jangan khawatir ada banyak custom RoM 

(Read-only Memory) yang bias anda pakai di ponsel android, dan 

dijamin tidak akan membahayakan perangkat anda. 

b. Kekurangan android 

1.) Terhubung dengan internet, android bias dibilang sangat memerlukan 

koneksi internet yang aktif. Setidaknya harus ada koneksi internet 

GPRS (General Packet Radio Service) di daerah anda, agar perangkat 

siap untuk on-line sesuai dengan kebutuhan kita. 

2.) Perusahaan perangkat kadang lambat mengeluarkan versi resmi dari 

android milik anda, meskipun kadang tidak ada perbedaan mencolok 

dalam hal UI (User Interface). 

3.) Android market kurang kontrol dari pengelola, kadang masih terdapat 

malware. 

4.) Sebagai penyedia layanan langsung, terkadang pengguna sangat sulit 

sekali terhubung dengan pihak Google. 
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5.) Kadang sering terdapat iklan, karena mudah dan gratis, kadang sering 

diboncengi iklan. Secara tampilan memang tidak mengganggu kinerja 

aplikasi itu sendiri, karena memang kadang berada dibagian atas atau 

bawah aplikasi.23 

C. Materi Biologi Kelas XI 

 Standar Kompetensi 
(SK) 

Kompetensi dasar 

(KD) 
Indikator Materi pokok 

1. Mengetahui 

sel penyusun 

sistem 

endokrin 

2. Menjelaskan 

definisi sistem 

hormon 

3. Menjelaskan 

macam-

macam 

kelenjar  

endokrin serta 

peran hormon 

4. Menentukan 

fungsi hormon 

dalam tubuh 

5. Menganalisis 

kelaianan atau 

penyakit yang 

terjadi pada 

sistem 

endokrin 

1) Pengertian 

sistem endokrin 

2) selPenyusun -

organsel

endokrin 

3) Sifat dan ciri-

ciri hormon 

4) selPenyusun -

organsel

endokrin 

5) Macam-macam 

kelenjar 

endokrin 

a. Kelenjar 

hipofisis 

b. Kelenjar 

tiroid 

c. Kelenjar 

parantiroid 

d. Kelenjar 

adrenal 

e. Kelenjar 

pankreas 

f. Kelenjar 

gonad/ 

kelamin 

Kelainan/ 

penyakit yang 

terjadi pada 

sistem endokrin 

Sumber : Silabus dan RPP MAN 2 Bandar Lampung 

                                                           
23AnisRamadhani,Op.Cit, h. 9-10 

1. Kajian kurikulum KTSP 2006 pada materi sistem hormon 

Tabel 2.1 

Kajian Kurikulum KTSP 2006 Pada Materi Sistem Hormon 

3.6     Mendeskripsikan 
keterkaitan 

struktur,  fungsi  dan
proses  serta 
kelainan/  penyakit 
yang  dapat  terjadi 
pada  sistem 
regulasi  manusia 
(saraf,  endokrin, 
dan pengindraan)

Memahami  stuktur 
dan  fungsi  organ 
manusia  dan  hewan 
tertentu,  kelainan/ 
penyakit  yang 
mungkin terjadi serta 
implikasinya  pada 
salingtemas.
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2. Materi Sistem Hormon 

a. Pengertian sistem endokrin 

Sistem Endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak 

mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari 

kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon berperan penting untuk 

mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas 

pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta 

koordinasi tubuh. 

Sistem endokrin disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak 

mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari 

kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon merupakan senyawa kimia 

yang dihasilkan oleh satu bagian tubuh yang mempengaruhi aktivitas 

kelenjar atau jaringan yang lain, misalnya metabolisme sel, reproduksi, 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh, tingkah laku, homeostatis. 

Kelenjar  endokrin tidak mempunyai saluran (kelenjar buntu) yang 

mensekresikan  hormon secara langsung ke dalam aliran darah untuk  

didistribusikan keseluruh, hasil sekresi kelenjar tersebut dimasukkan dan 

disalurkan melalui saluran tersebut. Salah satu kelenjar eksokrin yaitu 

kelenjar saliva (air liur) menyekresi saliva dan disalurkan kemulut melalui 

saluran saliva. 

Sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf, 

namun cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dari 
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sistem saraf. Ada dua perbedaaan cara kerja antara kedua sistem tersebut. 

Kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

(1.) Dibandingkan  dengan  sistem  saraf,  sistem  endokrin  lebih  nanyak

bekerja melalui transmisi kimia.

(2.) Sistem endokrin memperhatikan waktu respons lebih lambat daripada

sistem saraf. Pada sistem saraf, potensial aksi akan bekerja sempurna 

hanya  dalam  waktu  1-5  milidetik,  tetapi  kerja  endokrin  melalui 

hormon  baru  akan  sempurna  dalam  waktu  yang  sangat  bervariasi, 

berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. 24

b. Sel-sel penyusun organ endokrin

  Sel-sel  penyusun  organ  endokrin  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu 

sebagai berikut.

(1.) Sel Neusekretori,  adalah  sel  yang  berbentuk  seperti  sel  saraf,  tetapi

berfungsi sebagai penghasil hormon.

(2.) Sel endokrin sejati,  disebut juga sel endokrin klasik yaitu sel  endokrin

yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki 

bentuk seperti sel saraf.

c. Fungsi dan sifat hormon

  Hormon  mempunyai  pengaruh  pada  tubuh  secara  bertahap,  namun 

pasti. Fungsi utama hormon adalah: 

                                                           
24 Campbell, Biologi Edisi Kedelapan Jilid 3, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 151 
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(1.) mengendalikan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh seperti 

proses pertumbuhan, perkembangan seksual dan proses metabolisme 

yang lain. 

(2.) menjaga keseimbangan dalam tubuh atau disebut juga homeostasis. 

Sebagai penjaga keseimbangan tubuh, maka hormon ini memiliki 

mekanisme kerja umpan balik, artinya adalah jumlah produksi hormon 

tertentu akan berpengaruh terhadap produksi hormon yang lain. Misalnya, 

kerja antara PTH (Parathormon) dan hormon tiroksin memberikan sesuatu 

sistem pengawasan dan keseimbangan homeostatis dengan cepat setelah 

terjadi suatu perubahan.  

 Selain itu, sekresi beberapa hormon juga dipengaruhi oleh kebutuhan 

akan hormon tersebut. Beberapa hormon juga bekerja secara  , 

contohnya, insulin dengan glukogen, serta PTH (parathormon) dengan 

kalsitosin. Pengaturan hormon yang lain adalah apabila sebuah hormon 

merangsang produksi hormon kedua, maka hormon kedua dapat menekan 

produksi hormon pertama tadi. Hubungan ini dapat dilihat antara esterogen 

dengan FSH (Follicle Stimulating Hormone). Jika jumlah esterogen naik, 

maka akan menekan produksi FSH (Follicle Stimulating Hormone). 

d. Jenis-jenis kelenjar endokrin 

(1.)    Kelenjar Hipofisis 

Kelenjar hipofisis yang terletak di otak besar disebut juga master 

of gland, karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang 

mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 
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tiga  bagian,  yaitu  bagian anterior,  bagian  tengah,  dan  bagian

posterior.  Kelenjar  hipofisis  bekerja  sama  dengan  hipotalamus 

mengendalikan organ-organ tubuh.

(a.) Hipofisis bagian anterior

  Hipofisis  bagian  anterior  menghasilkan  berbagai macam 

hormon  antara  lain  hormon somatotrof,  hormon tirotropin, 

hormon adrenocorticotropic,  hormon lactogenic,  dan  hormon 

gonadotropin. Hormon smoatotropin merangsang sintesis protein 

dan  metabolisme  lemak,  serta  merangsang  pertumbuhan  tulang

(terutama  tulang  pipa)  dan  otot.  Hormon  triotropin  mengontrol 

pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok atau tiroid serta 

merangsang  sekresi tiroksin.  Hormon andrenocorticotropic

(ACTH)  mengontrol  pertumbuhan  dan  perkembangan  aktivitas 

kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan

glukokortikoid (hormon  yang  dihasilkan  untuk  metabolisme 

karbohidrat).  Hormon lactogenic (LTH)  memelihara korpus 

luteum (kelenjar endokrin sementara  pada ovarium)  untuk 

memproduksi  progesteron.  Hormon  prolaktin  banyak  terdapat 

pada ibu yang sedang menyusui,  karena  guna untuk merangsang 

kelenjar  susu,  sehingga   pada  saat   diperlukan  siap  berfungsi.

Selain  itu  pada  saat  menyusui   akan   menghambat   terjadinya 

menstruasi,  sehingga para ibu yang aktif menyusui bayinya akan  

menstruasi lumayan lama, sekitar 1 tahun sampai dengan 2 tahun.



 

 

 

   

 

  

 

 

   

  

 

 

 

   

 

     

 

             

              

              

  

 

             

              

              

 

 

 

 

  

    

     

 

 

                                                           
25Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : J-art, 2004), h. 29  
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Hal tersebut sesuai dengan yang telah tertera pada ayat Al-Qur'an 

berikut ini :

 وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْالَدَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ

 رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَھَا الَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا وَالَ مَوْلُودٌ

لَھُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاالً عَنْ تَرَاضٍ مِنْھُمَا وَتَشَاوُرٍ فَالَ جُنَاحَ

عَلَیْھِمَا (٢٣٣)

Artinya:” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya  selama
dua      tahun     penuh,      yaitu     bagi     yang      ingin 
menyempurnakan  penyusuan.   Dan   kewajiban    ayah 
memberi  makan  dan pakaian kepada para ibu  dengan 
cara   ma’ruf.   Seseorang   tidak   dibebani   melainkan 
menurut  kadar  kesanggupannya.   Janganlah  seorang 
ibu   menderita   kesengsaraan   karena   anaknya   dan 
seorang    ayah    karena    anaknya,     dan     warispun 
berkewajiban    demikian.    Apabila    keduanya    ingin 
menyapih    (sebelum   dua   tahun)    dengan   kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan,  maka tidak ada  dosa
atas keduanya.” (QS : Al-Baqarah : 233)25

Makna  ayat  tersebut  bahwa   penting  bagi seorang  ibu untuk

menyempurnakan penyusuan  kepada anaknya selama  dua  tahun 

penuh   dengan   begitu   diperlukannya   hormon   tersebut  untuk 

merangsang  produksi  ASI.  Selanjutnya  hormon gonadotropin

pada   wanita  berfungsi  merangsang  pematangan folikel dalam

ovarium dan      menghasilkan      hormon estrogen serta 

mempengaruhi     pematangan folikel dalam ovarium dan 

menghasilkan     hormon progesteron.     Sedangkan    Hormon

gonadotropin pada    pria    berfungsi    merangsang    terjadinya
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(2.)     

spermatogenesis (proses  pematangan  sperma)  serta  merangsang 

sel-sel interstisial testis untuk  memproduksi testoteron dan

androgen.

(b.) Hipofisis bagian tengah

Kelenjar  ini  menghasilkan  hormon  perangsang melanosit atau

melanosit stimulating hormone (MSH).  Apabila  hormon  ini 

banyak  dihasilkan  maka  menyebabkan  kulit  menjadi  hitam. 

Sekresi MSH juga dirangsang oleh faktor pengatur yang disebut 

faktor perangsang pelepasan hormon melanosit dan dihambat oleh 

faktor inhibisi hormon melanosit (MIF).

(c.) Hipofisis bagian posterior

  Hipofisis  bagian  posterior  menghasilkan oksitosin dan 

vasopresin. Oksitosin berperan dalam merangsang otot polos yang 

terdapat  di uterus,  sedangkan vasopresin disebut  juga  hormon

antidiuretik (ADH) berpengaruh pada proses reabsorpsi urin pada 

tubulus distal sehingga mencegah pengeluaran urine yang terlalu 

banyak.26

Kelenjar Tiroid

  Kelenjar  tiroid  terletak  di  daerah  leher,  di  bagian  depan 

kerongkongan.  Kelenjar  tiroid  menghasilkan  hormon  tiroksin  dan

triiodotironin. Kedua hormon ini bekerja sama mengatur metabolisme

                                                           
26Ibid, h. 151-154  
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(3.)     

 

 

 

organik,  mengatur  pertumbuhan  dan  perkembangan,  serta  mengatur 

aktivitas  saraf.  Sintesis  hormon  tiroksin  membutuhkan  mineral 

iodium.  Jika  konsumsi  iodium  kurang  memadai,  hormon tiroksin

tidak dapat disintesis.

  Rendahnya  sekresi  hormon  dari  kelenjar  tiroid  dapat 

menyebabkan Hipotiroidisme. Hipotiroidisme semasa  bayi  dalam 

kandungan  atau  semasa  kanak-kanak  akan  menyebabkan  timbulnya

Kretinisme.  Tanda-tandanya,  antara  lain dwarfisme (cebol)  dan

retardasi mental  (kemunduran  mental). Dwarfisme disebabkan  oleh 

kegagalan  pertumbuhan  tulang,  sedangkan retardasi mental 

disebabkan oleh gagalnya otak untuk berkembang sepenuhnya. 

Kelenjar Paratiroid

  Kelenjar ini menghasilkan hormon parathormon yang berperan 

menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelebihan hormon ini 

menyebabkan  kalsium  dalam  tulang  terambil  sehingga  terjadi 

pengendapan kalsium dan  menyebabkan  batu  ginjal.  Pada  beberapa 

orang  dapat  menyebabkan  tulang  mudah  sekali  patah.  Kekurangan 

hormon  ini  akan menyebabkan  gejala  kadar  kapur  dalam  darah 

menurun,  kejang  tangan  dan  kaki,  jari-jari  tangan  membengkok  ke 

arah pangkal, kesemutan dan sukar tidur.27 

 

                                                           
27Ibid, h. 312  
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(4.)    Kelenjar Adrenal 

Kelenjar ini berbentuk bola, menempel pada bagian atas ginjal. 

Pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenal yang dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu bagian luar (korteks) dan bagian tengah 

(medula). 

Kelenjar bagian korteks menghasilkan hormon kortison yang 

terdiri atas mineral okortikoid yang membantu metabolisme garam 

natrium dan kalium serta menjaga keseimbangan hormon seks; dan 

glukokortikoid yang berfungsi membantu metabolisme karbohidrat. 

Kelenjar bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan 

hormon noradrenalin. Hormon adrenalin menyebabkan 

meningkatnya denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan 

darah (menyempitkan pembuluh darah). Hormon noradrenalin 

bekerja secara antagonis terhadap adrenalin, yaitu berfungsi 

menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. 

Kerusakan pada bagian korteks mengakibatkan penyakit 

Addison dengan gejala-gejala: timbul kelelahan, nafsu makan 

berkurang, mual, muntah-muntah, terasa sakit di dalam tubuh. Dalam 

keadaan ketakutan atau dalam keadaan bahaya, produksi adrenalin 

meningkat sehingga denyut jantung meningkat dan memompa darah 

lebih banyak. Gejala lainnya adalah melebarnya saluran bronkiolus, 

melebarnya pupil mata, kelopak mata terbuka lebar, dan diikuti 

dengan rambut berdiri. 
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(5.)    Kelenjar Pankreas 

Kita telah mengenal kelenjar pankreas pada waktu membahas 

sistem pencernaan makanan. Kelenjar pankreas memiliki fungsi 

ganda. Selain menghasilkan enzim-enzim pencernaan, pankreas juga 

menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin diproduksi pankreas di 

bagian yang disebut Pulau Langerhans. Hormon insulin yang 

berfungsi mengurangi kadar gula darah yang melebihi normal dengan 

cara mengubah gula darah menjadi gula otot (glikogen). Kekurangan 

hormon insulin menyebabkan pengaturan kadar gula darah tidak 

berlangsung normal, gula darah cenderung di atas normal.  Keadaan 

ini mudah menimbulkan penyakit kencing manis (Diabetes Mellitus). 

(6.)    Kelenjar Gonad 

Ovarium merupakan alat reproduksi wanita, hormon yang 

dihasilkan oleh ovarium adalah hormon estrogen dan hormon 

progesteron. Hormon estrogen berfungsi untuk menimbulkan dan 

mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Tanda-

tanda kelamin sekunder adalah tanda yang membedakan antara wanita 

dengan pria tanpa melihat kelaminnya. Misalnya, perkembangan 

payudara wanita. Sedangkan hormon progesteron berfungsi 

menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah 

dibuahi, atau menyebabkan penebalan dinding uterus. Selama 

kehamilan, estrogen dan progesteron terus dihasilkan oleh plasenta 

sehingga kehamilan dapat terus dipertahankan. 
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Testis merupakan  organ  reproduksi  khusus  pria. Testis

menghasilkan  hormon androgen,  yaitu testosteron.  Testosteron 

berfungsi  menimbulkan  ciri-ciri  seksual  pada pria.  Misalnya,  dada 

menjadi bidang, tumbuh kumis, dan suara menjadi lebih berat.28

Kelainan/penyakit pada sistem endokrin

  Bila sistem endokrin tidak seimbang, ia akan terganggu dan tidak dapat 

berfungsi  dengan  baik.  Hal  ini  akan  menyebabkan  ketidakseimbangan 

hormon dan bisa merusak kesehatan kita lewat beragam cara. Ada banyak 

penyakit sistem endokrin yang diakibatkan oleh gangguan pada sistem yang 

komplek ini. Di antara penyakit-penyakit yang sudah polpuler antara lain:

(1.) Gangguan  pertumbuhan,  seseorang  yang  kelebihan  hormon

pertumbuhan  akan  mengalami  pertumbuhan  yang  luar  biasa.  Pada 

anak-anak  kelebihan  hormon  pertumbuhan  disebut gigantisme dan 

pada orang dewasa disebut ackromegali. Sebaliknya, bila anak-anak 

mengalami kekurangan hormon, ia akan mengalami kekerdilan.

(2.) Hyperprolactinemia,  sekresi prolaktin yang  berlebihan.  Hal  ini  bisa

menyebabkan produksi/keluarnya air susu ibu (galactoorhea) meski 

tidak mengandung atau tidak menstruasi (amemorrhea).

(3.) Kegagalan fungsi gonad (hypogonadisme), akibat kekurangan sekresi

Hormon Peluteinan (LH)  dan  Hormon  Perangsang Folikel (FSH).

                                                           
28Ibid, h.313  
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Keadaan ini biasanya sering dialami pria, yakni berupa kegagalan 

menghasilkan jumlah sperma yang normal. 

(4.) Penyakit tiroid, hormon tiroid yang berlebihan sebagai hasil dari 

kelenjar tiroid yang terlalu aktif disebut hyperthyroidisme. Hal ini 

akan menyebabkan badan meningkatkan keadaan metabolik yang 

naik. Kondisi ini akan mengabkibatkan banyak sistem dalam tubuh 

mengembangkan fungsi yang tidak normal. Hypothyroidisme adalah 

kondisi di mana hormon tiroid kurang disekresi dari kelenjar tiroid 

yang kurang aktif. Hal ini akan melambatkan proses-proses dalam 

tubuh dan mungkin mengakibatkan kepenatan, denyut jantung lemah, 

kulit menjadi kering, berat badan meningkat, dan sembelit. Pada anak-

anak, penyakit ini menyebabkan pertumbuhan yang lambat dan 

telatnya masa balig. 

(5.) Penyakit kencing manis, penyakit sistem endokrin yang sering kita 

dijumpai. Penyakit kecing manis ada dua. Jenis pertama terjadi 

apabila pankreas gagal menghasilkan insulin yang mencukupi. 

Sementara, jenis kedua terjadi akibat badan tidak mampu merespon 

insulin dengan normal. Penyakit kencing manis ini bisa menyebabkan 

gagal ginjal, neuropathy dan kerusakan saraf, kebutaan, amputasi 

kaki, sakit jantung, serta stroke. 

(6.) Osteoporosis, terjadi baik pada wanita maupun laki-laki. Ini terjadi 

bila struktur tulang menjadi semakin lemah dan kelihatan seperti retak 

atau patah. Banyak faktor penyebabnya, termasuk kekurangan 
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hormon estrogen pada masa menopaus wanita, atau kekurangan 

hormon tetosteron pada laki-laki seiring bertambhnya usia.

Sindrom Ovari Policistik, PCOS (Pholycystic Ovary Syndrome)

adalah penyakit endokrin yang menyerang lebih kurang 5% jumlah 

wanita. Wanita yang mengalami PCOS (Pholycystic Ovary 

Syndrome) ini menghasilkan jumlah hormon seks lelaki (endogren)

yang berlebihan. Hal ini bisa menghalangi proses ovulasi dan 

menyebabkan ketidaksuburan. Para penderita PCOS (Pholycystic 

Ovary Syndrome) mungkin mengalami gangguan menstruasi atau 

malah tidak menstruasi, tidak subur, rambut yang tumbuh berlebihan. 

Penyakit ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan jangka panjang 

pada wanita.

Menopause, yakni masa perubahan badan di mana level estrogen,

testosteron, dan progesteron semakin berkurang dan akhirnya sama 

sekali berhenti produksi. Kekurangan estrogen menyebabkan badan 

terasa panas, berpeluh, emosi tidak stabil, murung, vagina kering, urin 

terganggu, hilang konsentrasi, dan sebagainya. Ada banyak risiko 

jangka panjang yang bisa terjadi seperti penyakit kardiovaskular 

meningkat, kegemukan, perubahan tingkat kolesterol, risiko

osteoporosis meningkat, penyakit Alzhiemer, dan sebagainya.29 

 

                                                           
29Ibid, h. 159 
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D. Kerangka Berpikir

  Kerangka  berpikir  dalam  penelitian  dan  pengembangan  ini  berawal  dari 

pembelajaran  biologi. Pada  ranah  pendidikan  biologi  diharapkan  dapat  menjadi 

wahana  bagi  peserta  didik  untuk  mempelajari  dirinya  sendiri  dan  sekitarnya. 

Pendidikan  biologi  menekankan  pada pemberian  pengalaman  secara  langsung. 

Disamping itu kemungkinan untuk mengembangkan teknologi yang relevan untuk 

pemahaman  materi biologi  yang  dipelajari  sangat  dianjurkan  dalam  kegiatan 

pembelajaran peserta didik.

  Fatka yang  terjadi  dilapangan  yaitu  kurangnya  penguasaan  konsep  materi 

penggunaan  media  pembelajaran,  media  pembelajaran  yang  digunakan  berupa 

buku  paket  dan  LCD  (Liquid  Crystal  Display) projector,  media  pembelajaran 

berupa komik pembelajaran belum digunakan oleh guru.

  Faktor  keberhasilan  peserta  didik  adalah  dengan  memperbaiki  proses 

pembelajaran  yakni media pembelajaran, karna media dapat mempermudah dalam 

penyampaian materi pembelajaran ke peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. 

Salah  satu  media  tersebut  bisa  menggunakan  media  komik  manga  digital  yaitu 

media  yang memvisualisasikan  gambar-gambar dan teks dengan  alur cerita  yang 

mudah  dipahami  serta  dapat  diakses  pada  android  secara on-line.  Media  ini 

suasana  kegiatan  belajar  dimana  peserta  didik  mendapatkan  akses  yang  mudah 

untuk memusatkan perhatiannya secara penuh dalam pembelajaran melalui gadget

       pembelajaran, teknologi seperti gadget-gadget belum dimanfaatkan dalam

   diharapkan dapat menciptakan pembelajaran  yang  modern,  dengan  terciptanya
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pribadi mereka sehingga pembelajaran menjadi efektif. Hasil dari pembelajaran 

yang modern ini adalah dapat memenuhi kebutuhan peserta didik yang telah 

menggunakan gadget, pemanfaatan teknologi yang maksimal,  dan mempermudah 

pemahaman materi belajar peserta didik serta pembelajaran akan berkesan 

bermakna karna media dapat dipelajari kapan saja. 
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Gambar 2.4 

Kerangka Berpikir Media Komik Manga Digital Berbasis Android Pada 

Peserta Didik 

Pembelajaran Biologi 

Pendidikan biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta 

didik untuk mempelajari dirinya sendiri dan sekitarnya. Pendidikan 

biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. 

Disamping itu kemungkinan untuk mengembangkan teknologi yang  

relevan untuk pemahaman materi biologi yang dipelajari sangat 

dianjurkan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik. 

Fakta yang terjadi 

1. Kurangnya penguasaan konsep materi 

pembelajaran 

3. Media pembelajaran yang digunakan 

berupa buku paket dan LCD (Liquid 

Crystal Display) projector 

4. Media pembelajaran berupa komik 

pembelajaran belum digunakan oleh 

guru 

Hasil pembelajaran modern 

2. Pemanfaatan teknologi lebih maksimal 

3. Mempermudah pemahaman materi 

belajar 

4. Dapat dipelajari kapan saja 

Penggunaan media 

Media dapat mempermudah 

dalam penyampaian materi 

pembelajaran ke peserta didik 

melalui kegiatan pembelajaran. 

 

Media komik manga digital yaitu 

media yang memvisualisasikan 

gambar-gambar dan teks dengan 

alur cerita yang mudah dipahami 

serta dapat diakses pada android 

secara on-line. 

Pembelajaran modern 

Terciptanya suasana kegiatan 

belajar dimana peserta didik 

mendapatkan akses yang mudah 

untuk memusatkan perhatiannya 

secara penuh dalam pembelajaran 

melalui gadget pribadi mereka 

sehingga pembelajaran menjadi 

efektif . 

 

2. sepertiTeknologi gadget-gadget

dalamdimanfaatkanbelum

penggunaan media pembelajaran  

1. kebutuhandenganMenyesuaikan

peserta didik 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 
 

A. Metode dan Jenis Penelitian 
 

Menurut Sugiyono, metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi 

masalah dalam bidang pendidikan1
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (reseach and 

development). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan produk 

berbentuk komik digital berbasis android. Menurut Borg and Gall bahwa penelitian 

pendidikan dan pengembangan (R&D) adalah proses yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari 

proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari 

temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkan produk berdasarkan temuan, pengujian produk dimana    produk 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Alpabeta : 

Bandung, 2010), h.6 
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tersebut akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki 

kekurangan yang ditemukan dalam tahap pengujian. Pada tahapan selanjutnya pada 

penelitian R&D, siklus ini di ulang sampai hasil uji coba menunjukkan bahwa 

produk tersebut memenuhi tujuan atau layak digunakan.2 

B. Prosedur Penelitian 

Prosedur pada penelitian ini menggunakan model pengembangan oleh Borg & 

Gall. Menurut mereka yang menyatakan bahwa pendekatan Research and 

Development (R&D) dalam pendidikan meliputi sepuluh langkah tahapan.  

Tahapan-tahapan penelitian itu seperti yang ditujukkan pada gambar di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Langkah-langkah Penggunaan Metode Research and Development (RnD) 

Menurut Borg and Gall3 

                                                           
2 Borg and Gall, Educational Research, An Introduction, (New York and London : Longman 

Inc, 1983), h.772 
3 Ibid, h. 783-795  
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1. Studi pendahuluan (research and development collecting)

  Langkah  pertama  ini  meliputi  analisis  kebutuhan,  studi  pustaka,  studi 

literatur, penelitian skala kecil dan standar laporan yang dibutuhkan.

a. Analisis kebutuhan ada beberapa kriteria, yaitu :

1.) Apakah produk yang akan dikembangkan merupakan hal yang penting

bagi pendidikan?

2.)  Apakah produknya mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan?

3.)  Apakah SDM  (Sumber Daya Manusia)  yang memiliki  keterampilan,

pengetahuan dan pengalaman yang akan mengembangkan produk 

tersebut ada?

4.)  Apakah waktu untuk mengembangkan produk tersebut cukup?

b. Studi  literatur,  studi  literatur  dilakukan  untuk  pengenalan  sementara

terhadap  produk  yang  akan  dikembangkan.  Studi  literatur  ini  dikerjakan 

untuk  mengumpulkan  temuan  riset  dan  informasi  lain  yang  bersangkutan 

dengan pengembangan produk yang direncanakan.

c. Riset  skala  kecil,  pengembang  sering  mempunyai  pertanyaan  yang  tidak

biasa dijawab dengan mengacu pada research belajar atau teks profesional. 

Oleh  karenanya  penegmbang  perlu  melakukan  riset  skala  kecil  untuk 

mengeahui beberapa hal tentang produk yang akan dikembangkan.

2. Merencanakan penelitian (planning)

Pada langkah perencanaan penelitian R&D meliputi:

a. Merumuskan tujuan penelitian

b. Memperkirakan dana, tenaga, dan waktu.
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c. Merumuskan kulalifikasi peneliti  dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam

penelitian.

3. Pengembangan bentuk produk awal/desain (develop preliminary of product)

Pada langkah ini meliputi:

a. Menentukan desain produk yang akan dikembangkan

b. Menentukan  sarana  dan  prasarana  penelitian  yang  dibutuhkan  selama

proses penelitian dan pengembangan

c. Menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan

d. Menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

4. Uji coba lapangan pendahuluan/terbatas (preliminary field testing)

Langkah ini merupakan uji coba lapangan terbatas  ini meliputi:

a. Melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk

b. Bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak-pihak yang terlibat

c. Uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh

desain layak baik substansi maupun metode.

5. Revisi produk utama/hasil uji lapangan terbatas (main product revesion)

  Langkah  ini  merupakan  perbaikan  model  atau  desain  berdasarkan  uji 

lapangan  terbatas.  Penyempurnaan  produk  awal  akan  dilakukan  setelah 

dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Pada tahap penyempurnaan produk 

awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang 

dilakukan  lebih  pada  evaluasi  terhadap  proses,  sehingga  perbaikan  yang 

dilakukan bersifat perbaikan internal. 
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6. Uji coba lapangan utama/uji produk secara lebih luas (main field test)

Langkah uji produk secara lebih luas meliputi:

a. Melakukan uji efektivitas desain produk

b. Uji efektivitas desain, pada umumnya, menggunakan teknik eksperimen

model penggulangan

c. Hasil uji lapangan adalah diperoleh desain yang efektif, baik dari sisi

substansi maupun metodelogi.

7. Revisi hasil uji lapangan lebih luas (operational product revision)

  Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan 

yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk hasil 

uji lapangan lebih luas ini akan lebih memantapkan produk yang kita 

kembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan 

dengan adanya kelompok kontrol. Desain yang digunakan adalah pretest dan 

posttest. Selain perbaikan yang bersifat internal. Penyempurnaan produk ini 

didasarkan pada evaluasi hasil sehingga pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif.

8. Uji kelayakan (operational field teasting)

  Langkah ini meliputi sebaliknya dilakukan dengan skala besar yang 

mencakup:

a. Melakukan uji efektivitas dan sosialisasi desain produk

b. Uji efektivitas dan sosialisasi desain melibatkan para calon pemakai produk 

c. Hasil uji lapangan adalah diperoleh model desain yang siap diterapkan baik

dari sisi substansi maupun metodelogi. 
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9. Revisi final hasil uji kelayakkan (final product revesion)

  Langkah  ini  akan  lebih  menyempurnakan  produk  yang  sedang 

dikembangkan.  Penyempurnaan  produk  akhir  dipandang  perlu  untuk  lebih 

akuratnya produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapatkan suatu 

produk  yang  tingkat  efektivitasnya  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hasil 

penyempurnaan  produk  akhir  memiliki  nilai  “generalisasi”  yang  dapat 

diandalkan.

10. Desiminasi dan implementasi produk akhir (dissemination and

implementation)4

Berdasarkan  tahapan  penelitian  dan  pengembangan  yang  dikembangkan

diatas. Menurut Borg and  Gall dalam Wina Sanjaya tahapan  yang ideal tersebut

dapat  disederhanakan  tanpa  mengurangi  nilai  penelitian  dan  pengembangan  itu

5sendiri. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  disederhanakan  menjadi  tujuh  tahapan. 

Dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan media yang 

dikembangkan dan  dengan  memperkirakan  waktu,  dan  dana  yang  dimiliki. 

Tahapan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Studi pendahuluan

a. Mengidentifikasi  potensi  dan  masalah,  dimana  hasilnya  akan  digunakan

sebagai acuan untuk pengembangan produk yang akan dibuat.

b. Melakukan  tinjauan  terhadap SK  (Standar Kompetensi)  dan  KD

(Kompetensi Dasar) untuk menentukan indikator yang hendak dicapai. 

 

 

 

 

4 Borg and Gall, Educational Research, An Introduction, (New York and London : Longman   
Inc, 1983), h.783-795 

5 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur, (Jakarta : Prenada Media 
Group, 2013), h. 135 
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c.  Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan materi yang akan 

dikembangkan di penelitian dan pengembangan yaitu Sistem Hormon. 

2. Tahapan perencanaan penelitian 

 

a. Menyiapkan materi Sistem Hormon dari sebagai sumber yang relevan 

yang disesuaikan dengan kurikulum KTSP 2006. 

b. Merumuskan indikator yang akan dicapai berdasarkan SK (Standar 

Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) yang sesuai dengan materi 

yang akan ada pada penelitian tersebut. 

3. Tahapan pengembangan produk 

 

a. Menentukan karakter, lokasi, dan objek yang akan ada dalam cerita. 

 

b. Menentukan alur cerita yang digunakan. 

 

c. Membuat narasi pada materi Sistem Hormon terkait dengan android 

dan membuat intrumen soal yang berkaitan dengan materi yang dibahas 

d. Mendesain komik digital dengan menggunakan Comipo! dan Adobe 

Photoshop CS 5. 

e. Menyimpan file komik dalam bentuk software aplikasi android. 

f. Pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian ini kriteria penilaiannya 

disesuaikan dengan kategorinya seperti ahli materi, ahli bahasa, ahli 

media, dan guru biologi. 

g. Pembuatan instrumen penelitian yang digunakan lembar validasi untuk  

mengetahui kelayakan media pembelajaran komik manga digital 

berbasis android berdasarkan penilaian ahli para ahli materi, ahli 
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bahasa, ahli media, dan guru biologi 

h. Validasi oleh ahli materi, ahli bahasa, ahli media, dan guru biologi. 

i. Perbaikan atau revisi produk berdasarkan penilaian ahli materi, ahli 

bahasa, ahli media, dan guru biologi. 

j. Hasil akhir produk media pembelajaran ini berbentuk komik manga 

digital berbasis android dinyatakan layak oleh ahli materi, ahli bahasa, 

ahli media, guru biologi 

4. Tahap validasi dan uji coba terbatas 

a. Penggunaan produk dalam proses pembelajaran biologi secara terbatas. 

b. Pengisian angket atau kuisioner  peserta didik mengenai produk komik 

manga digital berbasis android. 

5. Revisi hasil uji lapangan terbatas 

a. Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan secara terbatas atau 

revisi tahap I (satu). 

b. Hasil  akhir  produk  media  pembelajaran  berbentuk  komik manga 

digital berbasis android. 

6. Uji produk secara lebih luas 

 

a. Penggunaan produk dalam proses pembelajaran biologi. 

 

b. Pengisian angket atau kuisioner  peserta didik mengenai produk komik 

manga digital berbasis android. 

7. Revisi hasil uji lapangan lebih luas 

 

a. Perbaikan produk berdasarkan hasil uji lapangan lebih luas atau revisi 

tahap II (dua). 
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b.  Hasil  akhir  produk  media  pembelajaran  berbentuk  komik manga digital 

berbasis android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Tahapan Pengembangan Media Pembelajaran Komik Manga Digital 

Berbasis Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengidentifikasi Potensi dan Masalah sebagai acuan dalam 
pengembangan produk serta melakukan tinjauan terhadap SK dan

KD juga melakukan studi pustaka terhadap Materi yang akan

dikembangkan 

   

Menyiapkan materi dan Penentuan indikator yang 
akan dicapai sesuai dengan SK dan KD yang dipilih 

Produk awal media komik digital 

Pembuatan kisi-kisi instrumen penilaian hingga 

sehingga selesai menjadi instrument penilaian  

layaknya media komik manga digital berbasis 

android oleh para validasi yaitu. 

Validasi oleh 

ahli media 

Validasi oleh 

ahli bahasa 

Validasi oleh 

ahli materi 

Revisi tahap I sampai produk dinyatakan layak 

Uji coba produk secara luas (tanggapan guru biologi dan 

peserta didik) terhadap produk yang dikembangkan 

Revisi tahap II berdasarkan saran saat uji lapangan lebih luas 

yang menghasilkan produk media pembelajaran komik manga 

digital berbasis android pada materi sistem hormon 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.6 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas XI MIA di MAN 2 Bandar Lampung yang 

berjumlah 197 peserta didik yang terdiri kelas XI MIA 1, XI MIA 2, XI MIA 

3, XI MIA 4, XI MIA 5. Data populasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 
Jumlah Peserta Didik Kelas MIA di MAN 2 Bandar Lampung 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. XI MIA 1 12 28 40 

2. XI MIA 2 12 27 39 
3. XI MIA 3 12 26 38 
4. XI MIA 4 12 27 39 
5. XI MIA 5 13 28 41 

Jumlah Populasi 197 

Sumber : MAN 2 Bandar Lampung Tahun 2017 
 
2. Sampel Penelitian 
 

Sampel adalah contoh atau sebagian kasus atau sasaran yang 

merepresentasikan populasi, sampel mewakili keadaan populasi yang diteliti.7 

Pada penelitian ini terdapat dua sampel yang diuji yaitu sampel uji skala 

terbatas dan sampel uji skala luas 

a. Pada  sampel uji skala terbatas  yang  digunakan  adalah  10  peserta  didik  

 

 
6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Alpabeta : 

Bandung, 2010), h.117. 
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 173. 

kelas XI MIA 1 yang  diambil  hanya  25%  saja  dari   jumlah  40  peserta   
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didik yang ada. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Suharsimi 

Arikunto, bahwa jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 20-

25%.8 Pemilihan subjek penelitian dilakukan  yang digunakan adalah 

sampling purposive. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.9 Oleh karena itu peneliti memilih peserta 

didik yang sangat antusias terhadap komik manga. 

b. Pada sampel uji skala luas yang digunakan adalah semua peserta didik 

kelas XI MIA 1 yang berjumlah 40 peserta didik. Pemilihan subjek 

penelitian dilakukan melalui teknik sampling purposive. Teknik ini 

digunakan untuk   menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.10 

Peneliti memilih kelas tersebut karna peserta didik sangat antusias pada 

media yang ingin dikembangkan juga dikarenakan peneliti hanya 

membutuhkan satu kelas untuk pengujian produk. Oleh sebab itu peneliti 

tertarik dan memilih kelas tersebut menjadi sampel penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data 

yang akurat adalah wawancara, observasi lapangan, angket, tes, dan dokumentasi 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

                                                      
8
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: 

RinekaCipta, 2006), h. 134. 
9
Sugiyono, Op.Cit, h.124 

10 Ibid, h.194 
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diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam  dan  jumlah  respondennya  kecil.  Pada  wawancara  juga  dapat dilakukan

11melalui tatap muka (face to face). Pada teknik ini wawancara dilakukan pada 

guru  mata  pembelajaran  biologi  di  sekolah  dengan  memberikan  beberapa 

pertanyaan.

2 Observasi.

  Menurut  Sutrisno  Hadi  dalam  Sugioyono   mengemukakan   bahwa,

observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan

12dan ingatan.

3. Angket

Angket/kuensioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang

dilakukan  dengan  cara  memberikan  seperangkat  pertanyaan  dan  peryataan

13tertulis  kepada  responden  untuk  dijawab. Angket  merupakan  teknik 

pengumpulan  data  yang  efesien  bila  peneliti  tahu  dengan  pasti  variabel  yang 

akan  diukur  dan  tahu  apa  yang  bisa  diharapkan  dari  responden  yang  bisa 

diharapkan dari responden.

a. Angket kebutuhan

  Angket  kebutuhan  digunakan  untuk  mengambil  data  mengenai 

kebutuhan  pengembangan  produk  komik manga digital  berbasis  android 

pada materi sistem hormon untuk MAN kelas XI semester genap. Angket

                                                      
11 Ibid, h.194 
12 Ibid, h. 203 
13 Ibid, h. 199  



 
 

 

 

   

           

 

 

 

   

 

  

  

   

68

berisi  15  item  pertanyaan  dengan  jawaban  tertutup  oleh  peserta  didik  di 

sekolah.  Urutan  penulisan  angket  ialah  judul,  pernyataan dari  peneliti, 

identitas  responden,  petunjuk  pengisian,  kemudian  item  pertanyaan  dan 

jawaban.  Angket  kebutuhan  ini  disebarkan  ke  salah  satu  sekolah  MA 

yaitu MAN 2 Bandar Lampung.

b. Angket validasi

  Angket validasi ini terdiri dari 3 yaitu angket validasi ahli materi, 

angket validasi ahli bahasa dan angket validasi ahli media. Angket-angket 

validasi tersebut  di  isi  oleh  validator.  Dari  aspek  desain,  dikembangkan 

pertanyaan untuk penilaian mengenai desain atau tampilan produk, angket 

validasi  materi  dikembangkan  pertanyaan  untuk  menilai  kesesuaian 

produk komik manga digital berbasis android

c. Angket tanggapan guru dan peserta didik

  Angket tanggapan ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tanggapan   guru   dan   tanggapan  peserta  didik  terhadap  produk  yang 

dikembangkan  berupa komik manga digital berbasis android.

4 Dokumentasi.

  Dokumentasi adalah alat pengukuran data tertulis atau tentang fakta-fakta 

yang akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Dokumentasi  berlangsung  yang 

bertujuan  untuk  data  analisis  kebutuhan  serta  dokumentasi  saat 

berlangsungnya uji coba produk.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen  penelitian  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data
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penelitian. Tanpa instrumen yang tepat, penelitian tidak akan menghasilkan 

sesuatu yang diharapkan.14 Instrumen penelitian divalidasi secara teoritik, yaitu 

dengan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing penelitian. Hasil validasi 

tersebut adalah instrumen yang siap digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian yang diserahkan kepada validator, guru dan siswa. Instrumen 

penelitian disusun berdasarkan pendapat Walker & Hess dalam Azhar Arsyad 

mengenai kriteria penilaian media pembelajaran berdasarkan pada kualitas.15 

Adapun kreterianya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
     Kriteria Dalam Penilaian Media Pembelajaran BerdasarkanPada  

Kualitas Menurut Walker & Hes 
No Aspek Indikator 
1. Kualitas isi dan tujuan a. Ketepatan 

b. Kepentingan 
c. Kelengkapan 
d. Keseimbangan 
e. Minat/perhatian 
f. Keadilan 
g. Keseuaian dengan situasi peserta didik 

2. Kualitas intruksional a. Memberikan kesempatan belajar 
b. Memberikan bantuan belajar 
c. Kualitas motivasi 
d. Fleksibilitas instruksional 
e. Hubungan dengan program pembelajaran lain 
f. Kualitas sosial  interaksisosial nya 
g. Kualitas tes dan penilaiannya 
h. Dapat memberi dampak bagi siswa 
i. Dapat membawa dampak bagi guru dan pembeajaran 

3. Kualitas teknis a. Keterbacaan 
b. Mudah digunakan 
c. Kualitas tampilan/tayangan 
d. Kualitas penanganan jawaban 
e. Kualitas pengelolaan programnya 
f. Kualitas pendokumentasiannya 

        Sumber : Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Ed Revisi, (Jakarta : Grafindo Persada) h. 175-176. 
 

Berdasarkan kriteria yang diberikan Walker & Hass tersebut maka penelilti 

                                                      
14Wina sanjaya, Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode, dan Prosedur (Jakarta : Prenada 

Media Group, 2013), h.129 
15Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Ed Revisi, (Jakarta : Grafindo Persada) h. 175-176 
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membuat instrumen penelitian yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Karena itu peneliti membagi instrumen menjadi lima instrumen. 

Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai intrumen penelitian yang 

digunakan yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pembelajaran biologi dilakukan disekolah tersebut dan selanjutnya data 

yang diperoleh digunakan sebagai data awal analisis kebutuhan produk. 

Adapun kisi-kisi instrumen wawancara dapat dilihat pada tabel berikut : 

             Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Pra Penelitian Terhadap  

Guru Biologi 
No Indikator Sub Indikator No item 
1. Bahan ajar  Bahan ajar apa saja yang selama ini 

dipakai dalam proses pembelajaran 
biologi? 
 

1 

2. Materi  Pada materi biologi sistem hormon yang 
bergambar, bagaimanakah Bapak/Ibu 
mengajarkan materi tersebut? 

5 

3. Media 
pembelajaran 

 Media seperti apakah yang paling 
disenangi peserta didik saat ini? 

 Apakah media ajar yang dipakai selama 
ini masih ditemukan kelemahan? 

2 dan 3 

4. Penerapan media 
komik manga 
digital 

 Pernahkah Bapak/Ibu menggunakan 
media pembelajaran on-line yang dapat 
diakses melalui jaringan internet? 

 Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai 
perlukah adanya media pembelajaran 
komik manga digital ini? Mengapa 
demikian? 

4 dan 6 

   Sumber : Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung : Remaja Rosdakarya) h. 159. 

2. Observasi 
 

Observasi yang dilakukan bertujuan untuk melihat kondisi awal 

peserta didik dengan cara mengamati proses pembelajaran yang berlangsung 
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sekaligus mengetahui penggunaan media pmbelajaran serta kondisi 

lingkungan sekolahnya secara teliti serta pencatatan yang sistematis.16 

Adapun lembar observasi sebagai berikut : 

Tabel 3.4  
Lembar Observasi 

No Prihal yang diobservasi 
Butir-butir 

observasi 
Deskripsi hasil 

observasi 
1. Ketersediaan perangkat pembelajaran 

yang dimiliki guru dalam rangka 
merancang kegiatan pembelajaran. 

LKS (Lembar Kerja 
Siswa) 

 

Silabus  
RPP (Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran) 

 

Buku siswa  
Media pembelajaran  
Instrumen penelitian  

2 Ketersediaan fasilitas pendukung 
yang menunjang proses 
pembelajaran biologi. 

Laboratorium biologi  
Jaringan Wifi  
LCD (Liquid Crystal 
Display) projector 

 

Perpustakaan  
3. Keberfungsian media pembelajaran 

dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di kelas. 

Pembuatan komik 
manga digital/media 
pembelajaran on-line 
lainnya 

 

Kendala  dalam 
mengimplementasikan 
komik manga 
digital/media 
pembelajaran on-line 
lainnya 

 

4. Sumber daya sekolah. Jumlah guru biologi  
Jumlah siswa  
Jumlah buku  

   Sumber : Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung : Remaja Rosdakarya) h. 157. 

3. Angket 
 

Dalam angket ini peneliti menggunakannya untuk mengumpulkan 

data mengenai kebutuhan peserta didik, angket validasi atau kelayakkan 

produk yang diberikan kepada para ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media, 

                                                      
16Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakaerta : Bumi Aksara, 2012), 

h.45  
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serta angket guru biologi dan pesserta didik sebagai subjek uji coba. 

a. Angket kebutuhan 
 

Angket kebutuhan ini berisi 15 item pertanyaan dengan jawaban 

tertutup oleh peserta didik di sekolah. Urutan penulisan angket ialah 

judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, 

kemudian item pertanyaan dan jawaban. Angket kebutuhan ini 

disebarkan kesalah satu sekolah MA yaitu MAN 2 Bandar Lampung. 

b. Angket validasi 

Angket validasi ini terdiri dari 3 yaitu angket validasi ahli materi, 

angket validasi ahli bahasa dan angket validasi ahli media. Angket-

angket validasi tersebut diisi oleh validator. Urutan penulisan instrumen 

validasi ialah judul, petunjuk yang didalamnya terdapat juga tujuan 

penilaian, pernyataan dari peneliti, kolom penilaian, saran, kesimpulan 

dan tanda tanga validator. Angket validasi bersifat kuantitatif data dapat 

diolah secara penyajian persentase dengan menggunakan skala linkert 

sebagai skala pengukuran. Skala linkert merupakan metode penskalaan 

pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respon sebagai dasar 

penentuan nilai skalanya.17 

1.) Angket validasi ahli media 

Validasi ahli media dilakukan oleh dua orang dosen ahli bidang 

teknologi dan komputer Universitas Islam Negeri Raden Intan 

                                                      
17Saifudin Azwar, Sikap Manusia Teori Dan Pengukuran Edisi ke-2, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajaran, 2015), h.139 
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Lampung. Data yang diperoleh dianalisis dan dipergunakan untuk 

merivisi produk pengembangan media pembelajaran komik manga 

digital. Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli media yang berisi 

rincian aspek tampilan dan pemprograman sebagai berikut : 

Tabel 3.5 
Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Media 

No Aspek Indikator 
Nomor 

instrumen 
Jumlah 

butir 
1. Aspek 

Kualitas 
Kualitas media sudah memenuhi 
kreteria media pembelajaran. 

1 1 

Penggunaan media yang 
dikembangkan memenuhi fungsi 
praktis. 

 
2 

 
1 

Desain media baik (kejelasan 
huruf, gambar, dan background). 

3 1 

2. Aspek 
Efektifitas 

Kesesuaian media dengan 
kebutuhan pembelajaran 

4 1 

Tingkat interaktivitas peserta 
didik dengan media. 

5 1 

Media dapat digunakan 
diberbagai tempat, waktu, dan 
keadaan. 

 
6 

 
1 

Media yang digunakan bersifat 
menyenangkan dan efektif. 

7 1 

3. Aspek 
Grafika 

Ketepatan ukuran gambar 8 1 
Ketepatan bentuk gambar 9 1 
Keseimbangan proporsi gambar. 10 1 

4. Aspek 
Penyajian 

Kesesuain dan ketepatan ilustrasi 
dengan materi. 

11 1 

Kejelasan petunjuk penggunaan. 12 1 
Kemudahan memilih menu 
sajian. 

13 1 

Kemudahan dalam penggunaan 
media. 

14 1 

Tampilan umum media menarik. 15 1 
Juml 15 

Sumber : Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Ed Revisi, (Jakarta : Grafindo 
Persada) h. 175-176. 

 

2.)  Angket validasi ahli materi 
  

Angket validasi ahli materi digunakan untuk memperoleh 

data berupa kelayakan produk yang ditinjau dari aspek 
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kebenaran konsep. Validasi ahli materi dilakukan oleh dua orang 

dosen Pendidikan Biologi di Universitas Raden Intan Lampung 

yang merupakan dosen ahli bidang anatomi organ manusia. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan untuk 

merevisi  materi   media  pembelajaran komik manga digital. 

Kisi-kisi instrumen angket untuk ahli materi berisi rincian dari 

aspek isi dan pembelajaran sebagai berikut : 

Tabel 3.6 
Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Materi 

No Aspek Indikator 
Nomor 

instrumen 
Jumlah 

butir 

1. Aspek Isi a. Kesesuaian isi aplikasi 
dengan Standar 
Kompetensi, 
Kompetensi  Dasar, 
Indikator, dan Tujuan 
Pembelajaran. 

 
 

1 

 
 

4 

b. Kebenaran konsep 
materi. 

2 1 

c. Ketepatan cangkupan 
materi. 

3 1 

d. Penyampaian materi 
yang urut. 

4 1 

e. Kesesuaian materi 
dengan pengembangan 
teknologi. 

 
5 

 
1 

f. Kesesuaian gambar 
untuk memperjelas 
materi. 

 
6 

 
1 

g. Kesesuaian tingkat 
kesulitan dengan 
perkembangan kognitif 
peserta didik MAN 
kelas IX. 

 
 

7 

 
 

1 

Jumlah 10 
Sumber : Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Ed Revisi, (Jakarta : 

Grafindo Persada) h. 175-176. 

3.)   Angket validasi ahli bahasa 
 

Angkat validasi ahli bahasa untuk memperoleh data 
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tentang kelayakkan bahasa yang disajikan dalam media 

pembelajaran. Validasi ahli bahasa dilakukan oleh dua orang 

dosen ahli bahasa. Data hasil validasi digunakan untuk 

memperbaiki media komik manga digital agar layak digunakan 

digunakan sebagai media pembelajaran. Kisi-kisi instrumen  

angket validasi ahli bahasa sebagai berikut :  

Tabel 3.7 
Kisi-Kisi Angket untuk Ahli Bahasa 

No Aspek Indikator 
Nomor 

instrumen 
Jumlah 

butir 

1. Aspek 
Bahasa 

a. Penggunaan bahasa sesuai 
dengan EYD (Ejaan Yang 
Disempurnakan). 

 
1 

 
1 

b. Kesesuaian bahasa dengan 
tingkat berfikir peserta 
didik. 

 
2 

 
1 

c.  Kemudahan memahami 
bahasa. 

3 1 

d. Ketepatan penggunaan 
istilah. 

4 1 

e. Ketepatan penulisan tanda 
baca. 

5 1 

f. Tidak terdapat penafsiran 
ganda. 

6 1 

Jumlah 6 
 

 
 

   

        

 

Sumber : Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Ed Revisi, (Jakarta : Grafindo
Persada) h. 175-176.

c. Angket tanggapan guru dan peserta didik

  Angket tanggapan ini berisi pernyataan, urutan penulisannya adalah 

judul, pernyataan dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, 

dan  item  pernyataan.  Angket  tanggapan  bersifat  kuantitatif  data  dapat 

diolah  secara  penyajian  persentase  dengan  menggunakan  skala  linkert 

sebagai    pengukuran.    Kisi-kisi    instrumen   angket   untuk   guru   dan 

peserta didik  sebagai berikut : 
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Tabel 3.8 
Kisi-Kisi Angket untuk Tanggapan Guru 

No Aspek Indikator 
Nomor 

instrumen 
Jumlah 

butir 

1. Aspek Perumusan 
Tujuan 

a. StandarKejelasan
danKompetensi

Kompetensi Dasar 

 
1 

 
1 

b. Ketepatan penjabaran 2 1 
c. indikatorKesesuaian

tujuandengan
pembelajaran 

 
3 

1 

d. Kesesuain indikator dengan 
tingkat perkembangan 
peserta didik. 

4 1 

2. Kesesuian 
Materi 

dengan SK, 
KD, 

Indikator, 
dan Tujuan 

Pembelajaran 

a. Kesesuaian materi
dengan SK. 5 1 

b. Kesesuaian        materi 
dengan KD. 6 1 

c. Kesesuian materi dengan 
indikator. 7 1 

d. Kesesuaian         
dengan     

  materi 
tujuan

pembelajaran. 
8 1 

3. Aspek Kualitas a. Kualitas media sudah  
memenuhi kriteria media 
pembelajran. 

9 1 

b. Penggunaan media yang 
dikembangkan memenuhi 
fungsi praktis. 

10 1 

c. Desain media baik 
(kejelasan huruf, gambar 
dan background). 

11 1 

4. Aspek Efektitas   a. Kesesuain   media   dengan
kebutuhan pembelajaran. 12 1 

b. Tingkat interaktivitas 
peserta didik dengan media. 13 1 

c. Media dapat digunakan 
diberbagai tempat, waktu, 
dan keadaan. 

14 

 

1 

d. Media yang digunakan 
bersifat menyenangkan dan 
efektif. 

15 

 

1 

5. Aspek Penyajian a. Kesesuian dan ketepatan 
ilustrasi dengan materi. 16 1 

   b. Kejelasan      petunjuk
penggunaan. 17 1 

c. Kemudahan memilih 
menu sajian. 

18 1 
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No Aspek Indikator 
Nomor 

instrumen 
Jumlah 

butir 

    
 

d. Kemudahan dalam
penggunaan media. 

19 1 

e. Tampilan  umum  media
menarik. 

20 1 

Jumlah 20 

Sumber : Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Ed Revisi, (Jakarta : Grafindo 
Persada) h. 175-176. 

 

Tabel 3.9 
Kisi-Kisi Angket untuk Peserta Didik 

No Indikator 
Nomor 

instrumen 
Jumlah 

butir 
1. Media yang dikembangkan mudah 

digunakan. 
1 1 

2. Media komik manga digital dapat digunakan 
dimana saja. 

2 1 

3. Media komik manga digital mempermudah 
untuk pengetahuan peserta didik tentang 
materi sistem hormon. 

 
3 

 
1 

4. Media komik manga digital dapat 
membantu peserta didik untuk belajar secara 
aktif dan mandiri. 

 
4 

 
1 

5. Penggunaan media komik manga digital 
mempermudah untuk memahami materi 
sistem hormon. 

 
5 

 
1 

6. Setelah adanya media komik manga digital 
minat belajar menjadi tinggi. 

6 1 

7. Dengan adanya bantuan media komik 
manga digital peserta didik mudah dalam 
proses belajar. 

 
7 

 
1 

8. Tampilan setiap halaman media komik 
manga digital memiliki komposisi gambar 
dan warna yang serasi. 

 
8 

 
1 

9. Media komik manga digital menggunakan 
bahasa yang komunikatif sehingga mudah 
dipahami. 

 
9 

 
1 

10. Media komik manga digital ini dapat 
memotivasi peserta didik untuk belajar. 

10 1 

11. Media komik manga digital yang 
dikembangkan dapat menumbuhkan rasa 
ingin tahu dan dapat mengasah daya ingat. 

 
11 

 
1 

12. Soal evaluasi yang disajikan dalam media 
mudah dipahami. 

12 1 

13. Saya berpendapat bahwa tampilan media 
komik manga digital ini dibuat cukup 
menarik. 

 
13 

 
1 

Jumlah 13 
Sumber : Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Ed Revisi, (Jakarta : Grafindo 

Persada) h. 175-176
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            d. Dokumentasi

     Cara  pengumpulan  data  pada  dokumentasi berupa catatan pristiwa

yang sudah berlalu. Melalui dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

atau karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.17

F. Teknik Analisis Data

  Analisis terhadap data penelitian bertujuan untuk menguji kebenaran yang 

diajukan dalam penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuntitatif. Dari 

hasil  data yang diperoleh  dari penelitian tersebut dalam bentuk pesentase, dengan 

teknik analisis berikut :

1. Angket kebutuhan

  Angket tentang kebutuhan pengembangan produk komik manga digital 

berbasis android pada materi sistem hormon kelas XI semester genap dianalisis 

menggunakan data desktiptif kualitatif dengan penyajian data pernyataan yang 

sesuai dengan aslinya pada kenyataannya tanpa da perhitungan angka.

2. Angket validasi

  Validasi merupakan pengukuran untuk menunjukan tingkat kevalidan 

atau sahnya suatu intrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gamabran tentang variabel yang dimaksud.18 Dalam

                                                           

 

 

  17Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D,  (Alfabeta  :

Bandung, 2010), h.329
18 Rositina Sundayana, Statistika Peneletian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.59 
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penelitian ini validasi dikonsultasikan dengan dosen pembimbing skripsi, para 

ahli, dan guru mitra.

  Penelitian dilakukan menggunakan skala pengukuran penelitian 

pengembangan yang telah dimodifikasi untuk keperluan analisis kuantitatif, 

maka jawaban itu diberi skor seperti pada tabel berikut.19 Data yang diperoleh 

disajikan dalam bentuk tabel yang bertujuan untuk mengetahui persentase dan 

frekuensi masing-masing alternatif jawaban serta untuk memudahkan dalam 

membaca data. Skor skala angket dapat dilihat ditabel berikut ini :

Tabel 3.10
Skor Skala Linkert 

Pertanyaan Sangat 

setuju 

Setuju Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak setuju 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

             

 

Sumber : Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.39.

  Nilai yang diberikan adalah satu sampai empat dari respon sangat tidak 

setuju,  tidak  setuju,  setuju,  sangat  setuju,  yang  menggambarkan  posisi  yang 

sangat  negatif  sampai  yang  sangat positif.  Tingkat  pengukuran  sekala  dalam 

penelitian  ini  menggunakan  interval.  Responden  netral  sengaja  dihilangkan, 

sehingga dapat menunjukkan pendapatnya terhadap pernyataan yang diajukan. 

Hal ini dilakukan agar terhindar dari kesalahan dalam metode skala linkert yaitu 

kecendrungan menengah.20 

 

 

                                                           
 19Ibid, h.139

20Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.39 
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3. Angket tanggapan guru dan peserta didik. 

Angket tanggapan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

tanggapan guru dan peserta didik terhadap komik manga digital berbasis 

android yang dikembangakan oleh peneliti. Angket tanggapan berisi pertanyaan 

dengan jawaban semi terbuka. Urutan penulisannya adalah judul, pernyataan 

dari peneliti, identitas responden, petunjuk pengisian, dan item pertanyaan. 

Angket tanggapan bersifat kuantitatif, sehingga data bisa di olah secara 

penyajian pesentase dengan menggunakan skala linkert yang telah dihitung dari 

angket validasi. 

Berdasarkan data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung 

persentase jawaban angket pada tiap item jawaban responden dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ps =
S

N
 x 100% 

Keterangan :  

     

 

 

 

 

         

 

 

         

 

Ps = Persentase

S    = Jumlah jawaban responden dalam 1 item

N   = Jumlah nilai ideal dalam item21

  Selanjutnya persentase kelayakan yang didapatkan kemudian  di 

interprestasikan dalam kategori kelayakan berdasarkan tabel berikut :  

 

                                                           
  21Winarini,  dkk,  “Pengembangan  Modul  Berbasis  Inkuri  Terbimbing Pada  Pokok  Bahasan 

Kalor Untuk SMA/MA kelas X”, Jurnal Program Studi Pendidikan Sains Universitas Sebelas Maret, 
h.5 
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    Tabel 3.11 
Kriteria kelayakan  

Skor rata-rata (%) Kategori 

25% ≤ V ≤ 43,74% Tidak layak 

43,75% ≤ V ≤ 62,4% Kurang layak 

62,5% ≤ V ≤ 81,24% Layak 

81,25% ≤ V ≤ 100% Sangat layak 

  

 

 

 

  

       

 

    

          

         

           

Sumber : Riduwan, Dasar-dasar Statistika, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 40-41

  Berdasarkan tabel diatas media komik manga digital berbasis android 

pada materi sistem hormon dinyatakan layak apabila  pesentase  kelayakannya 

adalah ≥ 62,5%.22

  Berdasarkan data tabel 12, maka produk pengembangan akan berakhir 

saat skor penilaian terhadap media pembelajaran ini telah memenuhi syarat 

kelayakan dengan tingkat kesesuaian materi, kelayakan media, dan kualitas 

teknis pada media pembelajaran komik manga digital untuk kelas XI di 

kategorikan sangat layak atau layak. 

                                                           
 22Riduwan, Op.Cit, h. 40-41 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian dan pengembangan dengan 

menggunakan model pengembangan dari Borg and Gall. Hasil dari penelitian 

pengembangan ini yaitu berupa media pembelajaran komik manga digital. 

Menurut Wina Sanjaya ada empat tahap dan tujuh langkah penting dalam 

melaksanakan R&D, selain itu menurut Borg and Gall dalam Wina Sanjaya 

tahapan yang ideal tersebut dapat disederhanakan tanpa mengurangi nilai 

penelitian dan pengembangan itu sendiri. Dengan begitu penyederhanaan 

menjadi tujuh tahapan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui 

kelayakan pada media pembelajaran. Tujuh tahapan tersebut adalah sebagai 

berikut: studi pendahuluan (research and information collecting), merencanakan 

penelitian (planning), pengembangan bentuk awal atau desain (develop 

preliminary of product), uji coba lapangan pendahuluan atau terbatas 

(preliminary field testing), revisi produk utama atau hasil uji lapangan terbatas 

(main product revesion), uji coba lapangan utama atau uji produk secara lebih 

luas (main field test), revisi hasil uji lapangan lebih luas (oprational product 
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revesion). Adapun Tahapan penelitan dan Pengembangan media komik manga 

digital adalah sebagai berikut: 

1. Studi pendahuluan (Research and information collecting) 

Pada tahap penelitian ini, peneliti melakukan  studi lapangan dan studi 

pustaka. Studi lapangan atau observasi tersebut dilakukan dengan 

mengadakan pra-penelitian secara langsung di MAN 2 Bandar Lampung 

kepada peserta didik dan juga guru biologi kelas IX MIA. Hasil yang 

diperoleh dari guru biologi pada pra-penelitian di sekolah MAN 2 Bandar 

Lampung tersebut ditemukannya beberapa permasalahan dalam kegiatan 

belajar mengajar pada pelajaran biologi materi Sistem Hormon yang dimana 

pesera didik belum dapat  menguasai materi itu yang menjadi salah satu 

yang melatar belakangi diadakannya penelitian tentang pengembangan 

media komik manga digital pada materi Sistem Hormon tersebut. Hasil 

penyebaran angket analisis kebutuhan pada peserta didik MAN 2 Bandar 

Lampung diketahui bahwa pada proses pembelajaran dikelas, sebagian 

peserta didik tidak membawa buku paket. Hal ini dikarenakan buku paket 

tersebut tidak bisa dibawa kemana saja dan tidak mudah dipelajari dimana 

saja. Selain itu peserta didik lebih tertarik pada media pembelajaran yang 

memiliki gambar yang menarik.  

Media yang digunakan masih ditemukannya beberapa kendala yaitu 

seperti guru yang kurang kreatif dalam mendesain sendiri media 

pembelajaran serta kurangnya waktu dalam medesain sendiri media yang 

akan dipergunakan. Dan juga pada penggunaan media seperti powerpoint 
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dalam proses belajar yang kurang efektif, hal ini dikarenakan pada alat 

penunjang pembelajaran LCD (Liquid Crystal Display) terdapat kendala 

tertentu seperti ketika padamnya listrik atau munculnya kerusakan pada 

mesin LCD (Liquid Crystal Display) itu sendiri, mengakibatkan guru dalam 

kendala, dan kembali dipaksa dalam keadaan seadanya dengan 

menggunakan buku paket dalam kegiatan belajar mengajarnya. 

Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan di MAN 2 Bandar 

Lampung dapat ditarik kesimpulan bahwa media komik manga digital 

sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran pada era kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Selain itu agar alat 

teknologi mereka seperti smartphone sistem operasi android mereka 

bermanfaat dalam menunjang media pembelajarannya. 

Studi pustaka dilakukan untuk meninjau pada tahapan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan digunakan dalam indikator-

indikator yang diadopsi dari silabus KTSP 2006. Kemudian studi pustaka 

dilakukan untuk mengumpulkan data referensi mengenai materi yang 

berkesinambungan dengan penelitian dan pengembangan media komik 

manga digital yang didapatkan dari berbagai sumber yang relevan, seperti 

buku Campbell, buku paket untuk siswa, dan sumber internet. 

Hasil dari studi lapangan dan studi pustaka ini digunakan sebagai 

acuan  peneliti dalam  mengembangkan media yang dapat digunakan guru 

dalam mengatasi permasalahan yang ada dilapangan, peneliti 
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mengembangkan sebuah media pembelajaran komik manga digital untuk 

memfasilitasi pembelajaan biologi  pada materi Sistem Hormon.                  

2. Merencanakan penelitian (Planning) 

Perencanaan penelitian ini dibutuhkan agar penelitian dapat terlaksana 

dengan terencana dan sistematis. Pada tahap perencanaan ini penelitian 

dilaksanakan dengan mulai mengumpulkan seluruh data dan perlengkapan 

yang dibutuhkan pada proses penelitian yang meliputi merumuskan tujuan 

penelitian serta merumuskan tahapan penelitian, memperhitungkan dana, 

tenaga, dan waktu, serta hal lain yang berkaitan dalam penelitian.    

3. Pengembangan bentuk awal atau desain (Develop Preliminary of 

Product) 

Pada tahap ini, peneliti menentukan desain awal dan sarana yang 

digunakan pada proses pembuatannya yaitu dengan program software 

Comipo! untuk mengatur semua desain untuk komik, dan Photoshop CS 5 

untuk mengatur gambar sesuai ukuran yang dibutuhkan. Untuk lebih 

lanjutnya dalam pengembangan bentuk awal atau desain ini  akan dijelaskan 

pada beberapa langkah berikut ini. 

a. Pengembangan desain 

Pada tahapan ini tahap pengembangan desain yang dilakukan peneliti 

sebagai berikut: 

 

 

 



86 

1.) Penyusunan kerangka media pembelajaran komik manga digital  

Penyajian media pemebelajaran komik manga digital ini 

disusun serara berurutan dimulai dari info komik, komik manga, 

soal dan angket, forum diskusi, dan lisesnsi tentang penulis. 

2.) Penentuan sistematika 

Materi yang disajikan dalam media komik manga digital 

disusun secara berurutan menyesuaikan dengan kompetensi dasar 

dan juga indikator pembelajaran.  

3.) Perencanaan soal evaluasi 

Soal evaluasi yang terdapat dalam media pemebelajaran komik 

manga digital berupa soal multiple choice yang dibuat berdasarkan 

indikator pembelajran. Sebelum soal dimasukkan soal dibuat 

langsung oleh guru pengajar di sekolah. 

Media pembelajaran komik manga digital yang dikembangkan 

oleh peneliti mempunyai komponen yang bertujuan untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi pada proses 

pembelajaran. Adapun komponen yang terdapat pada produk adalah 

sebagai berikut :  

1.) Menu sajian  

Pada menu sajian terdiri dari info, komik manga, soal dan 

angket, forum diskusi, dan lisensi tentang peneliti/tentang saya.  
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      Gambar 4.1 
      Menu Sajian 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Informasi 

Informasi berisi mengenai komik manga digital dan tata cara 

penggunaan media android ini 

 

 

 

Ga 

 

 

3.) Komik Manga 

Pada menu ini di isi dengan komik manga digital tersebut juga 

dengan ikhtisar atau resume materi pembelajaran Sistem Hormon 

disesuaikan dengan uraiannya. 

Tentang Saya berisi tentang biografi 
pengembang dan kontaknya. 

Gambar 4.2 
Informasi 

Informasi berisi tentang 
cara penggunaan aplikasi. 

Komik Manga berisi 
tentang komik manga dan 
ikhtisar/resume. 

Forum diskusi berisi kolom 
chatting untuk bertukar informasi. 

Soal dan Angket berisi tentang  
evaluasi yang dikerjakan peserta didik. 
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4.) Soal dan Angket 

Soal dan angket ini berisi tentang soal multiple choice yang 

sudah tersedia dijawab dan hasilnya akan dikirimkan ke email 

guru untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai 

materi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 
Komik Manga 
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Gambar 4.4 

          Soal dan Angket 

5.) Forum diskusi 

Forum diskusi dibuat bertujuan agar para peserta didik yang 

kurang paham dapat bertanya atau dapat bertukar informasi 

dalam materi pembelajaran. 

 
Gambar 4.5 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 
Komik Manga 
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6.) Tentang saya 

Pada menu terakhir ini bersi tentang lisensi peneliti yang 

berisikan tentang biografi penulis, dan kontak yang dapat 

menghubungi peneliti. 

 
Gambar 4.6 

Tentang Saya 

b. Tahap validasi 

Pada tahapan ini peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai 

berikut : 

1.)  Menyusun rubrik instrumen penelitian 

Indikator yang ada pada instrumen penelitian bersumber dari 

Azhar Arsyad, selanjutnya indikator tersebut dikembangkan sesuai 

dengan kategori yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan 

berupa angket.   
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2.)    Tahap validasi oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli media. 

a.) Validasi ahli materi 

Produk awal yang telah selesai kemuadian divalidasi 

menggunakan angket valiadasi untuk para ahli materi.penilaian 

dari kedua ahli materi pada produk yang telah dikembangkan 

disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 
              Tabulasi Uji Ahli Materi 

Aspek 

Jumlah tiap 

2aspek 
Skor maksimal Presentasi Kriteria 

Awal Revisi Awal Revisi Awal Revisi Awal Revisi 

Kesesuaian isi 

aplikasi dengan 

SK, KD, 

Indikator, dan 

Tujuan 

Pembelajaran 

28 28 32 32 87,5% 87,5% 
Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Kebenaran 

Konsep materi 
7 7 8 8 87,5% 87,5% 

Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Ketepatan  

cangkupan 

materi 

5 6 8 8 62,5% 75% Layak Layak 

Penyampaian 

materi yang urut 
7 7 8 8 87,5% 87,5% 

Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Kesesuian materi 

dengan 

pengembangan 

teknologi 

7 7 8 8 87,5% 87,5% 
Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Kesesuian 

gambar untuk 

memperjelas 

materi 

5 6 8 8 62,5% 75% Layak Layak 

Kesesuian 

tingkat kesulitan 

dengan 

perkembangan 

kognitif peserta 

didik MAN kelas 

IX 

6 6 8 8 75% 75% Layak Layak 



Aspek 

Jumlah tiap 

Awal

Jumlah total 

awal 

Skor maksimal 

awal 

Persentase 

Kriteria 

Jumlah total 

revisi 

Skor maksimal 

revisi 

Pesentase 

Kriteria 

     Sumber : Dokumentasi pribadi penelitan 

revisi sesuai saran dan masukan validator disajikan dala

bentuk diagram pada Gambar 4.7

 

   
           

87,5% 87,5%

62,5%

87,5% 87,5%

62,5%

87,5% 87,5%

75%
87,5% 87,5%

Tabulasi Uji Ahli Materi
Awal Revisi

Jumlah tiap 2 

aspek 
Skor maksimal Presentasi 

Awal Revisi Awal Revisi Awal Revisi Awal

65 

80 

81,25% 

Sangat Layak 

67 

80 

83,75% 

Sangat Layak 

Sumber : Dokumentasi pribadi penelitan  

Tabulasi hasil validasi ahli materi pada produk setelah di 

revisi sesuai saran dan masukan validator disajikan dala

bentuk diagram pada Gambar 4.7 berikut ini :  

 

 

 

 

 

 

                Gambar 4.7 
           Diagram Tabulasi Ahli Materi 
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62,5%
75%75% 75%

Kriteria 

Awal Revisi 

Tabulasi hasil validasi ahli materi pada produk setelah di 

revisi sesuai saran dan masukan validator disajikan dalam 
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Berdasarkan hasil tabulasi uji materi pada produk awal pada 

Tabel 4.1 Penilaian pada Kesesuaian isi aplikasi dengan SK 

(Standar Kompetensi),  KD (Kompetensi Dasar), Indikator, dan 

Tujuan Pembelajaran diperoleh skor 28 dari skor maksimal 32 

dengan persentase 87,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. Aspek kebenaran konsep diperoleh skor 7 dari skor 

maksimal 8 dengan persentase 87,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam dalam 

kriteria sangat layak. Pada aspek ketepatan cangkupan materi 

diperoleh skor 5 dari skor maksimal 8 dengan persentase 

62,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase 

tersebut dinyatakan dalam kreteria layak. Selanjutnya pada 

aspek penyampaian materi yang urut diperoleh skor 7 dari skor 

maksimal 8 dengan persentase 87,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam 

kreteria sangat layak. Kemudian pada aspek kesesuaian materi 

dengan pengembanagan teknologi diperoleh skor 7 dari skor 

maksimal 8 dengan persentase 87,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam 

kreteria sangat layak. Setelah itu pada aspek kesesuaian gambar 

untuk memperjelas materi diperoleh skor 5 dari skor maksimal 

8 dengan persentase 62,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 
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kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam kreteria layak. 

Dalam aspek kesesuaian tingkat kesulitan dengan 

pengembangan kognitif peserta didik MAN kelas IX diperoleh 

skor 6 dari skor maksimal 8 dengan persentase 75%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dengan kreteria layak. 

Berdasarkan penilaian dari dosen ahli materi pada produk 

awal diatas, maka produk direvisi sesuai dengan saran dan 

tanggapan perbaikan dari para dosen ahli. Produk awal yang 

telah direvisi, divalidasi kembali oleh dosen ahli yang sama 

menggunkan angket yang sama juga, guna mengetahui 

peningkatan kelayakan produk untuk digunakan di sekolah. 

Hasil tabulasi uji ahli materi pada produk yang telah di 

revisi pada Tabel 4.1 Penilaian pada aspek kesesuaian isi 

aplikasi dengan SK (Standar Kompetensi),  KD (Kompetensi 

Dasar), Indikator, dan Tujuan Pembelajaran diperoleh skor 28 

dari skor maksimal 32 dengan persentase 87,5%. Berdasarkan 

Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Aspek kebenaran konsep diperoleh 

skor 7 dari skor maksimal 8 dengan persentase 87,5%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dalam dalam kriteria sangat layak. Dalam aspek 

ketepatan cangkupan materi diperoleh skor 6 dari skor 



95 

maksimal 8 dengan persentase 75%. Berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam 

kreteria layak. Pada aspek penyampaian materi yang urut 

diperoleh skor 7 dari skor maksimal 8 dengan persentase 

87,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase 

tersebut dinyatakan dalam kreteria sangat layak. Kemudian 

pada aspek kesesuaian materi dengan pengembanagan 

teknologi diperoleh skor 7 dari skor maksimal 8 dengan 

persentase 87,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kreteria sangat layak. 

Setelah itu pada aspek kesesuaian gambar untuk memperjelas 

materi diperoleh skor 6 dari skor maksimal 8 dengan persentase 

75%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase 

tersebut dinyatakan dalam kreteria layak. Selanjutnya aspek 

kesesuaian tingkat kesulitan dengan pengembangan kognitif 

peserta didik MAN kelas IX diperoleh skor 6 dari skor 

maksimal 8 dengan persentase 75%. Berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dengan 

kreteria layak.         

b.) Validasi ahli bahasa 

Penilaian dilakukan oleh dua dosen yang ahli bidang bahasa. 

Setelah itu para dosen ahli bahasa memberikan penilaian dalam 

angket yang disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini : 
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Tabel 4.2  
Tabulasi Uji Ahli Bahasa 

Aspek Indikator 

Jumlah 
Indikator 

Skor Maksimal Persentasi 

Ahli I Ahli II Ahli I Ahli II Ahli I Ahli II 

Bahasa a. Penggunaan 
Bahasa sesuai 
EYD (Ejaan Yang 
Disempurnakan) 

4 4 4 4 100% 100% 

b. Kesesuaian bahasa 
dengan tingkat 
berfikir peserta 
didik 

3 4 4 4 75% 100% 

c. Kemudahan 
memahami bahasa 

4 4 4 4 100% 100% 

d. Ketepatan 
Penggunaan istilah 

4 4 4 4 100% 100% 

e. Ketepatan 
penulisan tanda 
baca 

3 3 4 4 75% 75% 

f. Tidak terdapat 
penafsiran ganda 

4 4 4 4 100% 100% 

Jumlah 

Total 
45 

Skor 

maksimal 
48 

Persentase 93,75% 

Kriteria Sangat Layak 

  Sumber : Dokumenntasi pribadi penelitian  

Tabulasi hasil validasi dan bahasa ahli bahasa pada produk 

telah  dilakukan penilaian sesuai validator disajikan dalam 

bentuk diagram pada Gambar 4.8 sebagai berikut : 

 

 



4.2

berikut ini diantaranya

bahasa sesuai EYD (Ejaan Yang 

skor 4 dari skor maksimal 4 dengan persentase 100%

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut

dinyatakan dalam kriteria 

kesesuaian bahasa dengan tingkat berfikir peserta didik 

diper

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut

dinyatakan dalam kriteria layak. Dalam indikator 

memahami b

dengan persentase 

100%

75%

100% 100%

75%

100% 100% 100% 100%

75%

Gambar 4.8 
Diagram Tabulasi Uji Ahli Bahasa

Berdasarkan hasil tabulasi uji bahsa pada ahli I

2 Hasil penilaian pada aspek bahasa dengan enam i

berikut ini diantaranya penilaian pada indikator penggunaan 

ahasa sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) diperoleh 

skor 4 dari skor maksimal 4 dengan persentase 100%

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. pada indik

esesuaian bahasa dengan tingkat berfikir peserta didik 

diperoleh skor 3 dari skor maksimal 4 dengan persentase 75%

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut

dinyatakan dalam kriteria layak. Dalam indikator 

memahami bahasa diperoleh skor 4 dari skor maksimal 4 

dengan persentase 100%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

Tabulasi Uji Ahli Bahasa
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100%
100%

Ahli I Ahli II

Diagram Tabulasi Uji Ahli Bahasa 

sarkan hasil tabulasi uji bahsa pada ahli I pada Tabel 

enam indikator 

indikator penggunaan 

Disempurnakan) diperoleh 

skor 4 dari skor maksimal 4 dengan persentase 100%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

layak. pada indikator 

esesuaian bahasa dengan tingkat berfikir peserta didik 

oleh skor 3 dari skor maksimal 4 dengan persentase 75%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dalam kriteria layak. Dalam indikator kemudahan 

dari skor maksimal 4 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

Tabulasi Uji Ahli Bahasa 
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kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. pada indikator ketepatan penggunaan istilah diperoleh 

skor 4 dari skor maksimal 4 dengan persentase 100%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. dalam indikator 

ketepatan penulisan tanda baca diperoleh skor 3 dari skor 

maksimal 4 dengan persentase 75%. Berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria 

layak. pada indikator tidak terdapat penafsiran ganda diperoleh 

skor 4 dari skor maksimal 4 dengan persentase 100%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak.  

Hasil penilaian pada ahli II adalah sebagai berikut.  

penilaian pada indikator penggunaan bahasa sesuai EYD (Ejaan 

Yang Disempurnakan) diperoleh skor 4 dari skor maksimal 4 

dengan persentase 100%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. pada indikator kesesuaian bahasa dengan tingkat berfikir 

peserta didik diperoleh skor 4 dari skor maksimal 4 dengan 

persentase 100%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

Dalam indikator kemudahan memahami bahasa diperoleh skor 

4 dari skor maksimal 4 dengan persentase 100%. Berdasarkan 
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Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. pada indikator ketepatan 

penggunaan istilah diperoleh skor 4 dari skor maksimal 4 

dengan persentase 100%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. dalam indikator ketepatan penulisan tanda baca diperoleh 

skor 3 dari skor maksimal 4 dengan persentase 75%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dalam kriteria  layak. pada indikator tidak terdapat 

penafsiran ganda diperoleh skor 4 dari skor maksimal 4 dengan 

persentase 100%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

c.) Validasi ahli media 

Dosen validasi ahli media terdiri dari dua dosen ahli materi 

yang merupakan dosen dari UIN Raden Intan Lampung. 

Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang 

terdiri dari 4 aspek dan jumlah 15 butir item. Penilaian dari 

kedua ahli media pada produk yang telah disajikan dalam Tabel 

4.3 berikut ini :    

Tabel 4.3  
Tabulasi Uji Ahli Media 

Aspek 

Jumlah tiap 
aspek 

Skor maksimal Presentasi Kriteria 

Awal Revisi Awal Revisi Awal Revisi Awal Revisi 

Aspek Isi 19 21 24 24 79,2% 87,5% Layak 
Sangat 

Layak 



Aspek 

Jumlah tiap 
aspek

Awal 

Aspek Efektifitas 31 

Aspek Grafika 19 

Aspek Penyajian 32 

Jumlah total awal 

Skor maksimal 

awal 

Persentase 

Kriteria 

Jumlah total revisi 

Skor maksimal 

revisi 

Pesentase 

Kriteria 

direvisi sesuai saran dan masukan oleh validator kemudian 

disajikan dalam bentuk diagram pada G

 

 

 Sumber : Dokumentasi pribadi 

Aspek isi Aspek 
Efektifitas

Aspek Grafika Aspek 
Penyajian

79,2%

97%

79,2% 80%
87,5% 90,1%

83,4%

Tabulasi Uji Ahli Media

Awal Revisi

Jumlah tiap 
aspek 

Skor maksimal Presentasi 

 Revisi Awal Revisi Awal Rivisi Revisi

29 32 32 97% 90,1% 
Sangat 

Layak

20 24 24 79,2% 83,4% Layak

33 40 40 80% 82,5% Layak

101 

120 

84,2% 

Sangat Layak 

103 

120 

85,8% 

Sangat Layak 

 
Tabulasi hasil validasi ahli media pada produk yang telah 

direvisi sesuai saran dan masukan oleh validator kemudian 

disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.9 

Gambar 4.9 
Diagram Tabulasi Uji Ahli Media

tasi pribadi penelitian 

100 

Aspek 
Penyajian

80% 82,5%

Kriteria 

Revisi Awal 

Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Layak Layak 

Layak 
Sangat 

Layak 

Tabulasi hasil validasi ahli media pada produk yang telah 

direvisi sesuai saran dan masukan oleh validator kemudian 

 berikut ini :  

Diagram Tabulasi Uji Ahli Media 
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  Berdasarkan hasil tabulasi uji materi pada produk awal 

pada Tabel 4.3 Penilaian pada aspek Isi diperoleh skor 19 dari 

skor maksimal 24 dengan persentase 79,2%. Berdasarkan Tabel 

3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam 

kriteria layak. Aspek Efektifitas diperoleh skor 31 dari skor 

maksimal 32 dengan persentase 97%. Berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam dalam 

kriteria sangat layak. Dalam aspek grafika diperoleh skor 19 

dari skor maksimal 24 dengan persentase 79,2%. Berdasarkan 

Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan 

dalam kriteria layak. Pada aspek penyajian diperoleh skor 32 

dari skor maksimal 40 dengan persentase 80%. Berdasarkan 

Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan 

dalam kriteria layak.  

Berdasarkan penilaian dari dosen ahli media pada produk 

awal diatas, maka produk direvisi sesuai dengan saran dan 

tanggapan perbaikan dari para dosen ahli. Produk awal yang 

telah direvisi, divalidasi kembali oleh dosen ahli yang sama 

menggunkan angket yang sama juga, guna mengetahui 

peningkatan kelayakan produk untuk digunakan di sekolah. 

Hasil tabulasi uji media pada produk yang telah direvisi 

dapat dilihat di Tabel 4.3 Penilaian pada aspek Isi diperoleh skor 

21 dari skor maksimal 24 dengan persentase 87,5%. 
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Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dalam kriteria layak. Aspek Efektifitas diperoleh 

skor 29 dari skor maksimal 32 dengan persentase 90,1%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dalam dalam kriteria sangat layak. Dalam aspek 

grafika diperoleh skor 20 dari skor maksimal 24 dengan 

persentase 83,4%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kreteria layak. Pada aspek 

penyajian diperoleh skor 33 dari skor maksimal 40 dengan 

persentase 82,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kreteria sangat layak. 

d.) Respon Guru Biologi 

Setelah produk selesai divalidasi dan diperbaiki sesuai 

dengan saran dan masukan dosen ahli. Kemudian produk 

diberikan kepada guru biologi untuk diberi saran, dan 

tanggapan terhadap pengembangan produk. Adapun respon 

guru terhadap produk yang dikembangkan disajikan dalam 

bentuk Tabel 4.4 sebagai berikut :  

Tabel 4.4  
Tabulasi Respon Guru 

Aspek 
Jumlah 
Aspek 

Skor 
Maksimal 

Persentase Kriteria 

Aspek Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 
12 16 75% Layak 

Kesesuaian Materi dengan 

SK, KD, Indikator, dan 

Tujuan Pembelajaran 

11 16 68,75% Layak 



Aspek Kualitas

Aspek Efektifitas

Aspek Penyajian

Jumlah Total

Skor maksimal

Persentase

Kriteria

Sumber : Dokumentasi pribadi penelitian

saran dan 

Gambar 4.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100% 75%
68,75%

91,7% 100% 95%

Tabulasi Respon Guru

Aspek Perumusan Tujuan Pembelajaran

Kesesuaian Materi dengan SK, KD, Indikator, dan 
Tujuan Pembelajaran
Aspek Kualitas

Aspek Efektifitas

Aspek Penyajian

Aspek 
Jumlah 
Aspek 

Skor 
Maksimal 

Persentase

Aspek Kualitas 11 12 91,7%

Aspek Efektifitas 16 16 100%

Aspek Penyajian 19 20 95%

Jumlah Total 69 

Skor maksimal 80 

Persentase 86,25% 

Kriteria Sangat Layak 

Sumber : Dokumentasi pribadi penelitian 

Tabulasi respon guru pada produk yang telah direvisi sesuai 

saran dan tanggapan disajikan dalam bentuk diagram pada 

Gambar 4.10 Sebagai berikut :  

Gambar 4.10  
    Diagram Tabulasi Respon Guru 

103 

95%

Kesesuaian Materi dengan SK, KD, Indikator, dan 

Persentase Kriteria 

91,7% 
Sangat 

Layak 

100% 
Sangat 

Layak 

95% 
Sangat 

Layak 

 

Tabulasi respon guru pada produk yang telah direvisi sesuai 

bentuk diagram pada 
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Penilaian pada aspek perumusan tujuan pembelajaran 

memperoleh skor 12 dari skor maksimal 16 dengan pesentase 

75%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase 

tersebut dinyatakan dalam kriteria layak. Pada aspek kesesuian 

materi dengan SK (Standar Kompetensi), KD (Kompetensi 

Dasar), Indikator dan Tujuan Pembelajaran pembelajaran 

memperoleh skor 11 dari skor maksimal 16 dengan persentase 

68,75%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase 

tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Pada aspek 

kualitas diperoleh skor 11 dari skor malsimal 12 dengan 

persentase 91.7%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak. 

Dalam aspek efektifitas diperoleh skor 16 dari skor maksimal 

16 dengan persentase 100%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

kelayakan, persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak. Pada aspek penyajian diperoleh skor 19 dari skor 

maksimal 20 dengan persentase 95%. Berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinytakan dalam kriteria 

sangat layak.  

Berdasarkan hasil penilaian tersebut memberikan penilaian  

bahwa media pembelajaran komik manga digital sangat layak 

digunakan. Dilihat dari hasil penilaian guru secara keseluruhan 

mendapatkan jumlah nilai 69 dengan nilai maksimal 80, 
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diperoleh persentase 86,25%. Hasil penilain guru pada media 

pembelajaran komik manga digital ini berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan sangat layak. 

c. Revisi Desain oleh Para Ahli  

1.) Revisi dosen ahli materi  

Dosen ahli materi yang dipilih dengan tugas untuk 

memvalidasi produk tersebut mulai dari kesesuaian isi aplikasi 

dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kebenaran 

konsep materi, ketepatan cangkupan materi, penyampaian materi 

yang urut, kesesuaian materi dengan pengembangan teknologi, 

kessuaian gambar untuk memperjelas materi, kesesuaian tingkat 

kesulitan dengan perkembangan kognitif. Kemudian divalidasi.  

Setelah produk divalidasi kemudian produk awal direvisi 

sesuai dengan saran dan tanggapan perbaikan dari dosen ahli materi. 

Adapun perbaikan yang telah peneliti lakukan dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 dan Gambar 4.11 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 



No. 

1. 

No. 

1. 

Tabel 4.5 
Hasil Revisi Dosen Ahli Materi 

Sebelum Revisi 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Setelah Revisi 

 

1.

2
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Keterangan 

1. Pada judul 
materi terlalu 
kecil, 

2. Pada Gambar 
organ masih 
berbentuk 
rancu.     

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

. Pada judul 
materi sudah 
diperbesar, 

2. Pada Gambar 
organ sudah 
dalam bentuk 
spesifik..     

 



No. 

2. 

No. 

2. 

Sebelum Revisi 

 

 

 

Setelah Revisi 
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Keterangan 

Pada kata 
Mendorong 
dirubah 
menjadi kata 
biologis yang 
baik 

 

 

Keterangan 

Pada kata 
mendorong 
sudah dirubah 
menjadi kata 
memicu yang 
kata biologi 
yang lebih 
baik.  



No. 

3. 

No. 

3. 

Sebelum Revisi 

 
Setelah Revisi 

 

Gambar 4.11 
Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Materi
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Keterangan 

Pada Hormon 
Testoteron 
belum 
dijelaskan 
prosesnya 
dengan 
menggunakan 
gambar.   

Keterangan 

Pada Hormon 
Testoteron 
sudah 
dijelaskan 
prosesnya 
dengan 
menggunakan 
gambar.   

Hasil Perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Materi 
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2.) Revisi dosen ahli media 

Dosen ahli media yang dipilih dengan tugas untuk memvalidasi 

produk tersebut mulai dari kualitas media sudah memenuhi kriteria 

media pembelajaran, penggunaan media yang dikembangkan 

memenuhi fungsi praktis, desain media baik, kesesuaain media 

dengan kebutuhan pembelajaran, tingkat interaktivitas peserta didik 

dengan media, media yang digunakan diberbagai keadaan, media 

yang digunkan bersifat menyenangkan dan efektif, ketepatan ukuran, 

ketepatan bentuk gambar, keseimbangan proporsi gambar, 

kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi, kejelasan petunjuk 

penggunaan, kemudahan memilih menu sajian, kemudahan dalam 

penggunaan media, tampilan umum media menarik . Kemudian 

produk divalidasi 

Setelah produk divalidasi kemudian produk awal direvisi 

sesuai dengan saran dan tanggapan perbaikan dari dosen ahli media. 

Adapun perbaikan yang telah peneliti lakukan dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 dan Gambar 4.12 berikut ini : 

Tabel 4.6 
Hasil Revisi Dosen Ahli Media 

No. Sebelum Revisi Keterangan 

1. 

 

Pada logo 
furum diskusi 
dirubah, dan 
warna ikon 
dirubah jadi 
putih. 
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No, Setelah Revisi Keterangan 

1. 

 

Pada logo 
furum diskusi  
sudah 
dirubah, dan 
warna ikon  
sudah 
dirubah jadi 
putih. 

No. Sebelum Revisi Keterangan 

2. 

 

1. Pada 
background
terlihat 
menggang-
gu tulisan. 
Dan 

2.  Pada 
bagian cara 
penggunaan 
komik 
manga 
ditambah-
kan contoh 
gambar 
komik 
manganya  

Setelah Revisi Keterangan 

 

1. Pada 
background 
dirubah 
menjadi 
warna solid 
agar terlihat 
tidak 
menggang-
gu tulisan. 
Dan pada 
bagian. 

2. cara 
pengguna-
an komik 
manga 
telah 
ditambah-
kan contoh 
gambar 
komik 
manganya 
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No. Sebelum Revisi Keterangan 

3. 

 

Pada menu 
yang 
menunjukkan 
langsung ke 
komik manga 
ditambahkan 
menu 
rangkuman 
dari materi 
pembelajaran 
yang ada di 
dalam komik 
manga.   

Setelah Revisi Keterangan 

 

 

Pada menu 
yang 
menunjukkan 
langsung ke 
komik manga 
telah 
ditambahkan 
sub-menu 
rangkuman 
dari materi 
pembelajaran 
yang ada di 
dalam komik 
manga, yang 
bernama 
Ikhtisar/ 
Resume. 
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No. Sebelum Revisi Keterangan 

4. 

 

 

Pada ikon 
kontak, tidak 
usah terlalu 
banyak, dan 
logo institusi 
IAIN rubah 
ke UIN 

Setelah Revisi Keterangan 

 

Pada ikon 
kontak sudah 
dikurangi, 
dan pada 
logo institusi 
IAIN telah 
dirubah ke 
UIN. 

Gambar 4.12 
Hasil perbaikan Sesuai Saran Para Ahli Media 
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4. Uji coba lapangan pendahuluan atau terbatas (Preliminary field testing) 

Uji coba terbatas ini dilakukan setalah produk divalidasi dan direvisi. 

Uji coba dilakukan kepada sekelompok kecil peserta didik kelas XI MIA 

yang berjumlah 10 orang peserta didik. Hasil uji coba dijadikan bahan revisi 

media komik manga digital. Hasil uji coba terbatas dapat dilihat pada Tabel 

4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 
Hasil Uji coba terbatas terhadap Komik Manga Digital 

No. Responden Jumlah Nilai Nilai Maksimal Persentase Kriteria 

1. RL1 48 52 92,3% Sangat Layak 

2. RP1 47 52 90,4% Sangat Layak 

3. RL2 46 52 88,5% Sangat Layak 

4. RP2 45 52 86,5% Sangat Layak 

5. RL3 45 52 86,5% Sangat Layak 

6. RP3 44 52 84,6% Sangat Layak 

7. RL4 44 52 84,6% Sangat Layak 

8. RP4 45 52 86,5% Sangat Layak 

9. RL5 46 52 88,5% Sangat Layak 

10. RP5 45 52 86,5% Sangat Layak 

Jumlah 455 520 87,5% Sangat Layak 

 Sumber : Dokumentasi pribadi penelitian 

Tabulasi respon peserta didik pada produk dalam skala terbatas 

disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4.13 berikut ini :  



Diagram 
 

Berdasarkan 

adalah penilaian dari 10 peserta didik mengenai media komik 

Pada penilaian respon laki

52 dengan persentase 

persentase tersebut 

penilaian respon Perempuan ke

dengan persentase 90,4

persentase tersebut

penilaian respon laki

dengan persentase 88

persentase tersebut

penilaian respon perempuan ke

dengan persentase 86,5

RL 1 RP 1

92,3%

90,4%

Respon Peserta Didik Skala Terbatas

Gambar 4.13 
Diagram Tabulasi Respon Peserta Didik Skala Terbatas

Berdasarkan Tabel 17 hasil uji coba terbatas, diketahui hasilnya 

adalah penilaian dari 10 peserta didik mengenai media komik 

Pada penilaian respon laki-laki ke-1 diperoleh nilai 48 dari nilai maksimal 

52 dengan persentase 92,3%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak

penilaian respon Perempuan ke-1 diperoleh nilai 47 dari nilai maksimal 52 

dengan persentase 90,4%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kel

persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak

penilaian respon laki-laki ke-2 diperoleh nilai 46 dari nilai maksimal 

dengan persentase 88,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak

penilaian respon perempuan ke-2 diperoleh nilai 45 dari nilai maksimal 52 

dengan persentase 86,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

RL 2 RP 2 RL 3 RP 3 RL 4 RP 4 RL 5

90,4%

88,5%

86,5% 86,5%

84,6% 84,6%

86,5%

88,5%

Respon Peserta Didik Skala Terbatas

Respon Rata-rata Dari 10 Peserta Didik
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Skala Terbatas 

Tabel 17 hasil uji coba terbatas, diketahui hasilnya 

adalah penilaian dari 10 peserta didik mengenai media komik manga digital. 

1 diperoleh nilai 48 dari nilai maksimal 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Selanjutnya 

1 diperoleh nilai 47 dari nilai maksimal 52 

. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Kemudian 

dari nilai maksimal 52 

. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

kriteria sangat layak. Berikutnya 

2 diperoleh nilai 45 dari nilai maksimal 52 

. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

RP 5

88,5%
87,5%

Respon Peserta Didik Skala Terbatas
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persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Kemudian 

penilaian respon laki-laki ke-3 diperoleh nilai 45 dari nilai maksimal 52 

dengan persentase 86,5%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dinyatakan dalam kriteria sangat layak. penilaian respon 

perempuan ke-3 diperoleh nilai 44 dari nilai maksimal 52 dengan persentase 

84,6%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak. Selanjutnya penilaian respon laki-

laki ke-4 diperoleh nilai 44 dari nilai maksimal 52 dengan persentase 84,6%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Berikutnya penilaian respon perempuan ke-4 

diperoleh nilai 45 dari nilai maksimal 52 dengan persentase 86,5%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Selanjutnya dalam penilaian respon laki-laki ke-

5 diperoleh nilai 46 dari nilai maksimal 52 dengan persentase 88,5%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. Terakhir pada penilaian respon perempuan ke-5 

diperoleh nilai 45 dari nilai maksimal 52 dengan persentase 86,5%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dinyatakan 

dalam kriteria sangat layak. 

Berdasarkan 10 peserta didik tersebut memberikan penilaian  bahwa 

media pembelajaran komik manga digital sangat layak digunakan. Dilihat 

dari hasil uji coba terbatas secara keseluruhan mendapatkan jumlah nilai 455 

dengan nilai maksimal 520, kemudian diperoleh persentase kelayakan 
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sebanyak 87,5%. Hasil uji coba terbatas pada media pembelajaran komik 

manga digital ini berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase 

tersebut dinyatakan sangat layak.  

5. Revisi produk utama atau hasil uji lapangan terbatas (Main Product 

Revesion) 

Pada uji coba lapangan terbatas tidak terlau banyaknya saran dan 

tanggapan dari peserta didik. Beberapa dari peserta didik menilai bahwa 

background  dengan warna hijau terlalu cerah. Kemudian desain grafiknya 

lebih ditingkatkan lagi. Tanggapan ini menjadi masukkan bagi peneliti 

sehingga produk direvisi dengan memperbaiki warna background yang 

terlalu cerah. Kemudian meningkatkan desain grafiknya agar lebih 

memudahkan peserta didik.        

6. Uji coba lapangan utama atau uji produk secara lebih luas (Main Field 

Test) 

Uji coba produk secara lebih luas dilakukan pada satu kelas XI MIA 1 

MAN 2 Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan uji coba, langkah awal yang 

dilakukan peneliti yaitu menginstal aplikasi di android peserta didik berupa 

media komik manga digital materi sistem hormon, setelah itu peneliti 

menjelaskan maksud dari tiap-tiap bagian yang terdapat di media 

pembelajaran komik manga digital. Kemudian melakukan langkah awal, 

media pembelajaran komik manga digital digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan angket 

penilaian respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Adapun 
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hasil respon tanggapan peserta didik pada skala luas disajikan dalam Tabel 

4.8 berikut ini :  

Tabel 4.8 
Hasil Uji Coba secara Luas Terhadap Komik Manga Digital 

No. Responden Jumlah Nilai Nilai Maksimal Persentase Kriteria 

1. RL1 29 52 55,8% Kurang Layak 

2. RP1 52 52 100% Sangat Layak 

3. RL2 47 52 90,4% Sangat Layak 

4. RP2 39 52 75% Layak 

5. RL3 52 52 100% Sangat Layak 

6. RP3 38 52 73,1% Layak 

7. RL4 52 52 100% Sangat Layak 

8. RP4 36 52 69,2% Layak 

9. RL5 39 52 75% Layak 

10. RP5 39 52 75% Layak 

11. RP6 45 52 86,5% Sangat Layak 
12. RL6 52 52 100% Sangat Layak 
13. RP7 41 52 78,8% Layak 
14. RP8 52 52 100% Sangat Layak 
15. RP9 37 52 71,2% Layak 
16. RP10 39 52 75% Layak 
17. RP11 52 52 100% Sangat Layak 
18. RP12 39 52 75% Layak 
19. RP13 42 52 80,8% Layak 
20. RL7 48 52 92,3% Sangat Layak 
21. RL8 38 52 73,1% Layak 
22. RP14 44 52 84,6% Sangat Layak 
23. RL9 39 52 75% Layak 
24. RL10 46 52 88,5% Sangat Layak 
25. RP15 39 52 75% Layak 
26. RP16 42 52 80,8% Layak 
27. RP17 40 52 76,9% Layak 
28. RL11 45 52 86,5% Sangat Layak 
29. RL12 52 52 100% Sangat Layak 
30. RP18 39 52 75% Layak 
31. RP19 39 52 75% Layak 
32. RP20 39 52 75% Layak 
33. RP21 45 52 86,5% Sangat Layak 
34. RP22 44 52 84,6% Sangat Layak 



No. Responden

35. RL13 

36. RP23 

37. RL14 

38. RP24 

39. RP25 

40. RP26 

Jumlah 

Sumber : Dokumentasi pribadi penelitian

Tabulasi respon peserta didik terhadap produk pada uji coba skala luas 

dilakukan pada peserta didik  kelas XI MIA 1 disajikan dalam 

diagram  pada Gambar 4.13

Diagram Tabulasi Respon Peserta Didik Skala Luas

7. Revisi hasil uji lapangan lebih luas 

Pada revisi hasil uji coba lebih luas ini merupakan tahapan terakhir 

dalam penelitian. Pada hasil uji coba lebih luas ditemukannya saran dan 

tanggapan dari peserta didik yaitu ada beberapa 

tidak mendukung aplikasi ini, dikarenakan 

adalah bukan tipe Android melainkan iOS (

Hasil Respon Peserta Didik Skala 

Responden Jumlah Nilai Nilai Maksimal Persentase 

44 52 84,6% Sangat 
39 52 75% 

46 52 88,5% Sangat Layak
45 52 86,5% Sangat Layak
40 52 76,9% 

39 52 75% 

1714 2080 82,4% Sangat Layak

Sumber : Dokumentasi pribadi penelitian 

Tabulasi respon peserta didik terhadap produk pada uji coba skala luas 

pada peserta didik  kelas XI MIA 1 disajikan dalam 

diagram  pada Gambar 4.13 Berikut ini :    

Gambar 4.14 
Diagram Tabulasi Respon Peserta Didik Skala Luas

Revisi hasil uji lapangan lebih luas (Oprational Product Revesion)

Pada revisi hasil uji coba lebih luas ini merupakan tahapan terakhir 

dalam penelitian. Pada hasil uji coba lebih luas ditemukannya saran dan 

tanggapan dari peserta didik yaitu ada beberapa smartphone

tidak mendukung aplikasi ini, dikarenakan smartphone yang 

adalah bukan tipe Android melainkan iOS (iPhone Operation System

82,4%

Hasil Respon Peserta Didik Skala 
Luas 

Respon Rata-rata dari 40 Peserta Didik
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Kriteria 

Sangat Layak 
Layak 

Sangat Layak 
Sangat Layak 

Layak 
Layak 

Sangat Layak 

Tabulasi respon peserta didik terhadap produk pada uji coba skala luas 

pada peserta didik  kelas XI MIA 1 disajikan dalam bentuk 

 

Diagram Tabulasi Respon Peserta Didik Skala Luas 

(Oprational Product Revesion) 

Pada revisi hasil uji coba lebih luas ini merupakan tahapan terakhir 

dalam penelitian. Pada hasil uji coba lebih luas ditemukannya saran dan 

smartphone mereka yang 

yang digunakan 

tion System). Saran 

Hasil Respon Peserta Didik Skala 
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dan tanggapan peserta didik ini dapat dijadikan bahan revisi untuk 

memperbaiki pengembangan produk agar dapat digunakan dalam 

smartphone tipe iOS (iPhone Operation System). Meskipun demikian, nilai 

dari kelayakkan pada media pembelajaran komik manga digital pada uji 

coba lebih luas mendapatkan penilaian dari peserta didik, yaitu dengan 

persentase cukup tinggi senilai 82,4%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

kelayakan, persentase tersebut dinyatakan sangat layak. Hasil ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran komik manga digital layak 

digunakan sebagai media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran biologi 

kelas XI MIA pada materi Sistem Hormon. 

Hasil kelayakkan media pembelajaran media pembelajaran komik 

manga digital pada uji terbatas menunjukkan persentase kelayakan sebesar 

87,5%. Dari seluruh peserta didik uji terbatas, 10 peserta didik seluruhnya 

memberikan penilaian sangat layak. Hasil kelayakan produk pada uji coba 

lebih luas menurun sebanyak 5,1% dibandingkan penilaian uji coba terbatas. 

Walaupun hasil kelayakan produk pada uji coba luas mengalami penurunan 

penilaian persentase sebesar 82,4% ini tetap memberikan penilaian sangat 

layak pada produk. Berdasarkan hasil uji coba lebih luas diketahui bahwa 

media pembelajaran komik manga digital sangat layak digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran.          
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B. Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas tentang media komik manga digital pada materi 

Sistem Hormon yang pembahasannya terhadap hasil penelitian dilakukan 

berdasarkan data yang ada pada saat dilapangan. 

1. Pengembangan media pembelajaran komik manga digital berbasis 

android pada materi sistem hormon untuk kelas XI di MAN 2 Bandar 

Lampung yang memudahkan pemahaman materi belajar  biologi oleh 

peserta didik. 

Media komik manga digital, komik manga biasanya dibuat diatas 

kertas, akan tetapi komik manga digital berbeda, karena dengan teknologi 

digital tersebut maka produk yang dikembangkan menggunakan basis android 

dengan demikian pembuatan produk tersebut dengan menggunakan software 

yang dapat membuat aplikasi android dengan berbagai macam desain yang di 

inginkan dengan demikian akan terbentuknya aplikasi android yang di 

inginkan. Pembuatan aplikasi android tersebut menggunakan software online 

yang terdapat pada internet yaitu App Bulid Appy Pie yang memudahkan 

pembuatan aplikasi android, ketika masuk pada software tersebut kita dapat 

memilih bidang yang kita inginkan terlebih dahulu, seperti bidang makanan, 

kesehatan, pendidikan, kedokteran, dan lainnya. Ditahap ini kita memilih 

pendidikan, setelah itu memberi nama aplikasi yang akan digunakan, 

selanjutnya langsung membuat desain yang di inginkan mulai dari 

menentukan background, warna, ikon, penempatan channel board, dan 

penambahan bahan yang akan disajikan dalam aplikasi tersebut, seperti 
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gambar, link website, dan dokumen, setelah semua desainnya selesai, maka 

aplikasi tersebut di upload, yang proses peng-upload-an nya kurang lebih 

sekitar 1 bulan. Ini karena peneliti mengambil paket gratis untuk pembuatan 

aplikasi androidnya di software online App Bulid Appy Pie. Pembuatan 

aplikasi android tersebut dibentuk untuk mempermudah peserta didik untuk 

proses penggunaannya. Selesainya pada penjelasan tentang pembuatan 

aplikasi android,  

 Pembahasan berlanjut tentang pembuatan komik manga, pembuatan 

komik manga menggunakan software Comipo!, software ini dilengkapi 

dengan panel, balon kata, dan pembuatan karakter tokoh Jepang yang 

menarik, serta berbagai latar yang akan dipilih sesuai selera pengguna 

software ini yang sangat memudahkan. Software Comipo! ini dibuat dari 

negara Jepang dan berbahasa Rusia, akan tetapi jika memiliki lisensi untuk 

software ini, bahasa Rusia tersebut akan dapat dirubah menjadi bahasa 

Inggris serta karakter, dan latar yang diperoleh akan lebih banyak 

dibandingkan dengan tanpa lisensi. Cara penggunaannya adalah pertama 

dengan pembuatan karakter dahulu, kemudian menyiapkan halaman untuk 

diberikan panel komik yang akan dimasukan latar untuk memberikan 

kejelasan keadaan, selanjutnya dimasukkan karakter yang telah dan terakhir 

ditambahkan balon karakter untuk memperjelas apa yang akan disampaikan 

pada cerita komik manga yang dibuat untuk mempermudah pemahaman 

materi pelajaran Sistem Hormon pada peserta didik.  
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Menurut Ary Nur Wahyuni dalam penggunaan komik pemahaman 

peserta didik pada pembelajaran ini lebih lama tersimpan dalam memorinya, 

karena peresta didik memahami konsep secara bertahap, siswa aktif menggali 

sendiri dan melatih peserta didik yang malas membaca untuk memahami 

makna dari materi yang mereka baca.1 Selain itu menurut Yuliana dan 

kawan-kawan hasil yang menunjukan respon positif dari peserta didik yang 

mengunakan media komik digital akuntasi Penggunaan media komik digital 

meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran, sehingga membuat mereka terlibat aktif, konsentrasi dan fokus 

dalam pembelajaran yang berlangsung. Hal inilah yang diperlukan dalam 

menciptakan kondisi pembelajaran yang mampu mendukung keberhasilan 

peserta didik dan ketercapaian pembelajaran.2 Hal ini juga didukung oleh 

Fauzi Rachman ditemukan hasilpenelitian yang menarik, bahwa pemanfaatan 

komik digital secara efektif mampu menarik motivasi peserta didik terhadap 

sejarah lokal dikatakan mampu meningkatkan pemahaman pembaca tetapi 

juga mengurangi efek kelelahan mata.3 Selanjutnya menurut Dera Dwi 

Herwati dan kawan-kawan Lebih dari 90% peserta didik lebih terdorong 

untuk membaca buku teks yang disertai ilustrasi atau gambar didalamnya 

                                                           
1 Ary Nur Wahyuni, “Pengembangan Media Komik Bergambar Materi Sistem Saraf Untuk 

Pembelajaran Yang Menggunakan Strategi PQ4R”. Journal of Innovative Science Education, (2012), 
h. 24-25. 

2Yuliana, Siswandari, Sudiyanto, “Pengembangan Media Komik Digital Akuntasi Pada 
Materi Menyusun Laporan Rekonsiliasi Bank Untuk Siswa SMK”. Jurnal Pendidikan Dan 
Kebudayaan, Vol. 2, Nomor 2, (2017), h. 145.   

3 Fauzi Rahcman dan Yuliani SW, “Perancangan Media Pembelajaran Komik Digital 
laboratorium Sejarah Rumah Arca Sebagai Upaya Pengenalan Sejarah Lokal”. Jurnal Komunikasi 
Pendidikan, (2017), h. 170. 
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seperti gambar dalam komik sehingga menimbulkan keinginan anak untuk 

membuka, melihat dan membaca komik tersebut. Rasa senang ini akan 

membantu siswa dalam konsentrasi belajarnya.4 Hal ini sejalan dengan  

Herliana Avrilliyanti dan kawan-kawan bahwa dengan suasana senang, 

peserta didik akan merasa rileks dan nyaman sehingga peserta didik lebih 

mudah dalam menerima materi dan mengaplikasikan materi yang 

diperolehnya, sedangkan pada kelas yang menggunakan media buku teks, 

pembelajaran dilakukan dengan suasana tenang, serius dan cendrung lama 

dalam mempelajari materi pembelajaran.5 Dengan begitu komik dapat 

menarik perhatian peserta didik yang akan menerima nilai positif dan tidak 

merasa bosan serta keadaan yang kondusif dalam pembelajarannya, seperti 

menurut Oding Andika Akbar berdasarkan respon peserta didik “komik dapat 

menumbuhkan minat belajar” memperoleh nilai sebesar 100% siswa merspon 

positif. Hasil ini menunjukan bahwa peserta didik sangat tertarik untuk 

belajar dengan menggunakan media komik yang membuktikan bahwa komik 

mempunyai daya tarik yang besar dalam menarik perhatian peserta didik.6 

kemudian menurut Retno Puspitorini dan kawan-kawan bahwa media komik 

mampu meningkatkan motivasi, hasil belajar kognitif, dan hasil belajar 

                                                           
4Dera Dwi Herawati, Dwi Wahyuni, Jekti Prihatin, “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT (Numbered Head Together) Dengan Media Komik Pada Materi Pengelolaan 
Lingkungan Guna Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar (Siswa Kelas C  SMP Negeri 1 Semboro 
Jember)”. Jurnal Pancaran, Vol. 3, No. 3, (2014), h. 74.    

5Herlina Avrilliyanti, Sri Budiawanti, Jamzuri, “Penerapan Media Komik Untuk 
Pembelajaran Fisika Model Kooperatif Dengan Metode Diskusi Pada Siswa SMP Negeri 5 Surakarta 
Kelas VII Tahun Ajaran 2011/2012 Materi Gerak”. Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 1, No. 1, (2013), h. 
162.  

6Oding Andika Akbar, “Minat Belajar Siswa Terhadap Media Komik Berbasis Pendekatan 
Biologi”, Jurnal Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol. 4, No.1, (2015), h.752-753. 
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afektif. Dengan begitu media komik memberikan dampak yang positif.7 Dan 

menurut Nurhasanah dan kawan-kawan peserta didik aktif karena adanya 

media KIJANK (Komik Indonesia, Jawa, dan Aksara Jawa) peserta didik 

menjadi termotivasi dalam proses pembelajaran bahasa jawa yang membuat 

peserta didik tidak merasa bosan selama proses pembelajaran.8 Serta menurut 

Hengkang Bara Saputro bahwa penggunaan media komik dengan benar 

berhasil membuat pembelajaran lebih menyenangkan sehingga tercipta 

suasana kelas yang lebih efektif dan kondusif.9 Hal serupa yang juga 

dikatakan oleh  Indrayati bahwa dengan menggunakan media komik 

pembelajaran, terbukti efektif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari dan penggunaan 

media komik dengan benar berhasil membuat pembelajaran lebih 

menyenagkan sehingga tercipta suasana kelas yang lebih kondusif.10 

Selanjutnya komik juga dapat menjadi salah satu jalan untuk menumbuhkan 

kemampuan pemecahan masalah oleh peserta didik yang sesuai dengan yang 

dikatakan Leny Kurniati bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik mencapai ketuntasan baik secara induvidu maupan klasikal dan terdapat 

                                                           
7Retno Puspitorini, A.K, Prodjosantoso, Bambang Subali, Jumadi, “Penggunaan Media 

Komik Dalam Pembelajaran IPA Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Kognitif Dan 
Afektif”. Jurnal Cakrawala Pendidikan XXXIII, No. 3, (2014), h. 419.  

8Nurhasanah, Arif Budi Wurianto, Bustanol Arifin, “Pengembangan Media KIJANK (Komik 
Indonesia, Jawa, Dan Aksara Jawa) Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas 5 SD”. Jurnal Pemikiran dan 
Pengembangan SD, Jilid 1, Nomor 4, (2014), h. 5.  

9Hengkang Bara Saputro, Soeharto, “Pengembangan Media Komik Berbasis Pendidikan 
Karakter Pada Pembelajaran Tematik-InterGratif Kelas IV SD”. Jurnal Prima Edukasia, Vol.3, No. 1, 
(2015), h. 70. 

10Indriyani, Jailani, “Pengembangan Media Komik Pembelajaran Matematika Meningkatkan 
Motiv asi Dan Prestasi Belajar Siswa Kelas V”, Jurnal Prima Edukasia, Vol. 3, No. 1, (2015), h. 94. 
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pengaruh keterampilan pemecahan masalah dan minat belajar terhadap 

kemampuan pemecahan masalah.11 Selain itu menurut Farah Nadia Azman 

dan kawan-kawan komik pendidikan mempunyai harapan yang cerah hasil 

dari faktor tarbiat membaca masyarakat majoriti dan kandungannya yang 

menepati perkembangan intelektual dan emosi golongan kanak-kanak samapi 

remaja.12  

 Komik memiliki berbagai jenis bentuknya, peneliti memilih komik 

manga yang berasal dari Jepang karena dapat dipelajari dengan mudah oleh 

peserta didik, hal ini sependapat dengan Akhmad Saifudin bahwa dalam 

manga konteks percakapan bahasa yang digunakan langsung dan tidak 

terbelit-belit. Bahasa yang digunakan di dalam manga biasanya singkat dan 

langsung, serta bahasa yang digunakan di manga lebih banyak casual dan 

pendek-pendek sehingga mudah dipelajari.13 

Komik digital ini adalah perkembangan dari komik yang terbuat dari 

kertas, hal ini sejalan dengan Baskoro Suryo Banindro bahwa komik yang 

awalnya berbasis kertas yang kemudian berubah berbasis digital. Di sini 

dipaparkan bagaimana secara teknis problem yang harus dikuasai komikus 

menjadi lebih kompleks tak sekadar dapat menghasilkan gambar namun 

penguasaan akan teknologi baik software maupun hardware menjadi 

                                                           
11Lenny Kurniati, “Pembelajaran Kontekstual Open Ended Problem Solving Dengan Komik 

Matematika Untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah”. Journal of Mathematics 
Education IKIP Veteran Semarang, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 40. 

12Farah Nadia Azman, Syamsul Bahrin Zaibon, Norshuhada Shiratuddin, “Pembangunan 
Komik Sebagai Solusi Kepada Stigma Sosial Pembaca Malaysia: Isu, Elemen dan Implikasi”. Jurnal 
Antarbangsa ‘Creative Futures’ dan Warisan, Vol. 1, No. 2, (2015), h. 96  

13Akhmad Saifudi, “Penggunaan Manga Humor Dalam Pembelajaran Bahasa Dan Penelitian 
Bahasa Jepang”. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Jepang, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 107-109.  
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tantangan sendiri sebelum menghasilkan karya yang cemerlang. Dalam 

semua teknik bisa dipakai yang penting hasil akhir dari komik tersebut, 

bagaimana komik tersebut mampu berkomunikasi secara estetis kepada para 

pembacanya.14 Selanjutnya menurut Unty Bany Purnama dan kawan-kawan 

bahwa pembelajaran komik dalam bentuk digital cenderung lebih mudah 

dibawa atau praktis dibandingkan dalam media gambar bentuk kertas. Maka 

pembelajaran dengan menggunakan media komik digital lebih efektif 

dibandingkan dengan media gambar, dengan demikian prestasi belajar IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam) dengan media komik digital lebih baik 

dibandingkan dengan media gambar.15 Dengan begitu menurut Elly 

Sukmanasa dan kawan-kawan bahwa penggunaan media pembelajaran komik 

digital dapat meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran.16     

2. Kelayakan pengembangan media komik manga digital berbasis android 

pada materi sistem hormon untuk peserta didk kelas XI berdasarkan 

penilaian ahli materi, ahli media, ahli bahasa, guru biologi  dan peserta 

didik.   

Setelah komik manga digital selesai dibuat menjadi sebuah aplikasi 

android maka, aplikasi itu akan diberikan kepada ahli materi, ahli media, ahli 

                                                           
14Baskoro Suryono Banindro, “Resensi Buku Komik. Dari Wayang Beber Sampai Komik 

Digital”. Jurnal Dekave, Vol. 7, No. 2, (2014), h. 82. 
15Unty Bany Purnama, Mulyoto, Deny Tri Ardianto, “Penggunaan Media Komik Digital Dan 

Gambar Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar IPA Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa”. Jurnal 
Teknodika, Vol. 13, No. 2, (2015), h. 24. 

16 Elly Sukmanasa, Tustiyana Windiyani, Lina Novita, “Pengembangan Media Pembelajaran 
Komik Digital Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar Di 
Kota Bogor”. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, Vol. 3, No. 2, (2017), h. 184. 
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bahasa, guru biologi dan peserta didik untuk mengetahui kelayakkan pada 

produk yang selesai dibuat.  

Pada langkah awalnya produk yang telah selesai dibuat kemudian 

diberikan kepada pada para ahli. Pertama, pada ahli materi setelah 

diberikannya produk yang telah selesai, produk akan dilihat kesesuaiannya 

dengan angket validasi, kemudian di berikan tanggapan untuk direvisi 

kembali oleh peneliti sesuai harapan ahli materi dan diberikan kembali ke ahli 

materi untuk diperiksa kembali. Jika telah sesuai maka produk akan 

divalidasi, kemudian didapatkan nilai dari produk yang telah direvisi dan 

sudah divalidasi yaitu diperoleh total skor 67 dari skor maksimal 80 dengan 

persentase 83,75%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase 

tersebut dikategorikan sangat layak.  Kedua, pada ahli bahasa setelah 

diberikannya produk yang telah selesai, produk akan dilihat kesesuaiannya 

dengan angket validasi, kemudian produk yang telah divalidasi oleh ahli 

bahasa diberikan sedikit tanggapan. Selanjutnya didapatkan nilai dari produk 

yang sudah divalidasi yaitu diperoleh total skor 45 dari skor maksimal 48 

dengan persentase 93,75%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, 

persentase tersebut dikategorikan sangat layak. Ketiga, pada ahli media 

setelah diberikannya produk yang telah selesai, produk akan dilihat 

kesesuaiannya dengan angket validasi, kemudian di berikan tanggapan untuk 

direvisi kembali oleh peneliti sesuai harapan ahli media dan diberikan 

kembali ke ahli media untuk diperiksa kembali. Jika telah sesuai maka 

produk akan divalidasi, kemudian didapatkan nilai dari produk yang telah 
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direvisi dan sudah divalidasi yaitu diperoleh total skor 103 dari skor 

maksimal 120 dengan persentase 85,8%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

kelayakan, persentase tersebut dikategorikan sangat layak. 

Pada langkah kedua produk yang telah selesai dibuat kemudian 

diberikan kepada pada guru biologi disekolah. Kemudian pada guru biologi 

diberikannya produk yang telah selesai, produk akan dilihat kesesuaiannya 

dengan angket validasi respon guru. Setelah produk sudah divalidasi oleh 

guru biologi disekolah. Selanjutnya didapatkan nilai dari produk yang sudah 

divalidasi yaitu diperoleh total skor 69 dari skor maksimal 80 dengan 

persentase 86,25%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase 

tersebut dikategorikan sangat layak. 

Pada langkah ketiga adalah pengujian kelayakan produk pada peserta 

didik dalam skala terbatas. Produk yang telah selesai dibuat kemudian 

diberikan kepada pada peserta didik disekolah sebanyak 10 peserta didik. 

Kemudian pada peserta didik diberikannya produk yang telah selesai tersebut, 

produk akan dilihat dan disesuaiankan dengan angket respon peserta didik. 

Setelah produk sudah dikerjakan oleh peserta didik disekolah. Selanjutnya 

didapatkan nilai dari produk yang sudah divalidasi yaitu diperoleh total skor 

455 dari skor maksimal 520 dengan persentase 87,5%. Berdasarkan Tabel 

3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dikategorikan sangat layak. 

Pada langkah keempat adalah pengujian kelayakan produk pada 

peserta didik dalam skala luas. Produk yang telah selesai dibuat kemudian 

diberikan kepada pada peserta didik disekolah sebanyak 40 peserta didik. 
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Kemudian pada peserta didik diberikannya produk yang telah selesai tersebut, 

produk akan dilihat dan disesuaiankannya dengan angket respon peserta 

didik. Setelah produk sudah dikerjakan oleh peserta didik disekolah. 

Selanjutnya didapatkan nilai dari produk yang sudah divalidasi yaitu 

diperoleh total skor 1714 dari skor maksimal 2080 dengan persentase 82,4%. 

Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan, persentase tersebut dikategorikan 

sangat layak. 

Berdasarkan hasil dari langkah pertama penilaian ahli materi, ahli 

bahasa, ahli media tersebut terlihat bahwa media komik manga digital 

dikategorikan sangat layak berdasarkan Tabel 3.11 kriteria kelayakan dengan 

persentase 83,75% untuk materi, 93,75% untuk bahasa, 85,8% untuk media. 

Kemudian pada langkah kedua penilaian guru biologi disekolah dinyatakan 

bahwa media komik manga digital dikategorikan sangat layak berdasarkan 

Tabel 3.11 kriteria kelayakan dengan persentase 86,25%. Setelah itu pada 

langkah ketiga penilaian peserta didik dalam skala terbatas dinyatakan bahwa 

komik manga digital dikategorikan sangat layak berdasarkan Tabel 3.11 

kriteria kelayakan dengan persentase 87,5%. Selanjutnya pada langkah 

keempat penilaian peserta didik dalam skala luas dinyatakan bahwa komik 

manga digital memperoleh persentase 82,4%. Berdasarkan Tabel 3.11 kriteria 

kelayakan, persentase tersebut dikategorikan sangat layak.    

Berdasarkan hasil data yang telah dibahas tersebut bahwa sebuah gambar 

dapat memberikan suatu sensasi tersendiri, menurut Daryanto sebuah gambar 

dari sudut pembelajaran, hal itu menjadi amat penting, terutama bagi para siswa 
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usia muda, atau untuk mata pelajaran yang rumit. Semua jenis gambar itu 

ditinjau dari sudut mata pelajaran dimana kedalamannya perlu diperhatikan dan 

dipahami. Oleh karena itu, gambar harus memiliki kualitas yang menandai tujuan 

pengajaran. Gambar dapat dipergunakan dalam banyak hal, untuk berbagai 

jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu. Mulai dari TK sampai dengan 

perguruan tinggi.17 Selain itu penggunaan gambar dapat memberi kesan dan juga 

dapat mempermudah pemahaman peserta didik dalam dunia visual yang 

menguasai pola pikirnya, baik dalam pelajaran ataupun tidak dalam pelajaran.  

 Komik manga adalah satu dari berbagai macam-macam jenis gambar yang 

dapat mempengaruhi peserta didik dalam hal visualisai. Sebagai media visual, 

komik merupakan menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan 

tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa siswa mudah 

untuk mencerna materi tersebut.18 dikarenakan itu, dalam hasil penilaian respon 

peserta didik dalam sekala terbatas pada produk media pembelajaran komik 

manga digital didapatkan penilaian peserta didik dengan hasil yang memuaskan 

dengan semua peserta didik memberikan kategori sangat layak, dengan 

persentase diantara 81,25% sampai 100%.19 Disamping itu penggunaan media 

visual sebagai untuk merangsang kreativitas imajinasi juga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa tersebut. Komik mengandung penyajian unsur visual dan 

cerita yang kuat. Sehingga membuat pembaca untuk terus membacanya hingga 

selesai. Hal inilah yang juga menginspirasi komik untuk memasukan isi materi 

                                                           
17Daryanto,  Media pembelajaran, (Bandung : Satu Nusa, 2011), h.110-111 
18 Ibid, h. 119 
19 Riduwan. Dasar-dasar Statiska, (Bandung : Alfabeta, 2009), h.39 
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pelajaran kedalamnya.20 Komik pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan 

minat peserta didik untuk membaca sehingga pada akhirnya mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.   

  Pada urain pembahasan diatas, komik manga digital memiliki kelebihan dan 

kekuranganya. Adapun beberapa kelebihan komik manga digital yang 

dikembangkan ini diantaranya sebagai berikut ; (1.) mudah digunakan untuk 

belajar bagi guru dan peserta ddik kelas XI SMA/MA, baik induvidu maupaun 

kelompok, (2.) bersifat portabel, yaitu dapat dipelajari dimanapun peserta didik 

berada karena disimpan dalam bentuk aplikasi android, (3.) dilengkapi dengan 

gambar yang mendukung materi Sistem Hormon, (4.) dilengkapi dengan evaluasi 

yang terdiri dari soal-soal yang akan dijawab oleh peserta didik. (5.) Skor yang 

diperoleh peserta didik dapat dilihat langsung pada email guru setelah peserta 

didik selesai mengerjakannya. 

Selain kelebihan-kelebihan diatas juga terdapat kelemahan dari produk yang 

dikembangkan ini yaitu sebagai berikut ; (1.) Media ini hanya dapat digunakan 

oleh sekolah yang memiliki fasilitas koneksi internet. (2.) terdapat beberapa iklan 

yang mengganggu kenyamanan dalam akses pemakaian. (3.) belum dibuat dalam 

format aplikasi smartphone yang  memiliki bentuk iOS (iPhone Operation 

System). 

  

 

 

                                                           
20 Daryanto, Op.Cit, h. 127  



 

 

 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  hasil penelitian  yang dilakukan oleh peneliti dan pembahasan, 

maka diperoleh kesimpulan  bahwa : 

1. Pengembangan Media Pembelajaran Komik Manga Digital untuk 

mempermudah  pembelajaran biologi pada peserta didik kelas XI di MAN 2 

Bandar Lampung telah berhasil dibuat dengan menggunakan berbagai 

software yang membantu proses pembuatan produk. Pada tahapan awal 

adalah pembuatan komik manga-nya terlebih dahulu menggunakan software 

Comipo! yang telah terlisensi, kemudian dengan menekan ikon dari software 

ini kita akan masuk kedalam aplikasinya. Setelah itu kita disuguhkan dengan 

kemudahan-kemudahan dalam proses pembuatan komik manga yaitu dengan 

tersedianya panel, balon kata, latar, dan karakter yang dapat kita buat sendiri. 

Selanjutnya dengan peletakan panel sesuai keinginan, kemudian diberikan 

latar, setelah itu dimasukkan karakter tersebut dalam panel dan terakhir 

diberi balon kata. Begitu seterusnya sampai komik manga tersebut selesai 

dibuat dan disimpan.  Pada tahap kedua yaitu pembuatan aplikasi android ini 

mengggunakan software online App Bulid Appy Pie yang memudahkan 
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pembuatan aplikasi android. Saat masuk pada software tersebut kita dapat 

memilih bidang pendidikan, karena ranah yang kita ambil adalah itu, setelah 

itu memberi nama Biologi me aplikasi tersebut, selanjutnya langsung 

membuat desain, mulai dari menentukan background, warna, ikon, 

penempatan channel board, dan penambahan bahan yang akan disajikan 

dalam aplikasi tersebut, seperti gambar komik manga yang telah disimpan 

sebelumnya, link website, dan dokumen, setelah semua desainnya selesai, 

maka aplikasi tersebut di upload, yang proses peng-upload-an nya kurang 

lebih sekitar 1 bulan. Ini karena peneliti mengambil paket gratis untuk 

pembuatan aplikasi androidnya di software online App Bulid Appy Pie. 

Dengan penggunan aplikasi android ini dapat mempermudah pembelajaran 

biologi pada peserta didik.      

2. Media pembelajaran komik manga digital yang sudah dikembangkan 

memiliki nilai kelayakan dalam  kategori sangat layak sebagai media ajar 

pada pembelajaran biologi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan penilaian ahli 

materi yang dinyatakan dalam kriteria sangat layak dengan persentase 

83,75%, berdasarkan penilaian ahli bahasa dinyatakan dalam kriteria sangat 

layak dengan persentase 93,75%, selanjutnya penilaian ahli ahli media 

dinyatakan dalam kriteria sangat layak dengan persentase 85,8%. Pada respon 

guru biologi dengan persentase 86,25% dengan kategori sangat layak, 

kemudian respon peserta didik kelas XI dalam kriteria sangat layak dengan 

persentase 82,4%. Sehingga media komik manga digital layak digunakan 
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sebagai media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran biologi khususnya 

pada materi Sistem Hormon. 

B. Saran    

   Berdasarkan hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Bagi Guru 

Untuk dapat memberikan kegitan pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran komik manga digital pada peserta didik yang berbeda-

beda. 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Untuk dapat memudahkan pemahaman pembelajaran peserta didik dalam 

pelajaran pada bidang biologi. 

b. Untuk dapat lebih pandai dalam memanfaatkan alat teknologi yang 

tersedia. 

3. Bagi Sekolah 

Untuk dapat menggunakan secara optimal sarana dan prasarana serta 

teknologi yang tersedia. Juga dalam mengaplikasikan komik manga digital 

sebagai media pembelajaran disekolah. . 

4. Bagi Peneliti Lain 

a. Perlu lebih dikembangkan kembali komik manga digital dengan materi 

yang lainnya. 

b. Untuk dapat melanjutkan media pembelajan komik manga digital ini 

hingga tahapan kesepuluh menurut Borg and Gall, yaitu tahapan 
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Dissemination  and Implementation untuk menguji cobakan keefektifan 

media pembelajaran serta mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan 

kualitas pembelajaran biologi dalam materi Sistem Hormon.  

c. Untuk dapat mempertimbangkan waktu dan kondisi yang tepat saat 

berada dilapangan agar berjalan lancar dan sesuai yang direncanakan. 

d. Untuk dapat dibuat dalam format aplikasi smartphone Apple yang 

memiliki bentuk sistem iOS (iPhone Operation System). 
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