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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA KOMIK PADA MATA PELAJARAN IPS 
SEKOLAH DASAR KELAS V

(Materi Mengenal Peninggalan Sejarah Masa Hindu, Budha, dan Islam)

Oleh

Santi Andrayani

Media pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 
pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu guru untuk menyampaikan 
materi secara menarik  dan mudah dipahami oleh siswa. Ketersediaan media dalam 
pembelajaran sejarah masih jarang ditemukan. Dari masalah tersebut peneliti ingin 
mengembangkan sebuah media pembelajaran, yaitu menghasilkan produk komik 
sebagai media pembelajaran. Penelitian ini  bertujuan untuk mengembangkan media  
komik yang layak untuk pembelajaran tentang mengenal peninggalan kerajaan masa 
Hindu Budha dan Islam pada Kelas V MIN 9 Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Researtch and Development.dan 
pengembangan. Subjek penelitian adalah siswa kelas V MIN 9 Bandar Lampung, 
semester I. Pengumpulan data  dilakukan  menggunakan  angket,  observasi,  dan 
wawancara. Instrumen penelitian diuji dengan menggunakan validitas isi. Teknik 
analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian media komik dikembangkan mengacu pada tahap 
pengembangan Borg and Gall yang  dikelompokkan  dalam  tujuh tahap, yakni 
potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, 
ujicoba produk, revisi produk. Media komik yang dikembangkan secara kuantitatif 
dan kualitatif  layak  diterapkan  dalam pembelajaran. Secara kuantitatif, penilaian 
dari ahli materi 97,08 (kesesuaian kurikulum, kebenaran isi dan cara penyajian materi 
termasuk kriteria layak), ahli media masing-masing adalah 82,86 (pertimbangan 
produksi, desain visual, dan kualitas teknis termasuk kriteria sangat layak) dan untuk 
penilaian ahli bahasa sebesar 89,16. Sementara itu, penilaian yang diberikan siswa 
pada tahap  uji  lapangan terbatas 85,4 (termasuk kriteria sangat layak), dan uji  
lapangan  lebih  luas adalah 75,84 (termasuk kriteria sangat layak). Secara kualitatif, 
media komik “Mari Belajar Sejarah (Mengenal Peninggalan Kerajaan Masa Hindu, 
Budha dan Islam)” mampu menarik perhatian siswa untuk belajar, memudahkan 
belajar siswa, serta merangsang siswa  mengingat  materi secara lebih mudah.

Kata kunci : Media Komik, Pembelajaran Sejarah,Mengenal Peninggalan 
Kerajaan Masa Hindu, Budha dan Islam.
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MOTO

أَفَـَلْم َيِسريُوا ِيف األْرِض فَـيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قَـْبِلِهمْ  َدمََّر 

)١٠(اللَُّه َعَلْيِهْم َولِْلَكاِفرِيَن أَْمثَاُهلَا

Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat 
memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah 
telah membinasakan mereka dan bagi orang-orang kafir akan menerima (nasib) yang 
serupa itu.( QS Muhammad ayat 10)1.

                                                          
1 Al-Qur’an dan terjemahan (surabaya:penerbit mahkota, 1989), h 76
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pintu gerbang kemajuan suatu bangsa. Dunia 

pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang ada. 

Tuntutan  kualitas  sumber  daya  manusia  akan  terus  mengalami  perubahan secara 

dinamis1. Proses pendidikan secara formal diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran 

di sekolah. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, pembelajaran perlu dilakukan 

melalui kegiatan pembelajaran  yang berkualitas.  Hasil belajar  yang baik  dicapai 

melalui interaksi dari berbagai faktor yang saling mendukung satu sama lain Salah 

satu  faktor  penting dalam  kegiatan pembelajaran  adalah  penggunaan  media.

Media sendiri adalah  sebagai  alat  komunikasi guna  lebih  mengefektifkan  proses  

belajar mengajar. Menurut pendapat Oemar Hamalik,“pemakaian media dalam  

proses  belajar  mengajar  dapat  membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penerapan media  pembelajaran  akan  memicu  

suasana  belajar  yang  lebih  menyenangkan”.2

Mengenai pentingnya penggunaan media, dalam agama islam sudah tidak asing 

lagi, karena merupakan sarana untuk menyampaikan ajaran allah .sebagaimana yang 

                                                          
1Sohibun, Filza Yulina Ade.”Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Class 

Berbantuan”,Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah.vol.2 No.2. 2017. h. 121
2azhar Arsyad. Media Pembelajaran.(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), h. 19
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dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam menanamkan ajaran agama dengan 

menggunakan media yang tepat yakni melalui media perbuatan nabi sendiri dengan 

jalan memberi contoh keadaan yang baik dan selalu menunjukkan sifat-sifat terpuji, 

sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur’an surat al-ahzab : 213

َوَذَكرَ   َ هللاَّ َكثِیًرا لَقَدْ  َكانَ  لَُكمْ  فِي َرُسولِ   ِ هللاَّ أُْسَوةٌ  َحَسنَةٌ  لَِمنْ  َكانَ  ْرُجویَ  هللاََّ  َواْلیَْومَ 
اْآلِخرَ 

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

Berdasarkan  ayat di atas memperingatkan orang-orang munafik. bahwa 

sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari Nabi saw. Rasulullah 

saw adalah seorang yang kuat imannya, berani, sabar, tabah menghadapi segala 

macam cobaan, percaya dengan sepenuhnya kepada segala ketentuan - ketentuan 

Allah dan beliaupun mempunyai akhlak yang mulia. Jika mereka bercita - cita ingin 

menjadi manusia yang baik, berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, tentulah 

merekaakan mencontoh dan mengikuti Nabi. Tetapi perbuatan dan tingkah laku 

mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mengharapkan keridaan Allah dan segala 

macam bentuk kebahagiaan hakiki.

Dalam Kegiatan  belajar  mengajar  seharusnya  bukan  sekedar  menempa  

aspek kognitif saja melainkan juga aspek psikomotorik dan afektif, sejalan dengan 

                                                          
3 Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan terjemahan (surabaya:penerbit 

mahkota, 2007), h 418
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tujuan pendidikan  nasional  Indonesia.  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS)  menjadi  

mata pelajaran  yang  strategis  untuk  menyiapkan  peserta didik  menjadi  warga  

negara yang memiliki karakter dan kecakapan yang memadai sebagai bagian 

masyarakat sosial. Sikap dibentuk melalui pendidikan dan pengalaman  belajar dalam  

proses pembelajaran IPS mengenai fenomena-fenomena sosial yang terjadi.  

Salah  satu  bahan  kajian  dalam  pembelajaran  IPS  di kelas V adalah  

sejarah. Sejarah perlu dipelajari sejak dini agar  peserta didik mengetahui peristiwa-

peristiwa yang  terjadi di masa lampau  dan  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  sikap  

dalam kehidupannya saat ini serta  menentukan  masa  depan.  Sejarah  merupakan  

rekam jejak setiap kehidupan manusia, hal apapun yang dilakukan manusia akan 

menjadi sejarah pada masa berikutnya. Sebagaimana pepatah mengatakan

pengalaman adalah pendidik terbaik, maka seharusnya manusia belajar dari peristiwa-

peristiwa di masa lampau4. Pembelajaran  sejarah  memiliki  peran  strategis  dalam  

pembentukan  sikap siswa. Sesuai dengan silabus KTSP, pada kelas  V SD semester 

materi sejarah yang  diberikan  meliputi  peninggalan-peninggalan yang ada dalam 

kerajaan pada masa Hindu, Budha dan Islam”. Sebagai anak Indonesia,  siswa  harus 

memahami asal-usul Agama yang ada Indonesia

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  guru pembelajaran  sejarah  di  kelas  

V di MIN 9 Bandar Lampung juga belum menggunakan media pembelajaran yang 

                                                          
4Dewi Yuni Akhiriyah.” Penerapan Pembelajaran Snowball Throwing Untuk Meningkatkan 

Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V SDN Kalibanteng 01 Kota Semarang”. Jurnal Kependidikan 
Dasar. Vol. 1 No. 2. 2013, h. 207
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bervariasi. Pembelajaran yang terjadi cenderung searah dimana guru menjelaskan dan 

peserta didik  mendengarkan.  Peserta  didik  dituntut  menghafal  peristiwa-peristiwa 

di masa lampau, seperti peninggalan-peninggalan dari masa lampau. Hanya aspek 

kognitif saja yang berkembang dari pembelajaran sejarah, sedangkan pengetahuan 

sejarah  sebagai  media  penanaman  nilai  dan  melatih  keterampilan  sosial  peserta 

didik belum tercapai. Pembelajaran sejarah oleh peserta didik dianggap  

membosankan, kurang  menarik,  tidak  begitu  penting,  dan  relatif  sulit.  Hal-hal  

tersebut menyebabkan  kurangnya  minat  peserta  didik  belajar  sejarah.  Sebagai  

akibatnya pemahaman  peserta didik  terhadap  materi  pembelajaran  masih  rendah.  

Tujuan pembelajaran belum tercapai secara optimal. Selain  itu  permasalahan  lain  

yang  ditemukan  yakni  ketersediaan  media pembelajaran  untuk  materi  sejarah 

yang masih  kurang,  termasuk  materi  sejarah peninggalan kerajaan pada masa 

Hindu, Budha dan Islam5. 

Hasil observasi di MIN 9 menunjukkan  bahwa peserta didik merasa 

kesulitan memahami materi tersebut karena banyaknya materi yang harus dihafal. 

Motivasi belajar peserta didik masih rendah sehingga perlu dibangkitkan. Perlu suatu 

cara yang efektif agar peserta didik lebih termotivasi dalam belajar dan mampu 

memahami materi pembelajaran secara optimal. Guru masih kesulitan menentukan 

media pembelajaran yang tepat karena kurang  tersedia  pilihan  media  untuk  materi  

tersebut. Media yang biasa digunakan guru sebatas pada gambar-gambar yang ada 

                                                          
5 Metri Kurniasih. Wawancara Guru kelas V dan Observasi Siswa MIN 9 Bandar Lampung, 

tanggal 27 maret 2017
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dalam buku teks. Namun penggunaan gambar-gambar belum mampu membangkitkan  

minat  dan  motivasi  peserta didik  secara  maksimal. 

Berdasarkan penyajian di atas menunjukkan bahwa Penyajian  materi dalam 

buku teks sebagai sumber belajar utama dalam pembelajaran masih kurang menarik 

bagi peserta didik. Hal terebut dikarenakan penyajian materi secara deskriptif dan

gambar yang ada relatif monoton. Meskipun gambar yang dipakai berupa gambar,

media  gambar  kurang  bisa memberikan  gambaran  mengenai  urutan peristiwa

sejarah karena setiap media gambar berdiri sendiri dan belum terlihat  kesinambungan 

antar gambar.  Peserta didik  masih  sering kesulitan mengingat peristiwa-peristiwa 

sejarah beserta urutan-urutannya. Nilai yang dicapai peserta didik juga relatif masih 

kurang memuaskan. Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang mampu  

merangsang keinginan peserta didik  untuk  membaca  materi  sejarah. Media 

pembelajaran mempermudah guru menyampaikan materi pelajaran dan membantu

peserta didik dalam memahami materi. Media pembelajaran yang  menarik  akan  

mampu meningkatan  minat  dan  motivasi  belajar  peserta  didik.  Penggunaan  

media  akan menjadikan pembelajaran sejarah lebih variatif sehingga peserta didik

tidak cepat merasa bosan. Media pembelajaran membantu memantapkan pengetahuan 

dan wawasan siswa dan menghidupkan proses pembelajaran6.

Penyajian materi sejarah perlu disusun sedemikian rupa dengan 

memanfaatkan media agar pembelajaran sejarah menjadi lebih menarik. Peserta didik 

                                                          
6 Ega Rima Wati. Ragam Media Pembelajaran. (Kata Pena, 2016), h. 9
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pada  umumnya meyukai  gambar-gambar  ilustrasi,  begitu  pula dengan  komik. 

Hampir semua anak seusia  kelas  V  suka  membaca  komik  sebagai  sarana hiburan.

Peserta didik  akan  lebih  mudah  mengingat  peninggalan kerajaan  dari komik  yang 

peserta didik lihat. Secara  empiris menunjukkan bahwa  terdapat interaksi antara 

pengguna media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan 

hasil belajar siswa7. Demikian  pula  pada  peserta didik  di  kelas  V  di  MIN 9 

Bandar Lampung.  

Materi sejarah susah dipahami peserta didik karena bersifat abstrak. Materi 

sejarah perlu disajikan dalam bentuk yang riil sesuai dengan taraf berfikir  peserta 

didik. Hal  tersebut  merupakan suatu potensi untuk  mengembangkan  komik sebagai 

sebuah media pembelajaran. Penggunaan  komik  diharapkan  mampu memberikan 

warna baru  dalam  pembelajaran  sejarah  sehingga  muncul  motivasi dalam diri 

peserta didik untuk belajar dengan media tersebut. Melalui komik, materi sejarah 

dapat dituangkan  secara  lebih menarik  dalam ilustrasi gambar kartun dan 

menyeluruh dengan alur jelas. Media yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

berupa komik sejarah peninggalan kerajaan Hindu, Budha dan Islam. Media komik 

dipilih dengan mempertimbangkan  berbagai  alasan, yaitu: a) peserta didik  pada  

umumnya  suka membaca  komik,  b) media  komik  mampu  menyajikan  gambaran  

cerita  secara konkret  dengan ilustrasi  gambar  dan  dialog, c) penggunaan  media  

                                                          
7 Daryanto. Media Pembelajaran (Bandung : Satu Nusa ,2015),h. 15
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komik  yang mudah baik bagi guru maupun peserta didik, d) komik bisa dibaca kapan 

saja dan dimana saja.

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian  mengangkat  judul “Pengembangan  

Media Komik pada mata pelajaran IPS sekolah dasar kelas V (Materi Mengenal 

Peninggalan Sejarah Masa Hindu, Budha dan Islam).

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Buku komik ini hanya sebagai media pendukung pembelajaran pendidik 

dan peserta didik.

2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas satu seri komik

pendidikan IPS tema Mengenal peninggalan sejarah pada masa Hindu, 

Budha dan Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalahyang telah di kemukakan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mengembangkan media komik pada mata pelajaran IPS 

materi mengenal peninggalan sejarah pada masa Hindu, Budha dan  

Islam ?

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap media komik dalam 

pembelajaran IPS pada materi mengenal peninggalan sejarah pada masa 

Hindu, Budha dan Islam ?
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D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan  yang ingin  dicapai dari penelitian adalah :

1. Mengembangkan media pembelajaran sejarah pada materi mengenak 

peninggalan sejarah pada masa Hindu, Budha dan Islam.

2. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media komik sebagai 

media pembelajaran IPS pada materi mengenal peninggalan sejarah pada 

masa Hindu, Budha dan Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  bermanfaat untuk  kepentingan 

teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Pengembangan media komik tentang sejarah peninggalan kerajaan 

hindu-Budha dan Islam dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi 

pemecahan masalah dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran 

sejarah. Selain itu pengembangan media  menjadi  salah  satu  cara  

memupuk  rasa  nasionalisme  dan  patriotisme melalui komik yang 

dihasilkan.

2. Manfaat Praktis
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Adapun  secara  praktis  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  

beberapa  pihak, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana mengembangkan  

pengetahuan, meningkatkan kompetensi, meningkatkan wawasan

peneliti, memperluas di  bidang  pengembangan  pembelajaran.  

Peneliti  dapat menerapkan hasil studinya dalam wujud penelitian.

b. Bagi Guru

Manfaat  bagi  guru,  hasil  penelitian  ini  memberikan  alternatif 

media pembelajaran untuk materi sejarah sehingga diharapkan  

mempermudah guru  dalam  mengajarkan  materi  sejarah,  

menciptakan  suasana pembelajaran  yang  lebih  dinamis,  kreatif  dan  

lebih  hidup,  membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih 

efektif.

c. Bagi Peserta didik

Manfaat bagi peserta didik yaitu  dapat  mempermudah  dalam  belajar  

sejarah, menciptakan pembelajaran sejarah yang lebih menarik bagi 

peserta didik sehingga tidak  cepat  bosan  dan  penyerapan  materi  

pembelajaran  lebih  baik. Penyajian materi dalam bentuk media komik 

akan lebih menarik bagi peserta didik untuk  membacanya  

dibandingkan  dengan  penyajian  materi  dalam  buku paket  pada  

umumnya.  Komik  yang dikembangkan diharapkan mampu 
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meningkatkan  minat peserta didik untuk membaca materi 

pembelajaran  sejarah peninggalan  kerajaan Hindu, Budha dan Islam.

F. Spesifikasi Produk

Produk  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini  berupa  komik  

Mengenal Peninggalan Kerajaan Pada Masa  Hindu, Budha dan Islam. untuk siswa

kelas V  SD/MIN.  Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan adalah sebagai 

berikut:

1. Media berbentuk buku komik cetak.

2. Komik berukuran kertas A5.

3. Kertas yang digunakan untuk sampul adalah kertas  ivory 210  gsm  dan 

kertas untuk isi buku adalah kertas HVS 80 gsm

4. Komik berisi cerita mengenai sejarah peninggalan kerajaan Hindu, Budha 

dan Islam yang disajikan dengan ilustrasi kartun. 

5. Ilustrasi komik menggunakan gambar kartun dan juga gambar asli.

6. Font  yang  digunakan  dalam  komik  menggunakan  jenik  BD  Cartoon  

Shout, Comic Book,  Comic Loud, Comic Sans MS, Komika Title, 

BadaBoom BB,  dan Gadugi.

7. Isi  komik  terdiri  dari  bagian  tujuan  pembelajaran  yang  harus  dicapai  

siswa, pengenalan sejarah dalam cerita komik, isi cerita, rangkuman dan 

soal evaluasi.

8. Penggunaan  bahasa  dalam  komik  dipilih  kosakata  sederhana  dalam  

dalam dialog tokoh maupun teks narasi.



11

G. Ruang Lingkup Penelitian

Pengembangan ini mengungkapkan keterbatasan dari produk yang di 

hasilkan untuk memecahkan masalah yang di hadapi. Beberapa keterbatasan dalam 

pelaksanaan pengembangan produk media pembelajaran komik ini adalah :

a. Materi Pembahasan

Pengembangan media pembelajaran komik ini hanya sebatas pada materi 

peninggalan kerajaan Hindu, Budha dan Islam.yang terdapat di SK -1 dan 

KD 1.1 kelas V SD/MI.

b. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah  peserta didik kelas V di MIN 9 Bandar 

Lampung.

c. Obyek penelitian

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 Bandar Lampung 
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

1. Media Dalam Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses, cara dan tindakan yang memengaruhi siswa 

untuk belajar1. Dalam proses belajar terjadi saling tukar informasi maupun pesan, bisa 

dalam bentuk pengetahuan, ide, gagasan, kelahlian, skill, pengalaman, dll. Maka 

pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi yang melibatkan pendidik dan 

peserta didik dengan  materi  pembelajaran  sebagai  pesan  yang  hendak 

disampaikan dengan orientasi pada ketercapaian suatu tujuan pendidikan. 

Untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu,  maka  pesan  dalam  pembelajaran 

harus dapat diterima oleh peserta didik. Akan tetapi terkadang dalam pembelajaran 

peserta didik kurang mampu menyerap pelajaran yang diberikan guru secara efektif 

dan efisien. Salah satu cara untuk mengatasi  kekurangan tersebut adalah penggunaan

media dalam pembelajaran. Sebab media pembelajaran memiliki pengaruh yang besar 

bagi indera dan lebih dapat menjamin pemahaman siswa dalam materi pembelajaran2. 

Banyak  ahli  yang  memberikan  definisi  mengenai  media  pembelajaran.

Menurur Criticos media adalah salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai 

                                                          
1 Ega Rima Wati. Ragam Media Pembelajaran. (Kata Pena, 2016), h.3

2 Ibid. h. 9
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pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan3. Gerlach & Ely mengatakan 

bahwa media apabila di pahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap4.

Pembelajaran di dalam kelas merupakan suatu kegiatan komunikasi yang 

dilakukan secara timbal balik  antara peserta didik  dan  pendidik,  dengan  informasi  

yang  ingin  disampaikan  berupa materi pelajaran. Dari  berbagai  pendapat  diatas,  

dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  media pembelajaran  adalah  sarana  yang  

digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan berupa materi  pembelajaran

kepada peserta didik secara optimal guna mencapai tujuan  pembelajaran. Media 

pembelajaran membantu pendidik menjelaskan materi pembelajaran yang sulit

dijelaskan secara verbal  serta memberikan pengalaman  konkret  pada  peserta  didik. 

Materi pembelajaran akan lebih mudah dan jelas dengan menggunakan media 

pembelajaran. Antara materi, pendidik, strategi, media dan peserta didik menjadi 

rangkaian mutual yang saling mempengaruhi sesuai kedudukan masing-masing dalam 

pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang 

perlu untuk diketahui. Jenis media pembelajaran yang dimaksud antaranya adalah 

sebagai berikut :

                                                          
3Daryanto Media Pembelajaran.(Bandung: Satu Nusa, 2015),h. 4
4 Azhar Arsyad.Media Pembelajaran.(Jakarta : Rajawali, 2013).h. 3
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1. Media Visual

Media visual merupakan sebuah media yang memiliki beberapa unsur 

garis, bentuk warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Media visual dapat 

menampilkan keterkaitan isi materi yang ingin di sampaikan dengan 

kenyataan. Media visual dapat ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu visual 

yang menampilkan gambar atau simbol bergerak. Ada beberapa media visual 

yang digunakan dalam pembelajaran, diantaranya adalah buku, jurnal, peta, 

gambar, dan lain sebagainya.

2. Audio Visual

Media audio visual merupakan media yang dapat menampilkan unsur 

gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengomunikasikan pesan atau 

informasi. Media audio visual dapat mengungkapkan objek atau peristiwa 

seperti keadaan yang sesungguhnya. Perangkat yang digunakan dalam media 

audio visual ini adalah mesin proyektor film, tope rekorder, dan proyektor 

visual yang lebar.

3. Komputer 

Komputer merupakan sebuah perangkat yang memiliki aplikasi-

aplikasi menarik yang dapat di manfaatkan oleh guru atau siswa dalam proses 

pembelajaran. Komputer sudah sangat familiar dengan para siswa. Banyak 

siswa telah memiliki netbook atau laptop yang di gunakan dalam 

pembelajaran sehari-hari. Penggunaan media pembelajran berbasis komputer  

merupakan sebuah kegiatan yang menggunakan software atau perangkat lunak 
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sebagai media untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran, baik di kelas 

maupun dirumah.

4. Microsoft Power Point

Microsoft Power Point merupakan salah satu aplikasi atau perangakat 

lunak yang diciptakan khusus untuk menangani perancangan presentasi grafis 

dengan mudah dan cepat. Aplikasi ini sangat populer dan banyak digunakan 

oleh berbagai kalangan, baik profesional, akademisi, praktisi, maupun pemula 

untuk aktifitas presentasi.

Presentasi Microsoft Power Point merupakan salah satu cara yang di 

gunakan untuk memperkenalkanatau menjelaskan sesuatu yang di rangkum 

dan dikemas kedalam beberapa slide yang menarik. Hal tersebut bertujuan 

untuk mempermudah memahami penjelasan melalui visualisasi yang 

terangkum dalam slide teks, gambar atau grafik, suara, vidio, dan lain 

sebagainya.

5. Internet 

Internet merupakan salah satu media komunikasi yang banyak 

digunakan untuk beberapa kepentingan. Dalam prose belajar mengajar, media 

internet ini sangat membantu untuk menarik minat siswa terhadap materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru, internet juga dapat memebantu 

dalam membuka wawasan dan pengetahuan siswa.

Internet merupakan salah satu media yang memiliki perkembangan 

yang sangat luar biasa. Selain sebagai media pembelajaran, internet juga dapat 
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dimanfaatkan oleh beberapa institusi, pembisnis, dan para ahli untuk berbagai 

kepentingan. Jadi internet disini berperan sebagai sumber informasi yang 

memiliki jangkauan luas, yaitu mulai dari antar kota sampai antar negara.

6. Multimedia 

Multimedia merupakan perpaduan berbagai bentuk elemen informasi 

yang digunakan sebagai sarana menyampaikan tujuan tertentu. Elemen 

informasi yang dimaksud diantaranya teks, grafik, vidio. Multimedia 

merupakan gabungan dari berbagai macam media baik untuk tujuan 

pembelajaran maupun tujuan yang lain.

Dalam proses belajar mengajar, multimedia berfungsi sebagai 

penyampaian pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada 

siswa.pembelajaran dengan multimedia dapat memotifikasi pikiran, peranan, 

dan perasaan, perhatian, dan kemauan belajar siswa. Multimedia mempunyai 

kemampuan interaktif, sehingga media ini dapat menjadi salah satu alternatif 

yang baik sebagai alat bantu dalam sebuah pembelajaran5. 

Media  komik  yang  dikembangkan  termasuk  ke  dalam  media  

grafis berdasarkan  bentuknya.  Sedangkan  berdasarkan  keterlibatan  

indranya,  media komik  termasuk  media  visual.  Media  komik  yang  

dikembangkan  akan  dicetak dalam bentuk buku.

                                                          
5 Ega Rima Wati.Op.Cit.h.4 
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2. Fungsi Media Pembelajaran

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian  media  pembelajaran  

dalam  proses  belajar  mengajar  dapat membangkitkan  keinginan  dan  minat  yang  

baru  membangkitkan  motivasi  dan rangsangan kegitan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap  siswa.  Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan menyampaikan pesandan isis pelajaran pada saat itu.6

Levie dan Lentz mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khusunya 

media visual, yaitu:

a. Fungi atensi

Fungsi  atensi  media  visual  merupakan  fungsi  inti,  yakni  menarik  dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan maksud visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajaran.

b. Fungsi afektif

Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta 

didik ketika belajar  (atau  membaca)  teks  yang  bergambar.  Gambar  dan  

lambang  visual dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik.

c. Fungsi kognitif

Fungsi  kognitif  media  visual  terlihat  dari  temuan-temuan  penelitian  yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 
                                                          

6Azhar Arsyad,Op.Cit. h. 19
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pencapaian tujuan utuk memahami dan mengingat informasi atau pesan  yang 

terkandung dalam gambar.

d. Fungsi kompensatoris

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media  visual  yang  memberikan  konteks  untuk  memahami  teks  membantu 

peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi 

dalam teks dan mengingatnya kembali.7

3. Manfaat media pembelajaran

Manfaat utama  penggunaan media adalah mempermudah peserta didik

memahami materi.  Penggunaan  media  pembelajaran  yang  tepat  akan  

berimplikasi  positif terhadap kualitas proses belajar mengajar.

Kemp dan Dayton mengutarakan manfaat media dalam pembelajaran sebagai 

berikut:

a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat 

atau mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. 

Meskipin para guru menafsirkan isi pelajaran yang berbeda-beda, dengan 

penggunaan media ragam hasilragam hasil tafsiran itu dapat di kurangi 

sehingga informasi yang sama dapat di sampaikan kepada siswa sebagai 

landasan untuk pengkajian, latihan, dan aplikasi lebih lanjut.

b. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat di asosiasikansebagai 

penarik perhatiandan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. 
                                                          

7Azhar Arsyad, Op.Cit. h.20
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Kejelasan dan keruntutan pesan, daya tarik image yang berubah-ubah 

penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keingintahuan 

menyebabkan siswatertawa dan berfikir, yang kesemuanya menunjukkan 

bahwa media memiliki aspek motofasi dan meningkatkan minat.

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan di terapkannya teori belajar 

dan prinsip-prinsip psikologis yang di terima dalam partisipasi siswa, 

umpan balik, dan penguatan.

d. Lama waktu pembelajaran yang di perlukan dapat di persingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantar 

pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan 

kemungkinan dapat di serap oleh siswa.

e. Kualitas hasil belajar dapat di tingkatkan bila mana integrasi kata dan 

gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-

elemen pengetahuandengan cara yang terorganisasiakan dengan baik, 

spesifik, dan jelas.

f. Pembeljaran dapat di berikan kapan dan dimana diinginkan atau di 

perlukan terutama jika media pembelajaran di rancang untuk penggunaan 

secara individu.

g. Sikap positif siswa terdapat apa yang mereka pelajari dan terhadap proses 

belajar dapat di tingkatkan.

h. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif; beban guru untuk 

menjelaskan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat di kurangi 
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bahkan di hilangkan sehingga ia dapat memusatkat mengajar, misalnya 

sebagai konsultan atau penasehat siswa.8

Manfaat-manfaat tersebut akan tercapai apabila guru menggunakan 

media yang  tepat  dalam  pembelajaran.  Tidak  semua  media  sesuai  

digunakan  dalam kondisi kelas tertentu. Guru harus selektif memilih media 

dengan dengan menelaah kondisi yang ada dalam kelas.

4. Prinsip Penggunaan Media Pembelajaran

Dalam memilih media pembelajaran, tentu tentu ada beberapa prinsip yang 

digunakan sesuai dengan medianya. Prinsip-prinsip media ini sesuai dengan 

pertimbangan seorang guru dalam memilih dan menggunakan media yang digunakan 

atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini disebabkan ada beraneka 

ragam media yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. 

Adapun prinsip-prinsip memilih media pembelajaran adalah sebagai berikut :

a. Pemilihan media pembelajaran

Media pembelajaran digunakan dengan tujuan yang jelas. Suatu media 

pembelajaran dipilih untuk menyampaiakan materi pembelajaran dengan tepat 

sesuai kebutuhan. Pemilihan media pembelajaran, sebaiknya sesuai dengan 

kondisi fisik lingkungan. Sebelum media pembelajaran, seorang guru harus

menyadari tidak ada suatu media yang paling baik untuk mencapai semua 

tujuan. Masing-masing dari media yang ada memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Penggunaan berbagai macam media pembelajaaran yang disusun 
                                                          

8 Ibid. h. 25-27
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secara terpadu dalam proses pembelajaran akan mengefektifkan pencapaian 

tujuan pembelajaran.

b. Objektifitas Media Pembelajaran

Memilih media pembelajaran harus secara objektif. Media 

pembelajaran digunakan bukan hanya berdasarkan atas kesenangan guru atau 

hanya sekedar hanya sebagai selingan atau hiburan.pemilihan media harus 

benar-benar didasari dengan pertimbangan yang matang, karena hal tersebut 

akan digunakan untuk meningkatkan efektifitas belajar siswa. Penentuan 

media pembelajaran, sebaiknya dilakukan secara objektif.

c. Memahami Kelebihan Setiap Media Pembelajaran 

Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing.untuk menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran, haruslah 

dipilih secara tepat dengan melihat kelebihan media untuk mencapai tujuan 

pengajaran tertentu.

d. Memahami Karakteristik Setiap Media Pembelajaran

Untuk memilih media pembelajaran dengan tepat seorang guru 

hendaknya mengenak ciri-ciri dari masing-masing media yang ada. Karena 

hal tersebut cukup menentukan dalam membentuk efektifitas kegiatan belajar 

mengajar.

e. Syarat Memilih Media Pembelajaran 

Media merupakan bagian yang menyatu dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan media haruslah disesuaikan dengan metode mengajar dan materi 
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pembelajaran. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran dapat dilakukan 

dengan baik dan tepat. Penentuan media pembelajaran, sebaiknya 

memperhatiakan syarat-syarat tertentu sebagai bahan pertimbangan.syarat-

syarat dalam memilih media pembelajaran yang dimaksud tersebut adalah 

sebagai berikut :

a. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

b. Memilih media harus disesuaikan dengan ketersediaan bahan medianya.

c. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan biaya pengadaan.

d. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan kualitas atau mutu tekhik.

e. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi 

pelajaran, yaitu tingkat pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah 

siswa yang belajar.

f. Untuk memilih media yang tepat, seorang guru harus mengenal ciri-ciri 

dari setiap media pembelajaran

g. Media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. 

maksudnya, pemilihan media benar-benar digunakan untuk meningkatkan 

efektifitas belajar siswa9. 

Media  komik  dipilih  dengan  mempertimbangkan  prinsip-prinsip  

dan kriteria  tersebut. Media  komik  dipilih  karena  kemudahan  penggunaan  

dalam pembelajaran baik bagi guru maupun siswa, kemampuan menyajikan 

                                                          
9 Ega Rima Wati. Op.Cit. h.16
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materi sejarah lebih konkret, serta isi  materi komik  yang dapat disesuaikan 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

B. Media Komik

1. Pengertian Komik

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 pembaca.  Pada  awalnya  komik  

diciptakan  bukan  untuk  kegiatan  pembelajaran, namun untuk kepentingan hiburan 

semata. 10.  

Menurut  Darmawan definisi  lain  yang  dipaparkan  oleh  McCloud secara 

lebih sederhana bahwa komik mengandung :

a. Imaji ( umumnya berupa gambar ) yang disusun secara sengaja.

b. Imaji-imaji itu biasanya berada dalam sebuah ruang  yang lazimnya diberi 

garis batas (kotak, atau apapun) dan biasa disebut panil (panel).

c. Imaji-imaji  dimaksudkan  untuk  mengandung  “informasi”  itu  disusun  

agar membentuk  sebuah  “cerita”  (atau  narrative).  “cerita”  tak  harus  

berarti  “fiksi”, tapi lebih berarti susunan kejadian yang menarik.

d. Imaji-imaji bukan hanya gambar, tapi bisa jadi simbol-simbol lain, dan 

kadang sangat khas untuk komik, seperti balon kata, balon pikiran, caption, 

efek bunyi. Bahkan  tekspun  bisa  diperlakukkan  sebagai  imaji,  dengan  

                                                          
10Daryanto.Op.Cit, h. 126
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cara  penulisan  yang khusus untuk menggambarkan, misalnya emosi 

tertentu.

e. Susunan imaji dan/atau susunan panil adalah tuturan khas-komik11.

Dengan  demikian  komik  dapat  dijelaskan  sebagai  pesan  atau  cerita  yang 

disajikan secara visual dalam bentuk gambar berurutan dalam bingkai-bingkai dengan 

dilengkapi teks narasi atau dialog dalam balon-balon kata. Tujuan utama komik 

adalah untuk menghibur pembaca dengan bacaan ringan.

2. Bentuk Komik

Komik di definisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter 

dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar 

dan di rancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Pada awalnya komik di 

ciptakan untuk kegiatan pembelajran12.

Menurut Ade amustajab berikut ini adalah jenis-jenis komik yang di ketahui :

1. Kartun (Cartoon)

Komik yang isinya hanya berupa satu tampilan, komik ini di 

dalammnya berisi beberapa gambar tokoh yang di gabungkan dengan tulisan-

tulisan. Tujuan komik ini biasanya mengandung unsur kritikan,  sindiran, dan 

humor. Sehingga dari gambar (kartun/tokoh) dan tilisan tersebut mampu 

                                                          
11Nurul Hidayah.Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negeri Katon Pesawaran. Jurnal 
Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. Vol.4 No.1 2017 h.37

12 Daryanto, Op Cit , h. 127
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memberikan sebuah arti yang jelas sehingga pembaca dapat memahami 

maksud dan tujuan dari komik tersebut.

2. Komik potongan

Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang di 

gabungkan menjadi satu bagian . sebuah alur cerita pendek (cerpen). Tetapi isi 

dari ceritanya tidak harus selesai disitu bahkan  ceritanya bisa di buat 

bersambung dan di buat sambungan ceritanya lagi. Komik ini biasanya terdiri 

dari 3-6 panel bahkan lebih. Komik potongan (comic stip) ini biasanya di 

sodorkan dalam tampilan harian atau mingguan di sebuah surat kabar, 

majalah, maupun taboid/buletin. Penyajian komik potongan ini ceritanya juga 

dapat berisi cerita yang humor, cerita yang serius untuk di baca setiap 

episodenya sehingga tamat ceritanya.

3. Komik Tahunan (Comic Annual)

Komik ini biasanya terbit setiap satu tahun sekali bahkan bisa juga 

satu bulan sekali. Penerbit biasanya akan menerbirkan buku-buku komik baik 

itu cerita putus maupun serial.

4. Komik Online

Komik yang di tayangkan disitus web maka setiap  pengunjung atau 

pembaca dapat membaca komik. Jangkauan pembacanya bisa lebih luas dari 

pada media cetak, karena komik online lebih menguntungkan dari media 

cetak, karena dengan biaya yang sangat relatif lebih murah kita bisa menyebar 

luaskan  koik yang bisa di baca siapa saja.
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5. Buku komik (comic book)

Buku komik adalah suatu cerita yang berisikan gambar-gambar, 

tulisan dan cerita yang di kemas dalam sebuah buku. Buku komik (comic 

book) ini sering kita jumpai dan di baca. Comic book sering kali di sebut 

komik cerita pendek,  yang biasanya di dalam komik ini berisikan 32 halaman. 

Tetapi ada juga komik yang berisikan 48 halaman, dan 64 halaman, komik ini 

biasanya berisikan cerita lucu, cerita cinta (cerita remaja), superhero 

(pahlawan), dan lain-lain.

6. Komik Ringan (Comic Simple)

Komik yang biasanya di buat dari hasil karya sendiri yang di fotocopy 

dan dijilid sehingga menjadi sebuah komik. Alternatif ini sangat mendukung 

dalam pembuatan komik, karena hanya bermodal ide dan keahlian 

menggambar ditambah pengeluaran yang sangat ringan. Sang pencipta komik 

ini bisa ikut berpartisipasi dalam membuat komik, hal ini bisa dijadikan 

langkah awal untuk menjadi seorang komikus.

7. Buku intruksi dalam format komik ( intruksional Comics)

Banyak sekali sebuah buku panduan atau intruksi yang di buat dalam 

format komik, bisa dalam bentuk buku komik, poster komik,atau tampilan 

lainnya. Biasanya pembaca buku ini akan lebih mudah cepat mengerti dari 

pada menggunakan buku panduan yang tidak bergambar. Dengan 

menggunakan gambar maka pembaca bisa mengikuti langkah-langkah yang 



27

tertera pada komik. Dengan adanya gambar yang di muat dalam format 

komik, buku bisa menjadi lebih menarik dan menyenangkan13.

3. Manfaat Media Komik dalam Pembelajaran

Anak-anak tentu tidak asing dengan buku komik. Komik menyajikan cerita 

bergambar  yang  mampu  menarik  anak-anak  untuk  membacanya.  Namun  komik 

yang  beredar  di  pasaran  tidak  semuanya  mengandung  nilai  edukatif.  Komik 

menjadi suatu bentuk bacaan dimana anak mau membacanya tanpa  harus dibujuk. 

Melihat popularitas komik yang banyak disukai anak-anak bahkan sampai dewasa, 

maka komik memiliki potensi yang besar digunakan sebagai media pendidikan. Daya 

tarik komik terdapat pada ilustrasi gambar yang menarik dengan teks yang relatif 

singkat. Pemakaian komik yang luas dengan ilustrasi berwarna, alur cerita yang 

ringkas dengan perwatakan tokohnya yang realistis menarik siswa dari berbagai  usia  

utuk  membacanya. Dengan  bimbingan  guru,  komik  dapat  mejadi media  

meningkatkan  minat  baca  peserta  didik.  Salah satu kelebihan dari komik, seperti 

penelitian yang dilakukan Thorndike, bahwa anak yang membaca komik lebih 

banyak, misalnya dalam sebulan minimal satu buah buku komik maka sama dengan 

membaca buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya, hal ini berdampak pada 

kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosa kata jauh lebih banyak dari siswa 

yang tidak menyukai komik14.  

                                                          
13Nic kolas Isac Juanda.dkk. Perencanaan Komik Pembelajaran Bertemakan Fabel Untuk 

Pembentukan Karakter Pada  Anak. jurnal Perencanaan Komik Pembelajaran.Vol.1 No. 1 2014 
14Daryanto ,Op.Cit. h. 127
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Untuk mengoptimalkan pemberdayaan komik sebagai media pembelajaran, 

maka pesan pembelajaran  yang  hendak  disampaikan  harus 

memenuhi  syarat-syarat  berikut: 

a. Pesan pembelajaran  harus  meningkatkan  motivasi pemelajar,

b. Isi  dan  gaya  penyampaian  pesan juga  harus  merangsang  pembelajar  

memproses apa  yang  dipelajari  serta  memberikan rangsangan belajar baru,

c. Pesan pembelajaran yang  baik  akan  mengaktifkan  pemelajar  dalam 

memberikan umpan balik15.

Pemanfaatan komik bisa disesuaikan dalam berbagai konteks tujuan,  

tidak  terkecuali  dalam  dunia  pendidikan sebagai  media  pembelajaran. 

Komik  dalam  pembelajaran  tentu  harus  dipilih  yang  mengandung  unsur 

pendidikan. Sebagai media pembelajaran komik dapat memberikan hiburan 

kepada peserta didik sekaligus sebagai media belajar.

C. Pembelajaran IPS di SD

Menurut Wahyudi Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran yang 

menelaah masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan komunikasi. Pembelajaran IPS lebih di tekankan pada 

masalah-masalah atau gejala sosial budaya yang terdapat di masyarakat dan 

                                                          
15 Nursiwi Nugraheni.Penerapan Media Komik Pada Pelajaran Matematika DI Sekolah 

Dasar.jurnal refleksi Edukatika. Vol. 7 No.2 2017 h.115
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lingkungannya, pada masa lampau dan masa sekarang dalam rangka mengantisipasi 

perubahan sosial budaya beserta dampaknya terhadap kelangsungan hidup manusia.16

Materi pembelajaran IPS di sekolah banyak mengandung konsep-konsep yang 

bersifat abtrak,sehingga di perlukan media yang tepat untuk mengajarkan IPS agar 

siswa lebih mudah memahami konsep yang terkandung dalam setiap materi yang di 

pelajari. Guru harus dapat memberikan perilaku yang tepat bagi siswa dalam 

menyampaikan materi, penyediaan alat peraga dengan tahap perkembangan 

kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa pada pelajaran IPS kompetensi 

dasar menghargai peranan tokoh pejuang dalam memperjuangkan kerajaan Hindu 

Budha dan Islam. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman dunia 

pendidikan memerlukan berbagai inovasi. Hal ini dilakukan untuk kemajuan kualitas 

pendidikan. Diakui atau tidak, banyak yang merasa sistem pendidikan terutama 

proses belajar mengajar yang ada saat ini membosankan.17

Materi yang dipilih dalam penelitian ini dan akan dikembangkan menjadi 

media komik yakni tentang Makna peninggalan-peninggalan sejarah pada masa 

Hindu-Budha, dan Islam di Indonesia. Adapun standar kompetensi  yang  diambil  

yaitu  SK 1. Menghargai berbagai peninggalan pada masa Hindu-Budha dan 

Islam,dan keragaman kenampakan alam di Indonesia. Kompetensi  dasar  yang  

                                                          
16Desi Anggraeni. “Peningkatan kualitas pembelajaran IPS melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe course review horay pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Semarang”.jurnal kependidikan 
dasar. Vol. 1 No. 2. 2014. h.195

17Dewi Yuni Akhiriyah. “Penerapan Pembelajaran Snowball Throwing untuk meningkatkan 
pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas V SDN Kalibanteng 01 Kota Semarang. Jurnal Kependidikan 
Dasar.Vol. 1  No. 2. 2013, h. 208-209
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diambil  KD  1.1 Mengenal  makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala

nasional dari masa Hindu- Budha, dan  Islam di Indonesia.

Mengenai peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-

Budha, dan  Islam di Indonesia. Manusia diharapkan dapat memperhatikan 

bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu, sehingga mereka dapat mengambil 

pelajaran dari tingkah laku dan perbuatan orang-orang terdahulu melalui pengamatan 

langsung, penelitian peninggalan sejarah, atau media-media yang lain. 

Dari beberapa pendapat dapat penulis simpulkan bahwa, pembelajaran IPS

adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar mengenai asa-usul dari

agama yang ada di Indonesia.

D. Pengembangan Komik  sebagai  Media  Pembelajaran sejarah 

Pengembangan  media  pembelajaran  perlu  dilakukan  guna  meningkatkan 

kualitas pembelajaran, lebih khusus pada mata pelajaran IPS untuk materi sejarah 

peninggalan kerajaan Hindu-Budha dan Islam di Indonesia.  Motivasi  dan  minat  

belajar  sejarah  perlu ditingkatkan agar  penguasaan  materi  peserta ddidik  bisa  

ditingkatkan. Disamping itu, pembentukan sikap menjadi salah satu  pertimbangan  

pentingnya  peningkatan kualitas pembelajaran sejarah. Salah satu media yang bisa 

digunakan adalah media komik.

Penyajian komik sebagai media pembelajaran sejarah diharapkan mampu 

memberikan sajian materi yang lebih menarik. Kebanyakan materi IPS disajikan 

dalam  uraian deskriptif atau  naratif dalam buku teks tebal. Hal ini menyebabkan 

peserta didik menjadi cepat bosan dan malas mempelajari ilmu sejarah. Sedangkan 
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dalam komik, tokoh cerita yang divisualisasikan  membuat  pembaca terlibat secara 

emosional. Hal tersebut membuat peserta didik ingin terus membacanya hingga 

selesai.

Dalam komik disajikan ilustrasi cerita dalam wujud gambar kartun. Kartun 

sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis adalah suatu gambar interpretatif yang 

menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan 

ringkas  atau  suatu  sikap  terhadap  orang,  situasi,  atau  kejadian-kejadian tertentu. 

Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian, mempengaruhi sikap atau 

tingkah  laku.  Esensi  pesan dalam hal in,i pesan pembelajaran disampaikan dan 

dituangkannya kedalam gambar sederhana. Kartun tanpa  digambar  detail  dengan  

menggunakan  simbol-simbol  serta  karakter  yang mudah dikenal  dan dimengerti 

dengan cepat18. 

Dalam  komik,  sejarah  pada  masa  lalu  dapat dihadirkan  pada  masa  kini  

dengan ilustrasi yang lebih variatif, bukan sekedar gambar/foto zaman dahulu yang 

kurang menarik  bagi  siswa. Lewat gambar yang  menarik,  peserta didik akan  lebih  

mudah mengingat materi yang disampaikan. Hal ini yang menginspirasi komik yang 

isinya materi-materi pelajaran19.

Penggunaan  komik  pada  dasarnya  tidak  rumit  tanpa  perlu  keterampilan 

khusus,  bahkan  peserta  didik  dapat  menggunakan  komik  untuk  dibaca  sendiri. 

Komik  yang  pada  mulanya  dibuat  sebagai  media  hiburan  dapat  dimanfaatkan 

                                                          
18 Melati Oktafiyani. Gambar kartun sebagai suatu alternatif komunikasi informasi akuntansi. 

Jurnal media ekonomi & teknologi informasi. Vol. 21 No.1 2013.h.61
19Daryanto .Op.Cit, h.127
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sebagai  media  pembelajaran  yang  sekaligus  hiburan  bagi  siswa.  Namun  dalam 

penggunaannya, komik perlu dipadukan dengan metode mengajar  yang  tepat. Selain  

aktifitas membaca komik, peserta didik perlu perlu diarahkan kepada aktifitas 

pembelajaran lain seperti proses diskusi, tanya jawab, atau bahkan bermain peran 

dengan komik sebagai skenario. Pembelajaran dapat dirancang agar terjadi proses 

interaksi  antara  guru dengan peserta didik, maupun antar peserta didik.  Penggunaan  

komik sebagai  media  pembelajaran dapat  didukung sumber belajar  lain  ataupun  

media lain. Sumber belajar maupun  media  yang  variatif  akan  memberikan  

kekayaan intelektual yang lebih baik bagi peserta didik. Peranan media komik yang 

dikembangkan pada  dasarnya sebagai alternatif  media  pembelajaran  materi sejarah

peninggalan kerajaan masa Hindu, Budha dan Islam yang lebih menarik bagi peserta 

didik.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengenai pengembangan media pembelajaran IPS pada materi 

Mengenal peninggalan Sejarah masa Hindu, Budha, dan Islam kelas V. Berdasarkan 

eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Yang pertama adalah penelitian dari Nur Habibah Zain pada tahun 2013 yang 

berjudul “Pengembangan Komik bahan Ajar IPA Terpadu kelas VIII SMP Pada 

Tema Sistem Pencernaan Manusia Dan Hubungannya Dengan Kesehatan ”. 

Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan agar peserta didik aktif mencari, menggali, 
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dan menemukan konsep serta prinsip yang di pelajari secara holistik, bermakna, dan 

aktif.20. 

Penelitian kedua dari Ary Nur Wahyuningsih pada tahun 2012 yang 

berjudul”Pengembangan Media Komik Bergambar Materi Sistem Saraf Untuk 

Pembelajaran Yang Menggunakan Srategi PQ4R”.penelitian ini bertujuan agar siswa 

dapat memahami, menemukan dan menjekaskan konsep-kosep, pripsip-prinsip dalam 

biologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Research  and  

Development21.

Adapun penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan kedua penelitian yang 

relevan tersebut adalah penelitian yang  dilaksanakan menekankan pada 

pengembangan media pembelajaran yaitu media komik. Metode yang digunakan 

adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development).

F. Kerangka Pikir

Sejarah  memiliki  peran  penting  sebagai  pelajaran  bagi  manusia  dari 

peristiwa-peristiwa  yang  telah  terjadi  di  masa  lampau.  Pembelajaran  sejarah 

sejarah  peninggalan kerajaan masa Hindu, Budha dan Islam dalam mata pelajaran 

IPS pada jenjang sekolah dasar  merupakan  salah  satu  upaya  memupuk  rasa  

                                                          
20Nur Habibah Zain.“Pengembangan Komik bahan Ajar IPA Terpadu kelas VIII SMP Pada 

Tema Sistem Pencernaan Manusia Dan Hubungannya Dengan Kesehatan”.(online) tersedia di http:/ / 
journal.unnes.ac.id/sju/index.php/usej. h. 217 tanggal 07 -05-2017, pukul 22:04 

21Ary Nur Wahyuningsih.  “Penggunaan Media Komik Terhadap Minat, Motivasi Pada mata 
Pelajaran Geografi kelas VII SMP 7 Bandar Lampung“.(online) tersedia di http:/ / journal.unnes.ac.id/
sju/index.php/jise . h. 19  tanggal  07 -05-2017, pukul 22:50
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nasionalisme  dan  patriotisme siswa  serta  membentuk  karakter  siswa.  Akan  

tetapi,  pembelajaran  sejarah terkendala beberapa masalah diantaranya masih 

kurangnya motivasi belajar siswa dan keterbatasan media pembelajaran.

Penggunaan  media  dalam  pembelajaran  merupakan  salah  satu  cara 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Masalah yang sering ditemukan dilapangan, 

media  pembelajaran  untuk  materi  sejarah  masih  sangat  terbatas,  pembelajaran 

cenderung dilakukan secara konvensional. Sajian materi sekedar bernbentuk cerita 

naratif dalam teks book, penggunaan media relatif jarang. Pengembangan media ini  

bertujuan  menciptakan variasi baru  media  pembelajaran  sejarah  dan meningkatkan 

motivasi belajar sejarah.

Komik menjadi salah satu pilihan media pembelajaran yang tepat. Media 

komik  memiliki  kelebihan  sebagai  media  pembelajaran  diantaranya  mampu 

menyajikan  materi  lebih  menarik, mudah dan sederhana dalam  penggunaannya, 

mampu  menyajikan  informasi  lebih  jelas  dengan  ilustrasi  visual. Penggunaan 

komik sebagai media pembelajaran didukung oleh karakteristik dasar  anak-anak 

yang pada umumnya menyukai gambar-gambar yang menarik. Selain itu peserta 

didik SD/MI berada pada tahap berfikir operasional konkret. Dengan media komik,

materi dapat disajikan lebih konkret agar mudah dipahami peserta didik. Media 

komik dikembangkan untuk sebagai suatu alternatif penyajian materi pembelajaran  

sejarah   agar  lebih  menarik  dan  mudah  diingat. Penyajian  dengan ilustrasi 

gambar sangat sesuai dengan peserta didik yang pada umumnya menyukai gambar. 

Selain pesan visual dalam gambar, komik juga mampu memberikan pesan verbal 
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melalui dialog antar tokoh dalam cerita. media komik juga bisa dimodifikasi agar 

pembelajaran lebih komunikatif, misalnya dengan bermain peran atau sebagai media 

bercerita.

Media  komik yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan  kontribusi 

terhadap pelaksanaan pembelajaran sejarah. Media komik sebagai salah satu media 

pembelajaran diharapkan mampu mempermudah belajar peserta didik serta 

meningkatkan tingkat  penyerapan  materi  sejarah. Seiring dengan  meningkatnya  

tingkat penyerapan materi pembelajaran, nilai afektif peserta didik juga akan 

terbentuk melalui keteladan  dari  tokoh-tokoh  dalam  cerita.  Komik  sebagai  media  

pembelajaran sekaligus   memberikan  hiburan  bagi  peserta didik  sehingga peserta 

didik tidak  cepat  bosan terhadap  materi.  Komik  dalam  pembelajaran  diharapkan  

mampu  meningkatkan minat peserta didik untuk membaca sehingga pada akhirnya 

pencapai hasil belajar  peserta didik  juga meningkat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian 

pengembangan (Research and Development). Metode  penelitian  pengembangan 

merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  produk  tertentu,  dan 

menguji  keefektifan  produk  tersebut1.  Penelitian  dan Pengembangan adalah suatu 

proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau  

mnyempurnakan  produk  yang  telah  ada,  yang  dapat dipertanggung jawabkan2.

Langkah pengembangan komik ini disederhanakan dan di batasi hanya dengan 

dihasilkannya produk setelah di lakukan uji coba terbatas. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan produk berupa komik buku pada sub materi Mengenal sejarah 

peninggalan kerajaan Hindu-Budha, dan Islam.

B. Langkah Penelitian Pengembangan

Menurut Sugiyono, metode penelitian dan pengembangan ini terdapat sepuluh 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan meliputi :

                                                          
1Sugiyono. Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D . (Bandung:Alfabeta.2014), h. 
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2 Nana Syaodih  Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2013), h. 164



Gambar 2
Langkah- Langkah Penggunaan 

Metode Research and Development (R&D) Menurut Borg and Gall.3

Pada penelitian ini sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa peneliti 

menggunakan  metode research  and  development (R&D) dari model R&D Borg and 

Gall. Penelitian akan dilakukan sampai tahap ketujuh yaitu uji coba pemakaian.

Penelitian ini tidak mencapai produksi masal karena kurangnya dana untuk 

mengembangkan lagi media yang di buat dan masalah waktu yang di butuhkan untuk 

membuat pengembangan media sampai produksi masal terlalu lama.Berikut tahap-

tahap penelitian yang peneliti laksanakan:

                                                          
3 Sugiono, Op.Cit, h 298
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Gambar 3
Tujuh langkah tahap yang dilaksanakan

Metode Research and Development (R&D) Menurut Borg and Gall.

1. Potensi dan Masalah 

Potensi  adalah segala sesuatu yang bila di gunakan akan menjadi nilai 

tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan 

dengan yang  terjadi. masalahpun dapat menjadi potensi apa bila kita dapat 

mendayagunakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti menemukan 

media pembelajaran yang hanya berupa poster dan buku teks, peserta didik

jarang mendapatkan media pembelajaran yang mempermudah proses belajar 

peserta didik.

2. Mungumpulkan informasi 

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti berfikir dengan menggunakan 

media komik dalam pembelajaran yang baru maka akan meningkatakan daya 
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minat belajar murid. Setelah masalah dan potensi ditemukan maka peneliti 

mendapatkan media pembelajaran baru yaitu media berbentuk buku komik.

Berdasarkan  hasil  pengumpulan  informasi  menanggapi  masalah dan  

potensi diatas maka  peneliti  akan  melakukan  pengembangan  media 

pembelajaran komik pada mata pelajaran IPS materi mengenal sejarah 

peninggalan kerajaan Hindu, Budha, dan Islam.

3. Desain Produk

Peneliti ini akan melakukan pengembangan media komik untuk 

pembelajaran IPS di SD/MI. Pada tahap ini peneliti mempelajari cara 

mendesain media komik, kemudian menyiapkan materi sejarah peninggalan 

kerajaan Hindu, Budha, dan Islam. Bersamaan dengan itu juga di lakukan 

penyusunan materi yang di ambil dari bahan utama misalnya buku, jurnal, 

skripsi, dan lain-lain. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancanagan  produk, dalam  hal  ini media secara rasional akan lebih efektif 

atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi disini masih bersifat 

penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan.

Berdasarkan pemaparan  diatas  maka akan diadakan validasi desain, 

dimana akan dilakukan validasi yang berkaitan dengan media pembelajaran 

yaitu komik. Pada tahap validasi desain ada langkah-langkah yang peneliti 

lakukan, yaitu sebagai berikut :



Gambar. 4 Validasi Media Kepada Validator (Ahli)

Setiap validator diminta untuk memberikan penilaian kemudian akan 

dilakukan  analisis data. Sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. 

Validator  desain  media  pembelajaran  pada  pengembangan media komik 

yaitu  terdiri dari tiga ahli media, tiga ahli materi dan guru IPS.

5. Revisi Desain

Revisi  desain  pada  tahap ini yaitu berupa media komik dan 

materiyang bertujuan untuk memperbaik kelemahan yang didapat setelah 

dilakukan validasi oleh validator pada tahap sebelumnya.

6. Uji Produk 

Setelah melakukan validasi desain dan  melakukan perbaikan desain 

maka melakukan  tahap uji coba  produk sebagai sebagai ujicoba 

Meminta jawaban, saran dan komentar mengenai media atau materi 
melalui kuesioner

Menjelaskan maksud dan bagaimana pengembangan media dan tujuan 
materi yang dilakukan

Mendatangi validator dengan membawa media atau materi



terbatas.Pada  tahap  ujicoba produk (ujicoba terbatas) maka terlebih dahulu  

peneliti  melakukan simulasi penggunaan media komik dan materi, maka 

peneliti dilanjutkan ujicoba pada validator dan murid.Adapun langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut:

7.Revisi Produk

Setelah peneliti melakukan ujicoba media pembelajaran, maka akan 

didapatkan hasil yang dinilai oleh validator, apabila masih ada bagian 

produk yang belum seperti yangdiharapkan maka peneliti akan melakukan 

revisi produk terhadap kelemahan tersebut.

A. Uji coba Pemakaian

Setelah melakukan revisi terhadap media komik, maka akan 

dilakukan ujicoba dengan dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Uji Coba Lapangan Terbatas 

Uji coba lapangan terbatas akan dilakukan pada ≤ 10 peserta didik

pada uji coba ini masing-masing respoden diberikan kuesioner. prosedur 

pelaksanaan nya sebagai berikut:

Mendatangi validator

Menjelaskan maksud dan tujuan peneliti

Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
menggunakan media komik

Menyebarkan angket pada peserta didik



1) Menjelaskan kepada  murid tentang media komik mengenal sejarah 

peninggalan kerajaan Hindu, Budha dan Islam untuk mengetahui 

bagaimana reaksi murid terhadap media pembelajaran yang sedang 

dibuat.

2) Mengusahakan anak bersifat rileks dan bebas mengemukakan  

pendapatnya tentang media komiktersebut.

3) Memberikan uji coba kelompok kecil tentang komponen media komik 

yang dibuat.

4) Mengkonsultasi hasil  rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki 

kepada pembimbing.

Setelah mengkonsultasi hasil rekomendasi perbaikan yang telah 

diperbaiki kepada pembimbing, maka peneliti akan melakukan uji coba 

selanjutnya, yaitu uji coba lapangan, uji coba ini merupakan uji coba 

terakhir, sebelumnya mendapatkan produk akhir.

b. Uji Coba Lapangan Lebih Luas

Uji coba lapangan lebih luas akan dilakukan di MIN 9 Bandar Lampung. 

Pada uji coba ini masing-masing peserta didik diberikan  kuesioner  

prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1) Menjelaskan kepada peserta didik tentang materi pembelajaran dengan 

menggunakan media komik

2) Mengusahakan peserta didik bersifat rileks dan  bebas mengemukakan  

pendapatnya tentang media komik tersebut.



3) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil uji coba 

kelompok besar dan

4) Mengkonsultasi hasil rekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki 

kepada pembimbing 

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

teknik angket atau kuesioner, observasi, dan wawancara.

a. Angket (kuesioner)

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan 

data secara  tidak  langsung  (peneliti  tidak  langsung  bertanya-jawab  

dengan responden)4. Instrumen angket berisi sejumlah  pertanyaan  atau  

pernyataan  yang  harus  dijawab  oleh  responden.

Berdasarkan  prosedurnya,  angket  dapat  dibedakan  menjadi  angket 

langsung dan  tidak  langsung.  Berdasarkan  jenis  penyusun  itemnya,   

angket  dapat dibedakan menjadi tipe isian dan tipe penelitian. Teknik angket 

yang digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  angket  langsung  

dengan  tipe  pilihan. Responden diminta memilih pilihan jawaban yang telah 

disediakan. Angket yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan 

skala Likert dengan skor 1, 2, 3, dan 4.

                                                          
4Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Sejarah. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 219



b. Observasi

Observasi  atau  pengamatan  merupakan  suatu  teknik  atau  cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung5.  Dari segi proses  pelaksanaan  pengumpulan  data,  

observasi  dapat  dibedakan  menjadi observasi  partisipan dan nonpartisipan. 

Dari segi instrumentasi yang digunakan, observasi  dapat  dibagi  menjadi 

observasi  terstruktur  dan  tidak  terstruktur. Penelitian ini menggunakan 

teknik observasi nonpartisipan berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan 

datanya karena peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas  responden.  

Sedangkan  berdasarkan  instrumentasi  yang  digunakan, penelitian  

menggunakan  teknik  observasi  tidak  terstruktur  ketika  melakukan analisis 

kebutuhan dan teknik observasi terstruktur ketika melakukan uji coba produk.

c. Wawancara

Wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  pengumpulan  data  

dengan  cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan sumber data.  Wawancara dapat dibedakan menjadi  

wawancara  terstruktur  dan  tidak  terstruktur.  Penelitian  ini menggunakan 

wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bebas tanpa 

menggunakan pedoman yang tersusun secara lengkap dan sistematis. 

                                                          
5Ibid, h. 220



Pedoman wawancara  yang  digunakan  hanya  garis  besar  permasalahan  

pada  produk media6.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang di gunakan dalam mengumpulkan 

data sebagai suatu bagian penting dalam penelitian. Instrumen yang di gunakan dalam 

penelitian ini berupa angket untuk ahli materi, angket untuk ahli media, angket untuk 

guru, serta angket untuk peserta didik, pengujian instrumen di lakukan dengan 

menggunakan validitas, yakni dengan membandingkan isi instrumen dengan teori 

yang ada7. Adapun kisi-kisi instrumen pengumpulan data sebagai berikut :

Tabel. 1
Kisi-kisi Instrumen Penilaian Untuk Ahli Materi

Kriteria Indikator Jumblah 
butir

Nomer butir

Pertimbangan 
Isi

Kesesuaian Kurikulum 3 1,2,3

Kebenaran isi 5 4,5,6,7,8

Cara Penyajian 14 9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20

                                                          
6 Muhammad Ali. Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi.(Bandung: Angkasa, 2013), 

h. 90
7 Nurul Hidayah.Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negeri Katon Pesawaran. Jurnal 
Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. Vol.4 No.1 2017 h.41



Tabel 2
Kisi-kisi Instrumen Penilaian Untuk Ahli Media

Kriteria Indikator Jumlah Butir Nomer Butir

Kriteria 
Produksi

Kondisi fisik 2 1,2
Kualitas bahan 4 3,4,5,6
Emotion impact 2 7,8

Desain Visual Prinsip Visual desain 
Sampul

4 9,10,11,12

Prinsip Visual ilustrasi isi 
cerita

4 13,14,15,16

Prinsip visual rangkuman 
sejarah

4 17,18,19,20

Prinsip visual ilustrasi 
tokoh-tokoh sejarah

4 21,22,23,24

Syarat media yang terbaik 4 25,26,27,28

Tabel. 3
Kisi-kisi Instrumen Penilaian Untuk Ahli Bahasa 

Kriteria Indikator Jumlah butir Nomer Butir
Segi penyajian 
penilisan

kebahasaan 10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Tabel. 4
Kisi-kisi Instrumen Penilaian Untuk Peserta Didik

Kriteria Indokator Jumlah 
Butir

Nomor 
Butir

Segi Penyajian 

Meteri

Kemenarikan Materi 2 1,2

Manfaat Untuk siswa 1 3

Kontekstual 1 4

Membantu pemahaman 1 5

Rangkuman materi 1 6



Membantu mengingat alur 1 7

Penggunaan bahasa 1 8

Segi penyajian 

media

Bentuk dan ukuran 2 9,10

Kemudahan penggunaan 1 11

Pilihan warna 1 12

Penggunaan huruf 1 13

Ilustrasi gambar 1 14

Isi cerita komik 2 15,16

Kegunaan media 3 17,18,19

Kualitas teknis 1 20

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam pengembangan ini adalah mendeskripsikan 

semua pendapat, saran dan tanggapan evaluator yang didapat dari lembar penilaian. 

Pada tahap uji coba, data di himpun menggunakan angket penilaian terbuka untuk 

memberikan kritik, saran, masukan dan perbaikan. Hasil analisis ini digunakan untuk 

menentukan ketepatan, keefektifan yang di kuantitatifkan menggunakan skala linkert 

yang berkriteria 1-4 kemudian di analisis melalui perhitungan presentase rata-rata 

skor item pada setiap jawaban dari setiap pertanyaan dalam angket.



Tabel 5

Skala Likert8

No Skor pernyataan Pernyataan 

1 4 Sangat setuju

2 3 Setuju

3 2 Tidak setuju

4 1 Sangat tidak setuju

Sedangkan untuk merumuskan hasil presentasi penilaiannya angket pada tiap 

itemdengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Ps = 	 	100%

Keterangan:

P s = persentasi

S =jumlah jawaban responden dalam I item

N = Jumlah nilai ideal dalam item.9

                                                          
8 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, (Bandung: Alfabeta,2014 ), h. 39 
9 Winarni, dkk,” Pengembangan Modul Berbasis Inkuiri Terbimbing Pada Pokok Bahasa 

Kaalor Untuk SMA/MA Kelas X”. Jurnal Program Study Pendidikan Sains Universitas Sebelas 
Maret, h.5



Selanjutnya untuk menghitung nilai skor rata-rata persentase angket dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :

P = ∑pn
Keterangan :

P = Persentasi rata-rata

∑p = jumlah persentase

N = jumlah item pada angket

Selanjutnya presentase kelayakan yang didapat kemudian diterpretasikan 

kedalam kategori kelayakan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 6

Tabel skala kelayakan10

Skor rata-rata % Kategori

0-25 Tidak layak

26-50 Kurang Layak

51-75 Layak

76-100 Sangat layak

Komik materi mengenal peninggalan sejarah masa Hindu Budha dan Islam 

dikatakan layak secara teoritis apabila persentase kelayakannya adalah  ≥ 51 %.11

                                                          
10Ibid.h. 135
11 Riduwan, Op.Cit, h. 40-41
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Pendahuluan

Tahapan pengembangan media komik pendidikan untuk mata pelajaran IPS 

kelas V pada materi Mengenal Peninggalan Sejarah Masa Hindu, Budha, dan Islam. 

Dimulai dengan studi pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui komponen-

komponen pengembangan penelitian berdasarkan tingkat kebutuhan siswa kelas V 

SD/MI dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pembelajaran IPS yang 

diselenggarakan, serta media pendukung yang dilaksanakan untuk membantu 

pelaksanaan pembelajaran.

Proses  pembelajaran  IPS,  khususnya untuk  materi Mengenal Peninggalan 

Sejarah Masa Hindu, Budha, dan Islam masihmenemui berbagai kendala. Menurut 

hasil  observasi  awal yang dilakukan  pada  Rabu,  15  April  2017  dinyatakan

bahwa kegiatan  pembelajaran  materi  sejarah  yang  dilakukan  guru  masih  kurang

variatif dari segi metode dan media.  Pembelajaran yang dilakukan cenderungdengan 

cara konvensional. Proses pembelajaran yang demikian membuat siswakurang 

tertarik untuk belajar.Sumber belajar yang digunakan berupa buku teksmasih  kurang  

disukai  siswa  karena  penyajian  materi  didalamnya  masihmonoton. Siswa  merasa  

bosan  dan  malas  dalam  belajar  IPS  apabila  hanyamendengar  penjelasan  guru  

saja  dan  membaca  buku  teks  yang  dimiliki.
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Menurut hasil tanya jawab dengan siswa kelas V, 8 dari 10  siswa mengaku  

tidak  menyukai  mata  pelajaran IPS,  khususnya  untuk  materi mengenai  sejarah,  

termasuk  materi Mengenal Peninggalan Sejarah Masa Hindu, Budha, dan Islam. 

Siswa kurang tertarik belajar sejarah karena menurut mereka  materi sejarah 

membosankan. Hal tersebut ternyata sejalan dengan pernyataan Dien Madjid dan 

Johan Wahyudi, sampai saat ini masih banyak anggapan bahwa  pelajaran  sejarah  

sebagai sesuatu yang  membosankan, karena terjebak dalam tradisi menghafal1.

Hasil wawancara dengan guru kelas V mengungkapkan bahwa nilai yang 

diraih siswa untukmata pelajaran IPS relatif  masih kurang memuaskan. Nilai yang  

kurang memuaskan tersebut merupakan indikasi bahwa materi yang  disampaiakan

belum mampu diserap dengan baik oleh siswa. Siswa sering kesulitan dalam

menghafal peristiwa-peristiwa penting. Buku teks yang ada belum mampu  

membangkitkan motivasi belajar siswa karena penyajian materi yang kurang menarik. 

Materi yang disajikan secara deskriptif membuat siswa kurang tertarik. Sementara itu 

pembelajaran masih terkendal amasalah ketersediaan media yang tepat untuk 

menunjang proses pembelajaran.

Agar siswa tidak cepat merasa bosan dalam  belajar  dan  untuk meningkatkan 

motivasi,  salah  satu cara yang bisa digunakan  adalah menyajikan materi dengan

cara yang lebih menarik bagi siswa. Melihat popularitas  komik  yang  disukai anak-

anak, bahkan  hingga sigmentasi  usia dewasa, maka komik memiliki potensi  untuk  

                                                          
1M. Dien  Madjid  dan  Johan  Wahyudi.  Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar.(Jakarta: Prenada 

Media Group, 2014). h.3
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dikembangkan  menjadi media dalam pembelajaran. Selain hal tersebut, dipilihnya  

komik  untuk dikembangkan didasari pada kemudahan penggunnan komik baik bagi 

siswa maupun guru, serta kemampuan komik yang dapat disusun sedemikian rupa

agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Pengembangan komik sebagai media pembelajaran materi Mengenal 

Peninggalan Sejarah Masa Hindu, Budha, dan Islam didukung hasil tanya jawab 

dengan beberapa siswa kelas V yang dipilih secara  acak, bahwa sebagian besar 

mereka telah sering  membaca  dan  menyukai  komik.  Gambar atau lambang visual 

dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik, memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang  terkandung  dalam  

gambar, membantu peserta didik yang lemah dalam mebaca untuk  

mengorganisasikan  informasi  dalam  teks  dan mengingatnya kembali2.

Penggunaan  media  komik  dalam  pembelajaran  dapat  memberikan suasana  

baru dalam pembelajaran IPS. Penggunaan komik sebagai media dalam  

pembelajaran  diharapkan  dapat  meningkatkan  minat  siswa  dan mempermudah  

belajar  siswa  dalam  materi  sejarah Mengenal Peninggalan Sejarah Masa Hindu, 

Budha, dan Islam.  Apabila  siswa tertarik mempelajari materi lewat  media yang

dikembangkan, maka siswa akan lebih cepat dalam  memahami  materi pembelajaran.  

Dampak  lainnya  yang  diharapkan  yakni  siswa  juga  mampu menghargai 

perbedaan agama.

                                                          
2Sukiman. Pengembangan Media Pembelajaran.( Yogyakarta: Pedagogia,2013).h.38-39
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Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, maka dilakukan studi 

literatur terhadap tuntutan kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam materi 

mengenal sejarah kerajaan Hindu, Budha ,dan Islam dengan menentukan tujuan

pembelajaran yang sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar. 

Tabel. 7

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas V

SILABUS PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

Kelas / Semester : V / I
Standar Kompetensi : 1. Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh 
sejarah yang berskala nasional pada masa Hindu-Budha dan Islam, 
keragaman kenampakan alam dan suku bangsa serta kegiatan ekonomi di 
Indonesia

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI POKOK / 

PEMBELAJARAN

INDIKATOR 
PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 

SUMBER 

BELAJAR/

ALAT 

1.1. Mengenal        
makna 
peningga-lan-
pening-galan       
sejarah       
yang berskala       
nasional      
dari masa 
Hindu-     
Budha, dan      
Islam di 
Indonesia

 Makna 
peninggalan-
peninggalan 
sejarah yang 
berskala nasional 
dari masa Hindu-
Budha, dan Islam 
di Indonesia

 Menyusun 
daftar 
peninggalan 
sejarah yang 
bercorak Hindu-
Budha dan 
Islam yang ada 
di Indonesia 

 Membuat daftar 
peninggalan 
sejarah yang 
bercorak Hindu-
Budha dan 
Islam yang ada 
di Indonesia 

 Menceritakan 
peninggalan 
sejarah yang 

 Buku IPS klas 

V Asy’ari 

Erlangga

 Gambar candi 

dan masjid
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bercorak Hindu-
Budha dan 
Islam yang ada 
di Indonesia 

 Melestarikan  
peninggalan 
sejarah yang 
bercorak Hindu-
Budha dan 
Islam yang ada 
di Indonesia 

 Menunjukkan 
letak 
peninggalan 
sejarah Hindu –
Buddha me-
lalui peta

 Mengelompokk
an peninggalan 
sejarah sesuai 
kelompok aga-

 Membuat 
laporan hasil 
kunjungan ke 
tempat 
bersejarah

 Mendiskusikan 
hasil kunjungan 
ke tempat 
bersejarah

2. Proses Pembuatan Produk

a. Perencanaan Naskah Komik

Materi yang telah terkumpul disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas V SD/MI. Kemudian digunakan sebagai acuan 

untuk menyusun naskah komik.
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b. Pembuatan Sketsa Gambar

Pembuatan sktsa gambar secara manual dengan menggunakan pensil.

c. Shading dan Screen Toon

Pada tahap kegiatan ini yang di lakukan adalah pemberian warna dan 

bayangan pada gambar agar gambar tampak lebih hidup. Proses ini 

menggunakan corel draw X4 dan Photoshop CS4.

d. Pengeditan 

Pengeditan dilakukakan agar gambar yang sudah tertata pada tiap panel 

sesuai dengan naskah komik yang di jadikan acuan, dan agar gambar sesuai 

dengan bacground cerita yang ada didalam naskah komik seperti situasi 

ketika berada di dalam perpustakaan. Proses ini menggunakan program 

mangga studio.

B. Hasil Pengembangan Produk

Produk yang dihasilkan berupa buku komik sebagai media 

pembelajaran dengan materi mengenal peninggalan kerajaan masa Hindu, Budha 

Islam untuk kelas V SD/MI. Setelah pembuatan produk selesai, kemudian produk 

divalidasi oleh beberapa dosen ahli, yaitu terdiri dari ahli media, ahli materi, dan ahli 

bahasa. Validasi dilakukan dua kali, yaitu validasi produk awal dan validasi produk 

setelah perbaiakan untuk penyempurnaan produk yaitu setelah produk di revisi. 

Validasi ahli dilakukan agar produk komik yang dikembangkan mendapatkan 

jaminan bahwa  produk  awal  yang  dikembangkan  layak  diujicobakan  terhadap 

siswa.  Selain  itu  validasi  ahli  berguna  untuk  mengantisipasi  kesalahan, 

kekurangan materi, antisipasi situasi saat uji coba lapangan dan sesuai dengan
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kebutuhan siswa di lapangan. Adapun hasil validasi oleh para ahli adalah sebagai 

berikut :

1). Validasi Ahli Materi

Dosen ahli materi dalam validasi media komik “Mengenal 

Peninggalan Sejarah Masa Hindu, Budha, dan Islam” adalah :

Tabel. 8
Nama validator Ahli Materi

No. Nama Dosen Instansi

1. Baharudin, M.Pd UIN Raden Intan

2. Edo Dwi Cahyo, M.Pd UIN Randen Intan

3. Metri Kurniasih, M.Pd.I MIN 9 Bandar Lampung

Revisi perbaikan Komik dilakukan berdasarkan saran dari dosen ahli 

materi. Bagian-bagian yang di perbaiki di jelaskan dalam poin-poin berikut.

a. Penambahan ilustrasi materi mengenai kerajaan hindu Budha dan Islam, 

agar siswa yang membacanya tidak seperti membaca buku teks dan agar 

siswa lebih mengerti dan jelas apa yang di sampaikan pada materi
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Gambar. 5

Revisi Dari Ahli Materi

Sebelum revisi Sesudah revisi
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Angket  lembar  penilaian  berisi  20 butir  penilaian  tentang 

kesesuaian  kurikulum,  kebenaran  isi,  dan  cara  penyajian.  Penilaian untuk  

setiap  indikator  menggunakan  skala  penilaian  dari  1  sampai  4 dengan 

kriteria sebagai berikut.

SS = (Sangat Setuju) skor 4

S  = (Setuju) skor 3

TS = (Tidak Setuju) skor 2

STS = ( Sangat Tidak Setuju) skor 1

Aspek penilaian dan analisis penyekoran ahli materi setelah revisi 

produk media komik sebagai berikut :
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Tabel. 9
Hasil Penilaian Ahli Materi

NO Kuesioner
Aspek 
yang 

Dinilai

Penilaian 
Validator

Jumlah 
skor

Persentase

1 2 3

1
Materi yang di sajikan 
sesuai dengan standar 
kompetensi dasar

Kesesuaian 
kurikulum

4 4 4 12 100

2 Indikator mencerminkan 
jabaran yang mendukung 
kompetensi dasar

4 4 4 12 100

3 Rumusan tujuan 
pembelajaran sesuai

4 4 4 12 100

4 Kesesuaian alur cerita

Kebenaran 
isi

3 4 4 11 91,66

5 Kesesuaian ilustrasi 
gambar

4 4 4 12 100

6 Kesesuaian dialog dengan 
peristiwa

4 4 4 12 100

7 Ketepatan setting cerita 4 4 3 11 91,66

8 Ketepatan penulisan 
nama

4 4 4 12 100

9 Menyajikan cerita sejarah 
lebih konkret

Cara 
penyajian

4 4 4 12 100

10 Penyajian materi runtut 4 4 4 12 100

11 Membantu siswa 
memahami sejarah

4 4 4 12 100

12 Membantu siswa 
mengingat alur peristiwa 
sejarah

4 3 3 10 83,33

13 Rangkuman dinyatakan 
secara ringkas

3 4 4 11 91,66

14
Rangkuman memudahkan 
siswa memahami materi

4 4 4 12 100

15
Media membantu siswa 
mengenal peninggalan 
sejarah

4 4 4 12 100

16 Bahasa mudah di pahami 
siswa

4 4 4 12 100

17 Mudah dalam 
penggunaan bagi siswa

4 4 3 11 91,66
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18 Mudah dalam 
penggunaan bagi 
pendidik

4 4 4 12 100

19 Mengaktifkan emosi 
siswa

4 4 4 12 100

20 Bisa meningkatkan 
motivasi belajar sejarah

3 4 4 11 91,66

Jumlah persentase 1.941,63

Rata-rata % 97,08

Kriteria Sangat 
layak

Setelah dilakukan analisis diperoleh rata-rata skor penilaian ahli materi 

sebesar 97,08 %. Dan pada kesimpulan akhir ahli materi menyatakan media 

Komik Pendidikan “Sangat Layak untuk diujicobakan”. Dengan 

menggunakan rentan skor 1-4, rata-rata skor penilaian ahli materi untuk aspek 

isi tergolong kriteria ”sangat layak”. Selain melewati validasi dengan ahli 

materi, media yang  dikembangkan  juga  divalidasi  oleh  ahli media.

2). Validasi Ahli Media

Ahli media dalam validasi media komik“Mengenal Peninggalan 

Sejarah Masa Hindu, Budha, dan Islam” adalah

Tabel. 10
Nama Validator Ahli Madia

No. Nama Dosen Instansi

1. Akbar Handoko, M.Pd UIN Raden Intan

2. Risa Hartati, M.Pd UIN Randen Intan

3. Anton Tri Hasnanto, M.Pd UIN Raden Intan
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Validasi ahli media dilakukan sebanyak dua kali validasi, dengan hasil 

validasi pertama media komik dikatakan masih terdapat kekurangan pada 

beberapa bagian. Adapun perbaikan–perbaikan yang dilakukan pada revisi 

media adalah sebagai berikut :

a. Perubahan caver depan

Caver direvisi merupakan judul pada komik yang kurang menarik 

serta terlalu seperti buku teks pelajaran. Judul kemudian diganti dengan 

tema “Mari Belajar Sejarah” yang bermaksud untuk mengajak siswa agar 

membaca buku komik dan mempelajari sejarah. Gambar logo UIN Raden 

Intan yang di rubah menjadi tranparan tanpa ada background warna putih 

seperti yang sebelumnya.

Sampul sebelum direvisi dan sesudah direvisi

Gambar. 6 
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b. Penambahan halaman pengenalan tokoh

Pengenalan tokoh di maksudkan agar siswa yang membaca komik 

mengerti siapa saja yang ada dalam cerita komik tersebut.

Penembahan Pengenalan Tokoh
Gambar.7

c. Perubahan caver belakang atau sampul belakang

Sampul belakang diganti dengan memasukkan gambar bagian sampul 

depan dan manambahkan gambar peta Indonesia karena menceritakan 

tentang sejarah yang ada di indonesia.
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Sebelum direvisi dan sesudah direvisi
Revisi Sampul Belakang

Gambar. 8

Lembar penilaian berupa angket dengan 28 butir penilaian tentang kriteria 

produksi desain visual, dan kualitas teknis.Penilaian tiap indikator 

menggunakan skala penilaian dari 1-4 dengan kriteria sebagai berikut.

SS =  (Sangat Setuju) skor 4

S  = (Setuju) skor 3

TS = (Tidak Setuju) skor 2

STS = ( Sangat Tidak Setuju) skor 1

Aspek penilaian dan analisis penyekoran ahli media setelah revisi 

produk sebagai berikut :
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Tabel. 11
Hasil Penilaian Ahli Media

NO Kuesioner
Aspek  
yang 

Dinilai

Hasil penilaian 
validator Jumlah 

skor
Persentase

1 2 3

1
Ukuran dan bentuk 
media Kondisi 

fisik

3 4 3 10 83,33

2 Kepraktisan (mudah 
dibawa)

4 4 4 12 100

3 Bahan mudah di 
peroleh dan di buat

Kualitas 
bahan

3 3 3 9 75

4 Bahan aman di 
gunakan untuk 
peserta didik

4 4 4 12 100

5 Kualitas cetak 4 3 3 10 83,33

6 Daya tahan atau 
keawetan media

4 4 3 11 91,66

7 Mengandung nilai 
estetika Emotion 

impacr

3 3 3 9 75

8 Belajar siswa lebih 
menyenangkan

3 3 4 10 83,33

9 Tata letak

Prinsip 
visual 
desain 
sampul

3 3 4 10 83,33

10 Pilihan warna 3 4 3 10 83,33

11 Kesesuaian gambar 
ilustrasi

3 4 4 11 91,66

12 Ukuran dan jenis 
huruf

2 3 4 10 83,33

13 Tata letak
Prinsip 
visual 
ilustrasi 
isi 
Cerita

3 3 3 9 75
14 Pemilihan warna 3 4 3 10 83,33

15
Kesesuaian gambar 
ilustrasi

4 3 3 10 83,33

16 Ukuran dan jenis 
huruf

3 3 3 9 75

17 Tata letak
Prinsip 
visual 
rangkum
an 
sejarah

3 3 3 9 75

18 Pilihan warna 3 4 3 10 83,33

19 Kesesuaian gambar 
ilustrasi

3 4 4 11 91,66

20 Ukuran dan jenis 
huruf

4 3 3 10 83,33

21 Tata letak Prinsip 3 3 3 9 75
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22 Pilihan warna visual 
ilustrasi 
peningg
alan-
peningg
alan 
sejarah

3 4 4 11 91,66

23 Kesesuaian gambar 
ilustrasi

3 3 3 9 75

24 Ukuran dan jenis 
huruf

3 3 3 9 75

25 Memotivasi siswa

Kualitas 
teknias

4 4 3 10 83,33

26 Mempermudah siswa 
mengingat materi

3 4 4 10 83,33

27 Penyajian media 
membuat materi 
lebih menarik

4 3 4 10 83,33

28 Mudah digunakan 3 3 3 9 75

Jumlah persentase 2.320,17

Rata-rata % 82,86

Kriteria Sangat Layak

Setelah dilakukan analisis diperoleh rata-rata skor penilaian ahli materi 

sebesar 85,67. Dan pada kesimpulan akhir Ahli Materi menyatakan media 

Komik Pendidikan “Layak untuk diujicobakan”. Dengan menggunakan rentan 

skor 1-4, rata-rata skor penilaian ahli materi untuk aspek isi tergolong kriteria 

”Sangat Baik”.

3). Validasi Ahli Bahasa

Ahli media dalam validasi media komik“Mengenal Peninggalan 

Sejarah Masa Hindu, Budha, dan Islam” adalah



66

Tabel.12
Nama Validator Ahli Bahasa

No. Nama Dosen Instansi

1. Prof. H.Nasir, M.Pd UIN Raden Intan

2. Sakdiyah , S.Ag, S.Pd MIN 9 Bandar Lampung

3. Amam Fahri, M.Pd MIN 9 Bandar Lampung

Validasi ahli bahasa bahwa bahasa yang digunakan sudah layak 

namun masih ada kata-kata yang kurang pas untuk anak SD/MI. Adapun 

perbaikan–perbaikan yang dilakukan pada revisi media adalah sebagai 

berikut:

a. Penambahan prolog cerita awal

Gambar. 9
Penambahan Prolog di Awal Cerita
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b. Penambahan karakter atau tokoh guru dalam komik

Penambahan tokoh guru dalam komik di maksudkan agar cerita di 

dalam komik lebih ada yang mendasari karena komik yang di bahas disini 

adalah komik tentang materi pembelajaran. 

Sebelum direvisi dan sesudah direvisi
Penambahan Tokoh Ibu Guru

Gambar. 10

Lembar penilaian berupa angket dengan 10 butir penilaian tentang 

kriteria kebahasaan. Penilaian tiap indikator menggunakan skala penilaian dari 

1-4 dengan kriteria sebagai berikut.

SS =  (Sangat Setuju) skor 4

S  = (Setuju) skor 3

TS = (Tidak Setuju) skor 2

STS = ( Sangat Tidak Setuju) skor 1
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Aspek penilaian dan analisis penyekoran ahli bahasa setelah revisi 

produk sebagai berikut :

Tabel.13
Hasil Penilaian Ahli Bahasa

No. Kuisioner Aspek yang 
di nilai 

Skor Jumlah Persentase
1 2 3

1 Menggunakan kaidah 
bahasa yang baik dan 
benar

Kebahasaan 4 4 3 11 91,66

2 Menggunakan peristilahan 
yang sesuai dengan konsep 
pada pokok bahasan 

3 3 3 9 75

3 Bahasa yang digunakan 
lugas dan mudah di 
pahami

4 4 4 12 100

4 Bahasa yang digunakan 
sudah komunikatif

3 3 4 11 91,66

5 Ketetapan pemilihan 
bahasa dalam penguraian 
materi

4 4 3 11 91,66

6 Kalimat yang dipakai 
mewakili isi pesan atau 
informasi yang ingin 
disampaikan 

3 4 3 10 83,33

7 Kalimat yang dipakai 
sederhana dan mudah di 
pahami

4 4 4 12 100

8 Ketepatan ejaan 3 3 4 10 83,33

9 Konsisten dalam 
pembahasan

3 4 4 11 91,66

10 Ketepatan dalam penulisan 3 3 4 10 83,33

Jumlah 107

Rata-rata % 89,16

Kriteria Sangat layak
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Setelah dilakukan analisis diperoleh rata-rata skor penilaian ahli  

bahasa sebesar 89,16. Dan pada kesimpulan akhir ahli bahasa menyatakan 

media Komik Pendidikan “Layak untuk diujicobakan”. Dengan menggunakan 

rentan skor 1-4, rata-rata skor penilaian ahli materi untuk aspek isi tergolong 

kriteria ”Sangat Baik”.

C. Uji Lapangan Media Komik

Uji lapangan terhadap media komik dilakukan pada siswa kelas V MIN 9 

Bandar Lampung. Uji coba lapangan dilakukan dalam dua tahap, yakni uji lapangan 

terbatas, dan uji lapangan lebih luas.

1. Uji lapangan terbatas

Uji lapangan terbatas dilakukan dengan mengambil sampel 10 orang 

siswa kelas V.A MIN 9 Bandar Lampung. Siswa yang di ambil sebagai 

sampel dipilih yang memiliki tingkat intelektual tinggi, sedang dan kurang. 

Penentuan responden dilakukan dengan meminta pertimbangan guru kelas 

yang bersangkutan. Responden diberikan produk media komik untuk dibaca. 

Setelah responden selesai membaca media, siswa diminta memberikan 

penilaian menggunakan angket berisi pernyataan yang harus diisi oleh 

responden dengan diberikan lima pilihan jawaban, yakni :

SS =  (Sangat Setuju) skor 4

S  = (Setuju) skor 3

TS = (Tidak Setuju) skor 2

STS = ( Sangat Tidak Setuju) skor 1
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Adapun hasil penilaian responden pada tahap uji coba lapangan 

tervatas adalah sebagai berikut :

Tabel. 14
Hasil Uji Lapangan Terbatas

No. Pernyataan Jumlah 
skor

Persentase

1. Gambar ilustrasi yang terdapat dalam komik 
menarik

38 95

2. Saya merasa lebih menarik belajar menggunakan 
media komik

37 92,5

3. Dengan membaca media komik dapat menambah 
pengetahuan saya mengenai materi sejarah

34 85

4. Isi materi pada media komik sesuai dengan materi 
yang ada pada buku

38 95

5. Media komik dapat membantu saya memahami 
sejarah

36 9

6 Dengan adanya rangkuman, dapat membantu saya 
mengiingat materi lebih mudah

39 97,5

7 Dapat membantu saya mengingat alur peristiwa 
sejarah peninggalan masa Hindu, Budha, dan 
Islam

37 92,5

8. Bahasa yang di gunakan dalam media komik dapat 
di pahami

38 95

9. Penyajian materi dalam komik lebih menarik 
dibandingkan dengan buku teks/buku paket

38 95

10. Ukuran media komik ringkas sehingga mudah di 
bawa kemana-mana

40 100

11 Media komik mudah di gunakan 38 95

12. Warna yang digunakan dalam media komik 
menarik

33 82,5

13. Bentuk dan huruf terbaca dengan jelas 39 97,5

14. Gambar ilustrasi sesuai dan jelas 37 92,5

15. Alur cerita dalam media komik jelas dan mudah di 
pahami

37 92,5

16. Isi cerita dalam media komik dapat saya pahami 
dengan mudah

38 95
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17. Media komik memotifasi saya untuk belajar 39 97,5

18. Saya lebih mengerti apasaja peninggalan kerajaan 
Hindu, Budha dan Islam

36 9

19. Saya dapat mempelajari sejarah  denagn mudah 
dalam media komik

38 95

20. Media komik dapat saya pelajari sendiri maupun 
bersama-sama

38 95

Jumlah persentase 1.708

Rata-rata % 85,4
Kriteria Sangat Layak

Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata 85,4 dari hasil penilaian 

siswa terhadap produk media. Berdasarkan tabel konversi data kuantitatif dan 

kualitatif, maka media komik yang dikembangkan termasuk  dalam  kriteria  

baik.  Selain  melalui  angket  penilaian dilakukan dengan melakukan 

observasi selama uji lapangan terbatas. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

siswa sebagai responden terlihat antusias membaca komik yang 

dikembangkan. Ketika pertama  kali  diberikan  media,  para  siswa  nampak  

penasaran  dan  ingin  tahu tentang isi media. Sikap antusias juga ditunjukkan 

responden dengan  membaca komik dari awal hingga akhir. Dari ketiga 

responden yang diambil, semua dari mereka nampak menyukai media komik 

tersebut. 

Setelah  selesai  membaca  media,  responden  diminta  memberikan 

komentar terhadap media komik yang telah dibacanya.  Secara  umum,  

responden  memberikan  tanggapan  positif  terhadap media  komik.  

Responden  menyukai  media  komik  yang dikembangkan.  Responden  
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menyatakan  bahwa  media  komik  yang dikembangkan  menarik.  Responden  

merasa  komik  yang dikembangkan  mudah  dipahami,  serta  lebih  mudah  

belajar  dengan media tersebut. 

Pada tahap uji lapangan terbatas ini tidak ditemukan kendala  ketika 

responden menggunakan media komik. Selanjutnya dilakukan uji lapangan 

lebih luas pada tahap berikutnya.

2. Uji lapangan lebih luas

Uji lapangan lebih luas dilakukan dengan mengambil sampel 32 orang 

siswa kelas V.B MIN 9 Bandar Lampung. Sebagai responden. Siswa yang di 

ambil sebagai sampel dipilih yang memiliki tingkat intelektual tinggi, sedang 

dan kurang. Penentuan responden dilakukan dengan meminta pertimbangan 

guru kelas yang bersangkutan. Responden diberikan produk media komik 

untuk dibaca. Setelah responden selesai membaca media, siswa diminta 

memberikan penilaian menggunakan angket berisi pernyataan yang harus diisi 

oleh responden dengan diberikan lima pilihan jawaban, yakni :

SS =  (Sangat Setuju) skor 4

S  = (Setuju) skor 3

TS = (Tidak Setuju) skor 2

STS = ( Sangat Tidak Setuju) skor 1

Adapun hasil penilaian responden pada tahap  media yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut :



73

Tabel. 15

Hasil Penilaian Uji Coba Lapangan Lebih Luas

No. Pernyataan Jumlah 
skor

Persentase 

1. Gambar ilustrasi yang terdapat dalam komik 
menarik

126 98,43

2. Saya merasa lebih menarik belajar menggunakan 
media komik

121 94,53

3. Dengan membaca media komik dapat menambah 
pengetahuan saya mengenai materi sejarah

118 92,18

4. Isi materi pada media komik sesuai dengan materi 
yang ada pada buku

126 98,43

5. Media komik dapat membantu saya memahami 
sejarah

125 97,65

6 Dengan adanya rangkuman, dapat membantu saya 
mengiingat materi lebih mudah

121 94,53

7 Dapat membantu saya mengingat alur peristiwa 
sejarah peninggalan masa Hindu, Budha, dan Islam

122 95,31

8. Bahasa yang di gunakan dalam media komik dapat 
di pahami

118 92,18

9. Penyajian materi dalam komik lebih menarik 
dibandingkan dengan buku teks/buku paket

118 92,18

10. Ukuran media komik ringkas sehingga mudah di 
bawa kemana-mana

125 97,65

11 Media komik mudah di gunakan 121 94,53

12. Warna yang di gunakan dalam media komik 
menarik

126 98,43

13. Bentuk dan huruf terbaca dengan jelas 120 93,75

14. Gambar ilustrasi sesuai dan jelas 123 96,09

15. Alur cerita dalam media komik jelas dan mudah di 
pahami

124 96,87

16. Isi cerita dalam media komik dapat saya pahami 
dengan mudah

125 97,65

17. Media komik memotifasi saya untuk belajar 115 89,84
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18. Saya lebih mengerti apasaja peninggalan kerajaan 
Hindu, Budha dan Islam

120 93,75

19. Saya dapat mempelajari sejarah  denagn mudah 
dalam media komik

121 94,53

20. Media komik dapat saya pelajari sendiri maupun 
bersama-sama

112 87,5

Jumlah 2.427

Rata-rata % 75,84

Kriteria Sangat Layak

Berdasarkan  tabel  di  atas,  diperoleh  nilai  rata-rata  penilaian 

responden 75,84 %. Bedasarkan tabel konversi data kuantitatif ke  kualitatif, 

maka media komik yang dikembangkan termasuk dalam kriteria “sangat 

layak”. Sama  seperti  pada  uji  coba  sebelumnya,  dilakukan  pula  observasi

selama uji lapangan lebih luas berlangsung. Hasil  observasi  menunjukkan  

hal  yang  serupa  pada  tahap  ujilapangan  lebih  luas.  Ketika  ditanya  apa  

ada  yang  kurang  suka pada mata pelajaran  IPS  sebelum  media  dibagikan,  

ada  tujuh  siswa  yang mengangkat jari. Alasan mereka hampir sama,

Menurut mereka mata pelajaran  IPS  itu sulit.  Siswa  mengatakan  bahwa  

banyak  materi  hafalan dalam pelajaran IPS yang membuat siswa kesulitan. 

Hal tersebut membuat siswa merasa kurang memiliki motivasi belajar IPS.

Setelah  media  komik  dibagikan,  siswa  nampak  tertarik  dengan 

media tersebut. Siswa nampak menyukai media komik yang diberikan. 

Nampak antusias siswa  dalam  membaca  media  komik  yang diberikan  
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cukup  tinggi.  Sesekali  siswa  berbincang  dengan  teman sebangku atau 

teman di dekat tempat duduknya.

Namun secara umum siswa menyukai media komik yang 

dikembangkan. Siswa mengatakan bahwa belajar menggunakan media komik 

lebih menyenangkan dibanding mendengarkan penjelasan guru. Hasil  dari  

pelaksanaan  uji  coba  lapangan  terhadap  media  komik yang  dikembangkan  

secara  lebih  jelas  disajikan  dalam  diagram  pie berikut ini.

Gambar.11

Diagram Ujicoba Lapangan

Uji Coba 
Terbatas, 85%

Uji Coba Lebih 
Luas, 76%

Diagram Uji Coba Lapangan

Uji Coba Terbatas

Uji Coba Lebih Luas
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Hasil Penilaian Siswa pada Uji Lapangan dalam diagram tersebut, tampak 

rata-rata skor penilaian pada masing-masing tahap uji coba tidak terpaut jauh.  

Menurut  pedoman konversi data kuantitatif ke kualitatif perolehan rata-rata skor     

85,4 pada uji lapangan terbatas berada pada interval 76-100% sehingga  

termasukkriteria  “ Sangat Layak”,Sedangkan  rata-rata  skor  75,84 pada  tahap  uji  

lapangan lebih  luas berada  pada interval 76-100 % sehingga termasuk kriteria 

“Sangat Layak”. Dengan demikian produk  media  yang  dikembangkan telahlayak 

untuk digunakan.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Materi sejarah dalam mata pelajaran  IPS  menjadi  salah  satu  mata pelajaran 

yang kurang disukai oleh siswa. Hal tersebut ditunjukkan dalam hasil tanya jawab 

dengan beberapa siswa kelas V MIN 9 Bandar Lampung yang menyatakan  bahwa  

mereka  kurang  menyukai  materi  sejarah  karena  menurut siswa  belajar  sejarah  

membosankan.  Motivasi  belajar  siswa  terhadap  mata pelajaran IPS masih kurang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa  metode  pembelajaran  yang  paling  

umum dilakukan  guru  adalah menggunakan  metode  konvensional sehingga  

membuat siswa cepat bosan. Selain itu penggunaan sumber belajar dalam 

pembelajaran terbatas pada buku paket dan LKS. Penyajian materi dalam buku paket 

dan LKS dinilai masih belum mampu mengangkat motivasi belajar siswa karena 

penyajian materi yang lewat bahasa  tulisan  yang  panjang  kurang  disukai  siswa.  

Kecenderungan  yang  ada siswa  tidak  begitu  menyukai  buku  teks  apalagi  yang  
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tidak  disertai  gambar-gambar  dan  ilustrasi  yang  menarik.  Padahal  secara  

empirik  siswa  cenderung menyukai buku yang bergambar, yang penuh warna dan 

divisualisasikan dalam bentuk realistis maupun  kartun3. Guru masih  merasa

kesulitan  menentukan  media yang efektif untuk mengajarkan materi mengenai 

sejarah bagi siswa SD/MI.

Hasil wawancara dengan guru kelas V juga mengungkapkan bahwa nilai yang 

diraih siswa masih belum memuaskan. Materi sejarah menjadi materi yang dinilai  

paling  sulit  oleh  siswa.  Siswa  menganggap  materi  ini  banyak mengandung  

unsur  hafalan,  sementara  materi  yang  harus  dipelajari  cukup banyak. Salah satu 

pokok bahasan yang dianggap sulit oleh siswa-siswa kelas Vadalah  tentang 

Mengenal Sejarah Peninggalan Kerajaan Hindu, Budha dan Islam.  Dalam  pokok  

bahasan  tersebut  cukup  banyak  kerajaan-kerajaan dan peninggalan kerajaan yang 

harus dihafal oleh siswa. Akibat banyaknya materi  yang  harus  dihafal,  siswa  

menjadi merasa  malas  mempelajari  materi. Siswa masih sering kesulitan  menjawab 

soal tentang  materi  tersebut  dalam ulangan harian. Menurut guru, pencapaian nilai 

siswa untuk materi tersebut juga masih kurang memuaskan.

Masalah-masalah  dalam  pembelajaran  untuk  materi  Mengenal Sejarah 

Peninggalan Kerajaan Hindu Budha dan Islam dapat  diatasi  apabila  materi  

disajikan  dalam  bentuk yang  menarik.  Dengan  penyajian  materi  yang  menarik  

                                                          
3Daryanto. Media  Pembelajaran:  Peranannya  Sangat  Penting  dalam Mencapai Tujuan 

Pembelajaran.( Yogyakarta: Gava Media 2015). h.129
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dalam  menimbulkan perasaan  senang  dalam  diri  siswa  untuk  belajar  sehingga  

materi  dapat tersampaikan. 

Kondisi belajar yang menyenangkan ini salah satunya dapat dilakukan dengan  

penggunaan  media  komik  dalam  pembelajaran.  Kepopuleran  komik yang banyak 

dibaca oleh anak-anak, bahkan hingga orang dewasa menjadikan komik sangat 

potensial dijadikan sebagai media pembelajaran. Penyajian materipembelajaran 

dalam bentuk komik dapat menjadikan materi tersebut lebih  menarik  dan  disukai  

siswa.  Komik  pembelajaran  diharapkan  mampu meningkatkan  minat  siswa  untuk  

membaca sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa4.  

Penggunaan  media dalam  pembelajaran  mampu  meningkatkan  efektivitas proses  

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai.

Pengembangan  produk  dilakukan  dengan  melakukan  analisis  tujuan dalam  

pengembangan komik, analisis  kemampuan,  melaksanakan  prosedur pengembangan 

serta melakukan validasi ahli. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan media 

komik ini adalah menghasilkan media komik  yang layak untuk  pembelajaran  materi  

Mengenal Sejarah Peninggalan Kerajaan Hindu, Budha dan Islam.  Media komik  

yang  dikembangkan  diharapkan  mampu  meningkatkan  motivasi  dan membantu 

belajar siswa. 

Materi yang akan dikembangkan dalam media tersebut mengacu pada Standar 

Kompetensi   Menghargai berbagai peninggalan kerajaan yang berskala nasional pada 

masa Hindu-Budha dan Islam, keragaman, kenampakan alam dan suku bangsa serta 
                                                          

4Daryanto, Op Cit , h.129
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kegiatan ekonomi di Indonesia.  Kompetensi Dasar yang diambil adalahMengenal 

makna peninggalan-peninggalan sejarah yang berskala nasional dari masa Hindu-

Budha, dan Islam di Indonesia. Materi tersebut diajarkan pada siswa kelas V SD/MI 

Semester 1. Adapun materi yang termasuk di dalamnya mencakup sejarah  kerajaan 

Hindu, Budha dan Islam di Indonesia. Penyusunan komik dilakukan dengan  

menggunakan software corel drow X4 dan Photoshop CS4.

Pengembangan  materi  dalam  produk  media  komik  yang  berupa  cerita 

sejarah  peninggalan kerajaan Hindu,Budha Islam diambil dari berbagai sumber 

kemudian dirangkum dalam sebuah produk media komik cetak. Komik sebagai media 

grafis dalam penelitian ini digunakan untuk menyajikan visualisasi cerita sejarah bagi 

siswa sehingga lebih konkret dan menarik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

Azhar Arsyad bahwa media visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata5.

Tahap selanjutnya setelah dilakukan penyusunan media adalah validasi media 

terhadap  ahli  materi  dan  ahli  media  yang  sudah  berpengalaman  di bidangnya.  

Penilaian  dari  segi  materi  mengacu  pada  aspek  pertimbangan  isi yang terdiri dari 

kesesuaian kurikulum, kelayakan isi, dan cara  penyajiaan.. Sementara itu penilaian 

dari segi media meliputi aspek kriteria produksi, desain visual dan kualitas teknis.

Dan penilaian bahasa meliputi aspek kebahasaan.

Berdasarkan  hasil  analisis  data  pada  hasil  validasi  ahli  materi  yang

dikembangkan telah dikatakan layak. Kelayakan  media  didukung pernyataan ahli 
                                                          

5 Azhar arsyad. Media Pembelajaran. (jakarta : Rajawali,2013). h.20
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materi bahwa produk media telah layak diujicobakan dari segi materi. penilaian ahli 

materi didasarkan pada kriteria pertimbangan isi materi. Pertimbangan isi terdiri dari 

indikator kesesuaian kurikulum, kebenaran isi, dan cara penyajian. Apabila  dianalisis  

lebih  lanjut,  skor  penilaian  ahli  materi dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel.16

Analisis  Hasil Penilaian Ahli Materi Pada Tiap Indikator

Indikator Jumlah 
tiap aspek

Nomor Butir Persentase

Kesesuaian 
kurikulum

3 1,2,3 100

Kebenaran Isi 5 4,5,6,7,8 95,66
Cara Penyajian 12 9,10,11,12,13,14,15,1

6,17,18,19,20
95,60

Rata-Rata % 97,08

Media  komik  yang  dikembangkan  telah  sesuai  dengan  kurikulum, 

indikator pembelajaran yang diambil, serta rumusan tujuan pembelajaran.  Media  

komik  yang  dikembangkan  sudah  baik  dilihat  dari  indikator kesesuaian 

kurikulum dengan skor rata-rata 100 %. Dilihat dari  indikator  kebenaran isi, materi 

dalam media komik  sudahbaik dengan skor rata-rata 97,08 %.  Kebenaran isi 

mencakup  alur cerita, ilustrasi gambar,  dialog  antar  tokoh,  setting  cerita,  dan  

penulisan  nama tokoh  dalam media komik sudah baik. Selanjutnya dilihat untuk 

indikator cara penyajian materi,  dengan  skor perolehan rata-rata 97,08 %

menunjukkan bahwa media sudah sangat  baik. Produk media yang dikembangkan 

mampu menyajikan materi lebih konkret, penyajian materi  runtut,  dapat  membantu  

siswa  memahami  materi,  membantu  siswa  mengingat materi, rangkuman yang 
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disajikan serara ringkas dapat memudahkan siswa memahami materi, membantu 

mengenal tokoh-tokoh sejarah, penggunaan bahasa mudah dipahami, mudah 

digunakan siswa, dapat digunakan sendiri oleh siswa diluar KBM,  

mampumengaktifkan  emosi  siswa,  serta  evaluasi  dalam media sudah sesuai 

dengan indikator.

Selanjutnya penilaian hasil validasi ahli media  dilakukan  berdasarkan  

kriteria  produksi, desain visual dan kualitas teknis. Masing-masing kriteria dilihat 

dari berbagai indikator. Analisis lebih l anjut penilaian hasil validasi ahli materi dapat 

dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 17

Analisis Hasil Penilaian Ahli Media Sesuai Indikator

Kriteria Indikator Jumlah 
Butir

Nomor Butir Persentase

Kriteria
Produksi

Kondisi fisik 2 1,2 91,66
Kualitas bahan 4 3,4,5,6, 87,49
Emotion Impact 2 7,8 79,16

Desain Visual Prinsip visual 
desain sampul

4 9,10,11,12 85,41

Prinsip visual 
ilustrasi isi cerita

4 13,14,14,16 79,16

Prinsip visual 
rangkuman sejarah

4 17,18,19,20 83,33

Prinsip visual 
ilustrasi 

4 21,22,23,24 79,16

Kualitas 
Teknis

Syarat media yang 
baik

4 25,26,27,28 81,24

Rata-rata Skor % 82,86

Secara umum berdasarkan kriteria produksi, indikatorKondisi fisik  dinilai  

dari  aspek  ukuran  dan  bentuk  media  serta  kepraktisan  media. Kualitas bahan 
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media dari kemudahan bahan diperoleh, keamanan bahan, kualitas cetak, serta daya 

tahan bahan. Selanjutnya indikator  emotion impact  produk media  yang berarti

media yang dikembangkan mengandung nilai estetika dan mampu membuat belajar 

siswa lebih menyenangkan, Selanjutnya kriteria desain visual Indikator prinsip desain 

visual sampul, isi cerita, rangkuman sejarah, maupun  ilustrasi gambar. Prinsip desain 

visual yang dinilai mencakup butir penilaian mengenai tata letak, pilihan warna, 

kesesuaian gambar, serta jenis dan ukuran hurus dan secara kualitas teknis dengan 

indikator syarat media  yang baik,penilaian  syarat  media  yang  baik  meliputi 

kemampuan  memotivasi  siswa, mempermudah  siswa  mengingat,  membuat  

penyajian  materi  menarik  serta kemudahan digunakan, dengan  skor perolehan rata-

rata 82,86 % menunjukkan bahwa media sudah sangat  baik.

Kemudian validasi ahli bahasa di lakukan sesuai dengan kriteria kebahasaan 

yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 18

Hasil Penilaian Tiap IndikatorAhli Bahasa

Kriteria Indikator Jumlah butir Rata-rata %
Segi penyajian penilisan Kebahasaan 10 89,16

Produk media yang telah mendapat rekomendasi layak dari ahli materi,  ahli  

media  dan ahli bahasa sudah  memenuhi  syarat  untuk  diujicobakan  di  lapangan. 

Hasil analisis perolehan skor  penilaian siswa untuk setiap kriteria dan indikator 

dijabarkan dalam tabel di bawah ini. 



83

Tabel. 19

Hasil Ujicoba Lapangan Tiap Indikator

Kriteria Indokator Jumlah 
Butir

Nomor 
Butir

terbatas Lebih luas

Segi 
Penyajian 
Meteri

Kemenarikan 
Materi

2 1,2 93,75 96,48

Manfaat 
Untuk siswa

1 3 85 92,18

Kontekstual 1 4 95 98,43
Membantu 
pemahaman

1 5 9 97,65

Rangkuman 
materi

1 6 97,5 94,53

Membantu
mengingat 
alur

1 7 92,5 95,31

Penggunaan 
bahasa

1 8 95 92,18

Segi 
penyajian 
media

Bentuk dan 
ukuran

2 9,10 97,5 94,91

Kemudahan 
penggunaan

1 11 95 94,53

Pilihan warna 1 12 82,5 98,43
Penggunaan 
huruf

1 13 97,5 93,75

Ilustrasi 
gambar

1 14 92,5 96,09

Isi cerita 
komik

2 15,16 93,75 97,26

Kegunaan 
media

3 17,18,19 67,16 92,7

Kualitas 
teknis

1 20 95 87,5

Rata-rata skor keseluruhan 85,4 75,84

Hasil penilaian siswa untuk media komik yang dikembangkan dari segi 

penyajian materi, Adapun indikator yang dinilai meliputi kemenarikan media, 

manfaat untuk siswa, materi kontekstual, rangkuman materi dan penggunaan bahasa. 



84

Sementara untuk segi penyajian media, Indikator penilaian meliputi bentuk dan 

ukuran, kemudahan penggunaan, pilihan warna, penggunaan huruf, ilustrasi gambar, 

isi cerita komik kegunaan media, serta kualitas teknik.Dengan  demikian media  

komik “Mari Belajar sejarah” dari segi penilaian siswa  dengan  megacu  pada  

ketentuan  bahwa  media  dinyatakan layak.

Hasil observasi yang dilakukan pada ketiga tahap uji lapangan menunjukkan 

bahwa produk media komik yang dikembangkan dalam tahap uji coba  terlihat  

mampu menarik minat siswa untuk membaca media tersebut. Setelah media 

dibagikan kepada siswa, nampak siswa antusias membaca media tersebut.  

Ketertarikan  siswa  terhadap  sumber  belajar  merupakan  gejala  yang baik untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Awalnya siswa merasa kurang tertarik terhadap 

materi IPS karena dianggap membosankan. Media komik yang dikembangkan  disini  

dapat  berperan  sebagai  alternatif  sumber  belajar  siswa yang lebih menarik 

dibandingkan dengan membaca buku teks sehingga melalui media komik ini siswa 

memiliki alternatif sumber belajar lain disamping buku teks. Adanya sajian gambar 

yang bervariasi dalam komik membuat media yang dikembangkan lebih menarik dan 

disenangi siswa.

Penggunaan  media  komik  dapat  mengaktifkan  siswa  secara  fisik  dan 

mental. Ketika dilakukan uji coba tampak siswa terpicu untuk berdiskusi dengan 

teman  disekitar  tempat  duduknya.  Suasana  kelas  menjadi  tampak lebih 

menyenangkan.  Tampak  pula  beberapa  siswa  seolah-olah  menirukan  dialog yang 

ada di dalam komik. Suasana kelas saat uji coba dilakukan cukup kondusif,  siswa  
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menunjukkan  kemauan  untuk  mempelajari  materi  yang disajikan dalam media 

komik. Dari  ketiga  tahap  uji  coba  lapangan  tersebut,  tidak  dilakukan  proses 

revisi terhadap produk  media  yang dikembangkan. Selama uji coba lapangan 

dilaksanakan  tidak  ditemukan  kendala  yang  berarti  sehingga  mengaharuskan 

dilakukan revisi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono bahwa revisi  produk  

dilakukan  apabila  terdapat  kekurangaa  dan  kelemahan6.  Tujuan pengembangan 

media Komik Mengenal Sejarah Peninggalan Kerajaan Hindu, Budha dan Islam 

untuk meningkatkan motivasi dan membatu siswa dalam belajar telah mampu 

dicapai. Tahap terakhir dari tahapan penelitian  yaitu diseminasi dan sosialisasi 

produk.  Penelitian  yang  dilakukan  untuk mengembangkan Komik  “Mari Belajar 

Sejarah“ (Mengenal Sejarah Peninggalan Kerajaan Hindu, Budha dan Islam )ini  

belum  sampai pada  tahap diseminasi.

E.  Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah  sampel yang diambil pada tahap uji 

lapangan terbatas, dan uji lapangan lebih luas masing-masing 10 dan 32 akan lebih 

baik apabila diperbanyak lagi.

                                                          
6Sugiyono. Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D . (Bandung:Alfabeta.2014), 

h.426
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat  ditarik kesimpulan 

bahwa pengembangan media komik “Mari Belajar Sejarah (Mengenal 

Peninggalan Kerajaan Masa Hindu, Budha dan Islam)”  mengacu  pada  tahap  

pengembangan Sugiono  yang dikelompokkan dalam tujuh tahap, yakni potensi 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba 

produk, revisi produk. Media  komik  yang dikembangkan  secara  kuantitatif  dan  

kualitatif  layak  digunakan  dalam pembelajaran. Kelayakan media komik 

ditunjukkan oleh penilaian ahli  materi sebesar 97,08  yang termasuk dalam 

katergori “ sangat layak” dan  penilaian ahli media sebesar  82,86 yang  termasuk 

dalam kriteria “sangat layak” dan kelayakan media komik ditunjukan oleh ahi 

bahasa sebesar 89,16. Sementara penilaian siswa dalam tahap uji lapangan 

terbatas termasuk dalam kriteria “ sangat layak”, nilai 75,84 dan dalam uji 

lapangan lebih luas termasuk dalam kriteria  “sangat  layak”. Dengan nilai 75,54.

Media yang dikembangkan mampu meningkatkan motivasi dan minat  siswa  

dalam  belajar  materi mengenal peninggalan kerajaan masa Hindu, Budha dan 

Islam, membantu  mengaktifkan  siswa  secara  fisik  dan  emosi,  serta  

mempermudah belajar siswa.
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B.  Saran

Berdasarkan kesimpulan di  atas,  peneliti memberikan  beberapa saran 

antara lain:

1. Bagi Guru

Guru sebaiknya menerapkan media komik tersebut sebagai variasi media 

pembelajaran  dalam  kelas.  Guru  diharapkan  pula  turut  menularkan 

penggunaan media komik dalam pembelajaran kepada guru-guru yang lain 

agar media dapat digunakan secara lebih luas.

2. Bagi Siswa

Siswa  hendaknya  membaca  media  komik  yang  dikembangkan  untuk 

meningkatkan pemahaman materi tentang mengenal peninggalan kerajaan 

masa Hindu, Budha dan Islam.

3. Bagi Peneliti Lebih Lanjut

Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  untuk  mengetahui  keefektifan  

media komik “Mari Belajar Sejarah (Mengenal Peninggalan Kerajaan 

Masa Hindu, Budha dan Islam)”. selanjutnya juga  dapat  mengembangkan  

media  komik  untuk  materi  yang lain.



Data Hasil Uji Lapangan Lebih Luas

No. Pernyataan responden jumlah presentase

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Gambar ilustrasi yang terdapat dalam komik menarik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 126 98,43

2 Saya merasa lebih menarik belajar menggunakan media komik 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 121 94,53

3 Dengan membaca media komik dapat menambah pengetahuan saya mengenai materi sejarah 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 118 92,18

4 Dengan membaca media komik dapat menambah pengetahuan saya mengenai materi sejarah 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126 98,43

5 Media komik dapat membantu saya memahami sejarah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 125 97,65

6 Dengan adanya rangkuman, dapat membantu saya mengiingat materi lebih mudah 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 121 94,53

7 Dapat membantu saya mengingat alur peristiwa sejarah peninggalan masa Hindu, Budha, dan Islam 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 122 95,31

8 Bahasa yang di gunakan dalam media komik dapat di pahami 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 118 92,18

9 Penyajian materi dalam komik lebih menarik dibandingkan dengan buku teks/buku paket 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 118 92,18

10 Ukuran media komik ringkas sehingga mudah di bawa kemana-mana 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 97,65

11 Media komik mudah di gunakan 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 121 94,53

12 Warna yang di gunakan dalam media komik menarik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126 98,43

13 Bentuk dan huruf terbaca dengan jelas 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 120 93,75

14 Gambar ilustrasi sesuai dan jelas 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 123 96,09

15 Alur cerita dalam media komik jelas dan mudah di pahami 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 96,87

16 Isi cerita dalam media komik dapat saya pahami dengan mudah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 125 97,65

17 Media komik memotifasi saya untuk belajar 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 115 89,84

18 Saya lebih mengerti apasaja peninggalan kerajaan Hindu, Budha dan Islam 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 120 93,75

19 Saya dapat mempelajari sejarah  denagn mudah dalam media komik 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 121 94,53

20 Media komik dapat saya pelajari sendiri maupun bersama-sama 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 112 87,5

Total nilai rata-rata 2,247

Rata-rata % 75,84



Data Hasil Uji Lapangan Terbatas

No. Pernyataan responden jumlah persentase
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Gambar ilustrasi yang terdapat dalam komik menarik 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 38 3,8
2 Saya merasa lebih menarik belajar menggunakan media komik 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 37 3,7
3 Dengan membaca media komik dapat menambah pengetahuan saya mengenai materi sejarah 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 35 3,5
4 Dengan membaca media komik dapat menambah pengetahuan saya mengenai materi sejarah 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 3,8
5 Media komik dapat membantu saya memahami sejarah 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 36 3,6
6 Dengan adanya rangkuman, dapat membantu saya mengiingat materi lebih mudah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 3,9
7 Dapat membantu saya mengingat alur peristiwa sejarah peninggalan masa Hindu, Budha, dan Islam 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 37 3,7
8 Bahasa yang di gunakan dalam media komik dapat di pahami 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 38 3,8
9 Penyajian materi dalam komik lebih menarik dibandingkan dengan buku teks/buku paket 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 3,8

10 Ukuran media komik ringkas sehingga mudah di bawa kemana-mana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 4
11 Media komik mudah di gunakan 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 3,8
12 Warna yang di gunakan dalam media komik menarik 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 33 3,3
13 Bentuk dan huruf terbaca dengan jelas 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 3,9
14 Gambar ilustrasi sesuai dan jelas 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 37 3,7
15 Alur cerita dalam media komik jelas dan mudah di pahami 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3,7
16 Isi cerita dalam media komik dapat saya pahami dengan mudah 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 3,8
17 Media komik memotifasi saya untuk belajar 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 3,9
18 Saya lebih mengerti apasaja peninggalan kerajaan Hindu, Budha dan Islam 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 36 3,6
19 Saya dapat mempelajari sejarah  denagn mudah dalam media komik 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38 3,8
20 Media komik dapat saya pelajari sendiri maupun bersama-sama 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 38 3,8

Total nilai rata-rata 74,6



Data Hasil Uji Lapangan Lebih Luas

No. Pernyataan responden jumlah presentase
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Gambar ilustrasi yang terdapat dalam komik menarik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 126 98,43

2 Saya merasa lebih menarik belajar menggunakan media komik 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 121 94,53

3 Dengan membaca media komik dapat menambah pengetahuan saya mengenai materi sejarah 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 118 92,18

4 Dengan membaca media komik dapat menambah pengetahuan saya mengenai materi sejarah 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126 98,43

5 Media komik dapat membantu saya memahami sejarah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 125 97,65

6 Dengan adanya rangkuman, dapat membantu saya mengiingat materi lebih mudah 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 121 94,53

7 Dapat membantu saya mengingat alur peristiwa sejarah peninggalan masa Hindu, Budha, dan Islam 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 122 95,31

8 Bahasa yang di gunakan dalam media komik dapat di pahami 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 118 92,18

9 Penyajian materi dalam komik lebih menarik dibandingkan dengan buku teks/buku paket 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 118 92,18

10 Ukuran media komik ringkas sehingga mudah di bawa kemana-mana 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 97,65

11 Media komik mudah di gunakan 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 121 94,53

12 Warna yang di gunakan dalam media komik menarik 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126 98,43

13 Bentuk dan huruf terbaca dengan jelas 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 120 93,75

14 Gambar ilustrasi sesuai dan jelas 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 123 96,09

15 Alur cerita dalam media komik jelas dan mudah di pahami 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 96,87

16 Isi cerita dalam media komik dapat saya pahami dengan mudah 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 125 97,65

17 Media komik memotifasi saya untuk belajar 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 115 89,84

18 Saya lebih mengerti apasaja peninggalan kerajaan Hindu, Budha dan Islam 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 120 93,75

19 Saya dapat mempelajari sejarah  denagn mudah dalam media komik 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 121 94,53

20 Media komik dapat saya pelajari sendiri maupun bersama-sama 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 112 87,5

Total nilai rata-rata 2,247

Rata-rata % 75,84
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