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Abstrak: 

Ketika mengikuti pelajaran disekolah maupun saat mengikuti kuliah, buku 

sumber yang sering dipakai pada umumnya didominasi tulisan-tulisan yang 

panjang serta rumus-rumus. Akibatnya, anak malas membaca buku 

pelajaran. Anak lebih senang membaca komik tanpa mengenal waktu 

karena lebih mudah memahami isinya dan disertai gambar-gambar yang 

mendukung isi bacaan. Sementara itu komik yang mereka baca berupa 

hiburan, bukan buku pelajaran. Untuk itu, muncul ide mengembangkan 

media pembelajaran yaitu menulis buku teks dalam bentuk komik. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat komik fisika dengan topik prinsip 

kerja periskop dan pembentukan bayangannya. Penelitian ini  dilakukan 

dengan metode PTK, dimana guru yang melaksanakan penelitian di kelas 

dengan sampel siswa SMP kelas VIII. Peran guru sebagai motivator sebelum 

pembelajaran serta membimbing dan mengarahkan materi-materi yang 

siswa merasa belum jelas. Ada pun instrumen penelitiannya adalah komik 

fisika, RPP, soal evaluasi dan kuisioner. Selama proses KBM berlangsung, 

siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tepat yang meliputi 

prinsip kerja periskop serta proses pembentukan bayangan. Keberhasilan 

media komik  sebagai media pembelajaran tampak pada hasil tes siswa 

dimana nilai siswa sudah mencapai batas tuntas. Sedangkan ketertarikan 

siswa terhadap komik tampak pada lembar kuisioner dimana siswa semakin 

termotifasi untuk belajar fisika. 

Kata kunci: Komik fisika, Pembentukan bayangan pada perisko 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketika mengikuti pelajaran disekolah maupun saat mengikuti kuliah, buku sumber 

yang sering dipakai pada umumnya didominasi tulisan-tulisan yang panjang serta 

rumus-rumus. Akibatnya, anak malas membaca buku pelajaran. Anak lebih senang 

membaca komik tanpa mengenal waktu karena lebih mudah memahami isinya dan 

disertai gambar-gambar yang mendukung isi bacaan. Sementara itu komik yang mereka 

baca berupa hiburan, bukan buku pelajaran. Untuk itu, muncul ide mengembangkan 

media pembelajaran yaitu menulis buku teks dalam bentuk komik. 

 

Romi Satria Wahono mengatakan bahwa gambar atau ilustrasi pada buku pelajaran 

dapat lebih menghidupkan deretan teks tertulis yang menyertainya. Dengan gambar, 

penjelasan panjang lebar dan rumit dari teks atau topik pembelajaran yang dibaca dapat 

menjadi lebih mudah dipahami dan diingat[2]. 

 

Komik fisika sebagai media pembelajaran sudah pernah diteliti oleh Petrus Ongga 

dengan topik “Terapung Tenggelam”, Silindung Ester Hanaya dengan topik “Arus 

Listrik”, dan Otha Supa dengan topik “Kemagnetan”. Mereka adalah mahasiswa 

Pendidikan Fisika, Universitas Kristen Satya Wacana. 

 

Dalam penelitian ini, dibuat komik fisika dengan pokok bahasan “Periskop”. Adapun 

rumusan masalahnya adalah: (1) Bagaimana desain komik fisika yang bisa menjadi buku 

pegangan untuk belajar tentang periskop? (2) Bagaimana uji keberhasilan cara 

pembelajaran yang menggunakan media komik dalam topik periskop? (3) Apakah 

dengan membaca komik fisika yang dibuat, para siswa dapat memahami materi 

periskop dengan mudah? 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat, mengembangkan media dalam 

pembelajaran Fisika khususnya tentang prinsip kerja periskop, serta uji coba dalam 

pembelajaran. Bagi pembaca, manfaat penelitian ini adalah memberi contoh model 

pembelajaran dengan media komik. Selain itu komik dibuat dengan menekankan proses, 

sehingga pembaca dapat memahami darimana konsep tersebut ditemukan. 

 

2. KERANGKA TEORITIS 

2.1 Komik 

Komik adalah gambaran kartun yang mengungkapkan suatu karakter dan 

memerankan suatu cerita. Dalam komik, tidak membutuhkan teks yang panjang karena 

sudah didominasi dengan gambar-gambar yang mendukungnya. Untuk itu, teks yang 

dipakai dalam komik selalu singkat sehingga mudah dipahami pembacanya. 
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Pada umumnya, isi komik berceritakan tentang hiburan saja. Namun dengan 

karakteristik komik di atas, buku sumber dapat di buat dengan model komik. Komik 

didesain untuk media pembelajaran fisika. Oleh karena itu, komik akan membantu 

dalam menjelaskan konsep-konsep fisika. Komik ini mengilustrasikan prinsip 

pembentukan bayangan pada periskop. Berikut ini materi – materi yang digambarkan 

dalam komik : 

 

Periskop 

Periskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat keadaan sekitar di luar 

kapal selamdalam sudut tertentu. Sebuah periskop sederhana berupa tabung yang 

dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya. Prinsip kerja periskop 

adalah pembentukan bayangan dengan pemantulan berulang pada dua permukaan 

cermin yang disusun 450 terhadap bidang datar dinding periskop. Cahaya yang 

dipantulkan obyek masuk pada cermin yang pertama kemudian dipantulkan tegak lurus 

menuju cermin yang kedua. Cermin kedua memantulkan kembali bayangan tersebut 

tegak lurus menuju mata pengamat. Pantulan inilah yang membuat kita bisa melihat 

objek pada sudut-sudut yang sulit dijangkau oleh mata. 

Berikut ini proses jalannya cahaya pada periskop: 

 

Gambar 1. Jalannya cahaya pada periskop 

 

Saat orang melihat benda menggunakan periskop benda yang dilihat tetap tegak, 

tidak terbalik kiri – kanan maupun atas – bawah benda, ukuran benda juga sama, dan 

bayangan  Ada pun sifat-sifat bayangan yang dihasilkan periskop sederhana adalah 

bayangan maya, tegak, sama besar. Karena didalam periskop sederhana menggunakan 

cermin datar. Maka jarak benda dan jarak bayangan selalu sama. 

 

3.   METODE PENELITIAN 

 

Dalam tujuan penelitian ini, penelitian ini dilakukan dengan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), dimana guru yang melaksanakan penelitian di kelas (Kasbolah. 
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1998:122). Guru terlibat dalam perencanaan, aksi (observasi ), dan refleksi. Pihak luar 

sangat kecil dalam proses penelitian (Oja dan Smulyan. 1989). 

 

3.1 Sampel 

 

Obyek penelitian yang diteliti adalah siswa – siswi kelas VIII SMP Islam Sudirman 

Bancak, Beringin. Dengan mengambil sampel acak dari siswa – siswi kelas VIII sebanyak 

10 orang yang dikumpulkan dalam satu kelas saat penelitian dilaksanakan. 

 

3.2 Instrumen Penelitian 

1. Komik dengan materi pembentukan bayangannya pada susunan cermin 

periskop. 

2.  Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan materi pembentukan 

bayangan pada periskop untuk SMP. 

3. Lembar observasi KBM. 

4. Tes untuk mengetahui pemahaman siswa setelah pembelajaran menggunakan 

komik dilaksanakan. 

5. Kuisioner untuk mengetahui ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 

menggunakan komik tersebut.  

3.1 Teknik Pengumpulan data 

1. Pada saat pembelajaran berlangsung, seseorang diminta untuk mengobservasi 

kelas dengan mengisi lembar observasi kelas yang telah disediakan.  

2. Setelah KBM, semua siswa diminta mengisi soal-soal evaluasi dan; 

3. Siswa diminta untuk mengisi kuisioner. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

A. Perencanaan  

 Membuat komik dengan topik pembentukan bayangan pada periskop 

yang dilakukan dengan menggambar manual kemudian discan dan 

diedit menggunakan Adobe Photoshop.  

 Menyusun RPP dengan materi pembentukan bayangan pada periskop.  

 Menyusun soal-soal tes. 
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 Menyusun pertanyaan-pertanyaan kuisioner.  

 Membuat lembar observasi. 

B.  Pelaksanaan  

Pembelajaran dilaksanakan sesuai RPP dengan topik pembentukan bayangan pada 

periskop dimana komik sebagai media pembelajaran. Sementara KBM berlangsung, 

observasi kelas dilakukan oleh orang lain yang duduk di dalam kelas di belakang para 

siswa. Untuk mengetahui keberhasilan KBM, selesai pembelajaran siswa diberi soal-

soal evaluasi untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi, serta kuisioner untuk 

mengetahui minat siswa terhadap komik yang dibuat sebagai media pembelajaran. 

KBM dikatakan berhasil jika nilai siswa 80%   70. Apabila KBM belum berhasil, maka 

komik diperbaiki dan pembelajaran perlu di ulang sampai standart batas tuntas 

tercapai. 

C. Refleksi 

Setelah terlaksana KBM serta pemberian soal-soal, maka akan nampak berhasil atau 

tidak KBM yaitu dengan nilai-nilai tersebut. Apabila KBM belum berhasil, maka komik 

diperbaiki dan pembelajaran perlu diulang sampai kriteria keberhasilan 80% nilai siswa ≥ 

70. 

3.5 Teknik Analisis Data  

A. Hasil Tes siswa 

Pengambilan data dilakukan untuk uji keberhasilan yaitu melalui tes dengan 

materi pembentukan bayangan pada susunan cermin periskop. Kemudian hasil tes 

dianalisa secara kuantitatif, dimana dari hasil tes yang akan menentukkan apakah 

komik yang dibuat berhasil atau tidak. Nilai siswa (N) diperoleh dengan: 

N = 
jumlah  point  benar

jumlah  point  seluruhnya
 x 100% 

Dengan indikator keberhasilannya adalah jika 80%  nilai siswa ≥ 70.  

B. Kuisioner dan Lembar Observasi  

Data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui minat siswa terhadap komik yang 

telah dibuat dan pembelajaran yang berlangsung. Sedangkan Lembar observasi yang 

diisi observer berisi tentang pertanyaan–pertanyaan yang menyangkut proses KBM yang 

dilakukan. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Analisis Observasi Pembelajaran 

 

Bagian motivasi 

Guru bertanya: jika kalian berada didalam kapal selam, bagaimana cara kalian 

untuk melihat keadaan diatas permukaan laut, sedangkan kapal masih didasar laut? 

Alat apa yang bisa digunakan? Seorang siswa menjawab bahwa kapalnya bergerak ke 

atas permukaan laut dahulu. Ada beberapa orang siswa lagi yang menjawab 

menggunakan alat yang bisa keluar dari kapal dan bergerak ke atas. Kemudian siswa 

ditugaskan membaca komik halaman 1-2 sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Komik Halaman 1-2 

 

Perumusan Masalah 

Setelah selesai membaca, siswa dengan optimis menjawab bahwa nama alatnya 

adalah periskop. Guru bertanya lagi, “Alat optik apa yang ada didalam periskop?”. Ada 

seorang siswa yang menjawab lensa, dan seorang siswa lain menjawab cermin. 

Sebagian besar siswa mendiskusikan jawabannya dengan teman sebangku. 

Pertanyaan selanjutnya: “Bagaimana posisinya?”. Sebagian besar siswa mendiskusikan 

jawabannya dengan teman sebangku. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh siswa telah 

termotivasi. 

 

Hipotesis 

Hipotesis dikemukakan oleh siswa, kemudian dicatat di papan tulis. Sebagian 

besar siswa aktif menjawab permasalahan tersebut. 
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Kegiatan inti: 

Kegiatan 1  

Untuk melihat hipotesis yang benar, siswa ditugaskan membaca komik halaman 3-

4 yang isinya mengenai alat optik yang tepat digunakan periskop. 

 

Gambar 3. Komik halaman 3-4A 

Setelah selesai membaca komik, siswa diminta menjawab pertanyaan: “Mengapa Bunny 

menebak bahwa lensa itu salah?”. Sebagian besar siswa menjawab: cahaya yang masuk 

ke lensa akan diteruskan dan nabrak dinding periskop. Pertanyaan selanjutnya, “Lalu 

alat optik apa yang paling tepat?”. Ada siswa yang masih menjawab lensa . Beberapa 

siswa menjawab cermin. Kemudian siswa diminta membaca kembali komik halaman 3. 

Dan beberapa saat kemudian siswa mengakui saat membaca kurang teliti. Lalu guru 

bertanya lagi, “Mengapa menggunakan cermin?”. Sebagian besar siswa menjawab 

dengan antusias, bahwa cermin dapat memantulkan cahaya. Kemudian siswa ditanya 

kembali untuk menarik kesimpulan: “Berapa cermin yang dibutuhkan?”. Semua siswa 

serentak menjawab menggunakan 2 cermin. Pertanyaan selanjutnya: “Dimana cermin 

harus diletakkan?”. Siswa serentak menjawab disetiap siku periskop dengan posisi 

miring. Kemudian guru bertanya, “Berapa kemiringannya?”. Tidak ada siswa yang berani 

menjawab, hanya bergumam dengan teman sebangkunya. Kemudian guru mengajak 

siswa membaca ulang komik halaman 3. Dan setelah membaca ulang siswa dapat 

menjawab dengan benar. Kesimpulan ditulis sebagai catatan siswa.  

Dari kegiatan ini, terlihat sebagian besar siswa tenang dan antusias membaca 

komik. Siswa juga berdiskusi dengan teman sebangku untuk menjawab pertanyaan 

sampai menarik kesimpulan. 
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Kegiatan 2: 

Guru bertanya: “Bagaimana jalannya cahaya dari benda ke periskop dan sampai ke 

mata?”. Sebagian besar siswa tidak memberikan hipotesa. Beberapa siswa berdiskusi 

dengan teman sebangkunya. Kemudian siswa ditugaskan membaca komik halaman 4B-

10A  

Gambar 4. Komik halaman 4B - 7 

 

 

Gambar 5. Komik halaman 8 -10A 

Setelah membaca, siswa diminta menjawab pertanyaan: Bagaimana cahaya dari 

benda bisa sampai ke mata? Beberapa siswa terlihat diam dan bingung untuk 

menjawab. Seorang siswa menjawab dari komik yang dibaca ada tertulis adanya 

jalannya cahaya. Kemudian guru menggiring siswa dengan bertanya: Dari ketiga 

gambar jalannya cahaya (milik Albe, Bunny, dan Dolly), gambar siapa yang benar? Dan 

mana yang salah? Mengapa?. Semua siswa dengan antusias menjawab: hanya milik 

Albe yang benar, milik Bunny dan Dolly salah karena cerminnya terbalik. Guru 
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bertanya lagi: Saat menggambar jalannya cahaya, dasar-dasar apa saja yang 

digunakan? Beberapa siswa menjawab ada Hukum Pemantulan Cahaya (HPC). Untuk 

memperjelas gambar, guru mengajak siswa menggambar jalannya cahaya berdasarkan 

HPC dengan 3 posisi cermin di papan tulis dengan menunjuk beberapa siswa secara 

bergantian. Selanjutnya, ada siswa yang bertanya, “Berarti gambar Albe yang benar? 

Bagaimana gambar Bunny dan Doli?”. Kemudian guru mengajak siswa mebaca kembali 

komik halaman 9 bawah-10A, percakapan (Albe: “lihat gambar Dolly, garis N nya saja 

tidak tegak lurus terhadap bidang cermin” ,dan Bunny: “makanya besar sudut datang 

tidak sama dengan sudut pantul”). Pertanyaan selanjutnya: Dari ketiga posisi cermin, 

apakah jalannya cahaya dapat sampai ke mata? Sebagian besar siswa menjawab 

dengan benar, “pantulan cahaya gambar Bunny di belakang cermin, kalau milik Dolly 

cerminnya terbalik, sedangkan milik Albe sudah benar. Guru meluruskan jawaban 

siswa, “ pantulan cahaya milik Bunny menjauhi mata sedangkan milik Dolly cerminnya 

memang terbalik, sehingga cahayanya berhenti. 

Dalam hal ini, sebagian besar siswa masih antusias dalam menjawab 

pertanyaan. Namun, ada beberapa pertanyaan penggiring yang ditambahkan oleh 

guru untuk memudahkan siswa dalam menjawab pertanyaan. Adapun beberapa 

masalah yang siswa kurang paham, kemudian guru mengajak siswa membaca ulang 

komik tersebut, terdapat beberapa percakapan dalamkomik yang sangat 

mendukung yang menjadi kunci jawaban. 

Untuk menarik kesimpulan, siswa diberi pertanyaan: bagaimana jalannya 

cahaya dari benda sampai ke mata? Jawaban dari sebagian besar siswa: gambarnya 

seperti yang sudah tertera didalam komik. Siswa kemudian diarahkan dengan 

pertanyaan: kalau cahaya dari benda, akan masuk ke cermin 1, lalu bagaimana bisa 

sampai ke mata? Beberapa siswa menjawab: saat sampai dicermin 1, dipantulkan ke 

cermin 2 dan dipantulkan lagi sampai ke mata. Sebagian besar siswa langsung 

mengerti apa jawaban yang diharapkan dari guru. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertanyaan penggiring guru telah efektif untuk mengamati dan menarik kesimpulan.  

Dalam kegiatan ini siswa dapat menjawab pertanyaan penggiring menarik 

kesimpulan dan menuliskan kesimpulannya di papan tulis. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa aktif dalam pembelajaran. 

 

Kegiatan 3 

Guru bertanya: bagaimana sifat bayangan dari periskop? Siswa tampak diam 

dan berpikir tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian siswa diminta membaca 

komik halaman 10 B - 11 A.  



10 
 

 

Gambar 6. Komik halaman 10 B – 11 A 

Setelah membaca komik, sebagian siswa langsung mengerti isi komik 

tersebut dan beberapa siswa sudah menjelaskan hasil pengamatan mereka. Agar 

pembelajaran tetap sesuai dengan RPP maka siswa diberi pertanyaan: bagaimana 

ukuran bayangan benda yang dilihat dengan periskop dibandingkan aslinya? 

Sebagian besar siswa menjawab benar dan antusias bahwa ukuran bayangan sama 

dengan ukuran benda asli. Kegiatan dilanjutkan kembali dengan pertanyaan: 

Bagaimana bayangan atas-bawah, dan kiri-kanan bayangan terhadap benda asli? 

Sebagian besar siswa menjawab: sama aslinya. Lalu, bayangannya maya atau nyata? 

Sebagian besar siswa menjawab dengan benar: maya. Guru bertanya ulang: Lalu, 

yang paling tepat apa? Maya atau nyata? Siswa kemudian tampak ragu. Namun ada 

seorang siswa yang menjawab: maya, karena bayangannya tidak bisa dipegang, dan 

seperti di dalam cermin. Pada kegiatan ini para siswa masih antusias dan aktif 

menjawab saat guru memberi pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa media komik 

dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar. 

 

Kegiatan 4 

Siswa diberi pertanyaan oleh guru: bagaimana gambar pembentukan 

bayangan benda pada periskop? Siswa tampak diam dan berpikir tetapi tidak ada 

yang menjawab. Kemudian siswa ditugaskan membaca komik hal 11B – 13A, yang 

isinya mengenai proses pembentukan bayangan pada cermin periskop. 
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Gambar 7. Komik halaman 11 B – 13 A 

Setelah membaca komik, siswa diberi pertanyaan: dimana posisi bayangan 1 

terhadap cermin 1? Guru menunjuk beberapa siswa untuk menggambarkan 

pembentukan bayangan dipapan tulis secara bergantian, ternyata seorang siswa 

dapat menggambar dengan benar dan seorang siswa lain masih bingung. Guru 

mengajak siswa membaca komik kembali, dan siswa mengakui bahwa mereka 

kurang teliti saat membaca. Pertanyaan selanjutnya: dimana posisi bayangan 2, jika 

bayangan 1 dicerminkan terhadap cermin 2? Seorang siswa dapat menggambarkan 

dengan benar, namun siswa yang lain didapat kesalahan dalam menggambar garis 

normal. Kemudian guru mengajak siswa membaca komik pada percakapan: (Albe: 

“harus tegak lurus donk”) kemudian mengulang kembali cara menggambar yang 

benar. Dalam kegiatan ini, dibutuhkan waktu beberapa menit untuk mengulang cara 

menggambar bayangan. Karena didapat beberapa siswa yang masih bingung. Untuk 

menarik kesimpulan, guru bertanya dimana posisi bayangan akhir? Siswa dapat 

menjawab dengan benar.  

Dalam kegiatan ini, siswa aktif mengikuti pembelajaran dan masih antusias 

membaca komik meskipun terdapat beberapa kesalahan, siswa tidak malu untuk 

menjawab. Dan setelah siswa diberi waktu membaca ulang komik, didapat bahwa 

siswa kurang memahami dialog didalam komik. 

 

Kegiatan 5 

Guru bertanya: Apakah jarak benda (So) = jarak bayangan (Si)? Seorang 

siswa antusias menjawab: sama. Ada siswa lain yang menjawab: berbeda. Beberapa 

siswa yang lain tampak diam dan bingung, tidak memberikan jawaban. Kemudian 

siswa ditugaskan membaca komik halaman 13 B – 15 A, yang isinya mengenai jarak 

benda dan jarak bayangan. 
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Gambar 8. Komik halaman 13 B – 14A 

Setelah membaca komik, guru bertanya: mana jarak benda 1 (So1) dan jarak 

bayangan 1 (Si1)? Beberapa siswa menjawab dengan benar: So1 = OP dan Si1 = PQ. 

Ada beberapa siswa juga yang masih tampak bingung dengan alasan bingung lihat 

gambar di komik. Kemudian guru menjelaskan lewat gambar dipapan tulis. 

Pertanyaan selanjutnya: berapa jarak So1 dan Si1? Sebagian besar siswa dapat 

menjawab dengan benar. Sesuai RPP, guru bertanya kembali: mana So2 dan Si2? 

Masih ada beberapa siswa yang menjawab salah. Kemudian guru bertanya: jika 

bayangan 1 sebagai benda terhadap cermin 2,  mana yang dimaksud jarak benda 

(So2)? Dengan pertanyaan tersebut, siswa dapat menjawab dengan benar. Guru 

bertanya kembali: berapa So2 dan Si2? Sebagian besar siswa dapat menjawab 

dengan benar. Untuk menarik kesimpulan, guru memberikan pertanyaan: apakah So 

dan Si nilainya selalu sama? Dengan antusias siswa serentak menjawab: sama. 

 

 Kegiatan 6 

Sambil menunjukkan periskop, guru bertanya: bagaimana posisi cermin, jika 

benda berubah posisi dan pengamat tidak berubah posisi/ tetap? Sebagian besar 

siswa tampak diam dan berpikir tetapi tidak ada yang menjawab. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep fisika masih 

kurang. Siswa kemudian diminta membaca komik halaman 15 B - 16. 

 

Gambar 9. Komik halaman 14 B - 16 
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 Setelah membaca komik, siswa diberi pertanyaan: bagaimana posisi cermin 

jika periskop digunakan untuk melihat benda di belakang sekat? Siswa dapat 

menjawab dengan benar, dikarenakan siswa sudah memahami isi dialog komik. 

Pertanyaan selanjutnya: bagaimana jalannya cahaya? Siswa dapat menjawab 

dengan benar saat menggambarkan dipapan tulis. Sesuai dengan RPP, guru 

bertanya untuk menarik kesimpulan: bagaimana posisi cermin, supaya periskop 

dapat digunakan untum melihat  benda di atas, di belakang pengamat? Sebagian 

siswa masih bingung karena kurang  memahami dialog pada bagian tersebut. Guru 

pun juga memperagakan sambil membawa periskop, dan siswa pun dengan antusias 

dapat menjawab dengan benar. Selanjutnya guru bertanya: bagaimana jalannya 

cahaya? Siswa masih antusias menjawab dengan benar, meskipun pembelajaran 

sudah berlangsung lebih dari 45 menit. Hal ini menunjukkan bahwa media komik 

dapat meningkatkan siswa belajar. 

 

4.2 Analisis Peran Komik Terhadap Pembelajaran 

 

Kegiatan Awal 

Di awal proses pembelajaran, siswa sudah membolak – balik halaman 

komik, walaupun meraka belum diminta untuk membacanya. Hal ini menunjukkan 

ketertarikan mereka terhadap komik sangat tinggi. 

Di bagian perumusan masalah, seorang siswa menjawab yang hampir 

menyinggung jawaban yang dimaksud, hanya siswa susah menyebutkan nama 

alatnya. Dengan komik, siswa menjadi lebih mudah mempelajari materi yang akan 

diajarkan karena dialog dalam komik singkat dan jelas. Selain itu, di dalam kegiatan 

hipotesa terjadi diskusi di antara teman sebangku. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa aktif mengikuti pembelajaran. Ini dikarenakan komik yang dibagikan menarik, 

yang disebutkan sebagian besar siswa pada lembar kuisioner yang mereka isi. 

 

Kegiatan Inti – Pemecahan Masalah 

Pada kegiatan inti, siswa ditugaskan membaca komik secara bertahap sesuai 

dengan arahan guru. Siswa juga diberi pertanyaan mengenai jalannya cahaya, sifat 

bayangan, proses pembentukan bayangan, serta aplikasinya. Setelah membaca 

seluruh isi komik, para siswa dapat mengemukakan pendapatnya dalam menyusun 

hasil pengamatan dan kesimpulan dari komik tersebut.  

Refleksi 

Setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, tampak sebagian besar 

siswa telah menjawab soal dengan baik dikarenakan siswa telah memahami seluruh 
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isi komik tersebut. Ada pun beberapa siswa yang masih salah dalam menggambar 

pembentukan bayangan. Namun hasil tes tertulis siswa telah mencapai bahkan 

melebihi batas tuntas. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban kuisioner yang telah diisi 

siswa. Sebagian besar siswa mengakui jika mereka telah memahami seluruh isi 

komik tersebut dan beberapa siswa yang lain belum bisa memahami pada bagian 

pembentukan bayangan.  

 

4.3 Hasil dan Analisis Jawaban Soal 

Berikut ini hasil tes evaluasi siswa: 

Siswa A B C D E F G H I J 

Nilai 70 100 100 70 70 95 100 100 100 85 

Tabel 1. Nilai Siswa 

Dari tabel di atas, 100% siswa mencapai hasil yang tuntas. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan media komik berjalan efektif.  

Dari tabel di atas, tiga (3) siswa yang mendapat hasil minimal yaitu 70. 

Kesalahan siswa yang mendapat nilai 70 adalah pada soal nomor 2c, 2d, 2e yaitu 

menggambarkan pembentukan bayangan pada susunan cermin periskop sehingga 

kesalahan berkelanjutan sampai mengukur jarak benda dan jarak bayangan.  

Setelah diadakan interview untuk 3 siswa tersebut, siswa tidak bisa 

menggambar garis N (Normal) tegak lurus terhadap bidang cerminnya. 

 

Gambar 10. Jawaban siswa no. 2c, d, e. 

Jawaban – jawaban siswa yang salah lainnya dikarenakan kurangnya 

ketelitian siswa dalam membaca serta mengerjakan soal dan siswa tersebut 

memang tidak suka membaca komik. Untuk siswa yang mendapat nilai 100, 

 



15 
 

dikarenakan siswa tersebut memang siswa berprestasi dikelasnya, dan beberapa 

diantaranya juga gemar membaca komik. 

 

4.4 Hasil dan Analisis Jawaban Kuisioner 

  Berikut ini hasil kuisioner siswa: 

No. Pertanyaan Jawaban Siswa 

1. Apakah pembelajaran 

menggunakan media komik 

menarik bagimu? Mengapa? 

Menarik, asyik (4 orang) 

Menarik, jadi lebih bersemangat membaca (2 

orang) 

Menarik karena ada gambar – gambarnya 

sehingga mudah memahami (3 orang) 

Menarik, kata-katanya mudah dipahami (1 

orang)  

 

2. Apakah seluruh isi komik dapat 

kamu pahami dengan baik? 

Ya dapat saya pahami ( 8 orang) 

Ada yang bisa, ada yang tidak (2 orang) 

3. (Jawab no. 3 jika jawaban no.2 

“tidak”) Bagian – bagian 

manakah dari komik yang 

belum kamu pahami dengan 

baik? 

Tidak ada (8 orang) 

Cara gambar jarak benda dan jarak bayangan 

karena garisnya tidak bisa lurus (2 orang) 

4. Bagaimana perpaduan warna 

dalam komik? 

Cocok (5 orang) 

Cukup bagus (1 orang) 

Menarik (4 orang) 

5. Apa ada saran agar komik ini 

menjadi lebih menarik dan 

mudah dipahami? 

Tokohnya diganti yang menarik (1 orang) 

Tokohnya diganti nama orang (1 orang) 

Komik bisa disebar luaskan supaya mudah 

belajarnya (1 orang) 
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Tidak, sudah cukup baik (5 orang) 

Materi komiknya yang menarik (2 orang) 

6. Apakah kamu semakin 

termotivasi belajar fisika 

setelah membaca komik ini? 

Ya (8 orang) 

Tidak, karena fisika lebih susah dibanding 

matematika (1 orang) 

Tidak, karena saya tidak suka baca komik (1 

orang) 

Tabel 2. Jawaban Kuisioner Siswa 

Dari jawaban kuisioner dalam tabel di atas, dapat kita lihat bahwa 

pembelajaran menggunakan komik menarik bagi sebagian besar siswa. Tapi, ada 

seorang siswayang tidak suka pelajaran fisika, dan ada pula yang tidak suka 

membaca komik. Namun, mereka juga mendapatkan nilai yang baik. Hal ini 

disebabkan karena siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. 

Dalam proses pembelajaran terlihat para siswa bisa menjawab dengan 

benar pertanyaan-pertanyaan penggiring kesimpulan sampai memecahkan masalah. 

Berdasar jawaban siswa pada tabel kuisioner diatas, dengan bahasa komik yang 

mudah dipahami, sebagian besar siswa termotivasi belajar fisika setelah membaca 

komik. Ada beberapa orang anak yang meminta komik dengan materi menarik. Ada 

pula yang meminta agar komik ini disebarluaskan. Hal ini menunjukkan media komik  

merupakan media yang baik agar pelajaran fisika menarik bagi siswa. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan hasil penelitian: 

A. Dalam penelitian ini, telah dibuat komik gang memuat prisip kerja periskop 

beserta jalannya cahaya, sifat bayangan, dan proses pembentukan 

bayangannya. Komik tersebut dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

fisika, untuk memudahkan siswa dalam memahami prinsip kerja periskop yang 

terbukti 100% nilai siswa telah mencapai batas tuntas. 

 

B. Pembelajaran menggunakan komik fisika dapat menarik minat dan motivasi 

siswa untuk belajar fisika karena komik yang dibuat disertai proses serta 

contoh-contoh yang benar maupun salah. 
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Saran: 

A. Untuk kedepannya komikus diharapkan dapat membuat media pembelajaran 

komik dengan materi-materi yang dirasa belum dijabarkan secara rinci seperti 

proyektor slide, episkop, dll supaya dapat dijadikan komik berseri fisika 

khususnya alat optik. 

 

B. Bagi guru-guru fisika dapat memanfaatkan media komik dalam proses 

pembelajaran.   
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LAMPIRAN 1:  

Rencana Pembelajaran 

Standar Kompetensi:  

Siswa mampu mendiskripsikan dasar-dasar getaran, gelombang, dan optic serta 

penerapannya dalam produk teknologi sehari-hari. 

Kompetensi Dasar:   

Siswa mampu mendeskripsikan alat-alat optic dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Indikator : 

1. Siswa dapat menjelaskan kegunaan periskop. 

2. Siswa dapat menyebutkan alat optic yang digunakan dan letaknya. 

3. Siswa dapat menentukan posisi cermin pada periskop.  

4. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan pada periskop. 

5. Siswa dapat menggambarkan pembentukan bayangan dari susunan cermin 

periskop, serta mengukur jarak benda (So) dan jarak bayangannya(Si). 

6. Siswa dapat menentukan susunan 2 cermin untuk berbagai posisi benda serta 

jalannya cahaya. 

Waktu : 2 x 45 menit  

Alat / bahan : Komik, Periskop sederhana   

LANGKAH PEMBELAJARAN : 

Motivasi :Guru bertanya, “ Diantara kalian, ada yang pernah lihat kapal selam? Kalau 

kalian berada didalam kapal selam, bagaimana jika kalian ingin melihat bagian atas 

permukaan laut?Alat apa yang bisa digunakan? “ 

Kemudian guru membagikan komik pada siswa.Siswa diminta membaca komik halaman 

1-2. 

Guru bertanya pada siswa: Dari bacaan tadi, bagaimana Albe, Bunny, dan Doli dapat 

melihat benda-benda dipermukaan laut?  
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Perumusan Masalah  :Alat optic apa yang ada didalam periskop? Dan bagaimana 

posisinya? 

Hipotesa  :  ……………………………………… 

 

Kegiatan inti :  

A. Kegiatan 1 :  

( Siswa di tugaskan membaca halaman 3-4 )  

Pertanyaan menggiring mengamati percakapan I: 

” Mengapa Bunny menebak bahwa lensa itu salah? ” 

” Lalu, alat optic apa yang tepat untuk periskop? “ 

“ Mengapa cermin? “ 

Hasil Pengamatan:( cermin memantulkan cahaya sehingga bisa sampai ke mata) 

  

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan: 

Berapa cermin yang dibutuhkan dan dimana dimana harus diletakkan? 

Kesimpulan: 

Periskop terdiri dari 2 cermin yang dipasang diatas dan dibawah periskop dengan sudut 

450terhadap bidang datar. 

 

B. Kegiatan II : Bagaimana jalannya cahaya dari benda ke periskop sampai ke 

mata? 

Hipotesa  : ………………………. 

(Siswa ditugaskan membaca komik hal 4 bawah – 10 tengah) 
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Pertanyaan menggiring mengamati percakapan II : 

“ Apa dasarnya cahaya dari benda bisa sampai ke mata?”  (berdasarkan HPC) 

Hasil Pengamatan II :  

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan percakapan II : 

“ Bagaimana jalannya cahaya dari benda sampai ke mata? “ 

Kesimpulan II :Dari benda ke cermin1, dipantulkan sesuai Hukum Pemantulan Cahaya ke 

cermin 2 dan dipantulkan lagi sampai ke mata. 

 

C. Kegiatan III :Bagaimana sifat bayangan dari periskop? 

Hipotesa : ……………… 

(Siswa ditugaskan membaca komik hal 10 bawah – 11 baris 3) 

Pertanyaan menggiring mengamati percakapan III : 

“ Bagaimana ukuran bayangan benda yang dilihat dengan periskop dibandingkan 

aslinya? “ 

“ Bagaimana posisi bayangan atas-bawah, dan kiri-kanan terhadap benda asli? Tegak 

atau terbalik? “ 

“ Apakah bayanganny maya atau nyata? “ 

Hasil Pengamatan III : 

Ukurannya sama, tidak terbalik kiri-kanan, atas-bawah, dan maya karena tidak ditangkap 

layar. 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan percakapan III : 

“ Bagaimana sifat bayangan dari periskop? “ 
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Kesimpulan III :Sifat bayangan dari periskop : maya, tidak terbalik/ tegak, sama besar. 

 

D. Kegiatan IV : Bagaimana gambar pembentukan bayangan benda pada 

periskop? 

Hipotesa : ……………… 

(Siswa ditugaskan membaca komik hal 11 baris 4 – 13 baris 3) 

Pertanyaan menggiring mengamati percakapan IV : 

“ Dimana posisi bayangan 1 terhadap cermin 1?” 

“ Dimana posisi bayangan 2, jika bayangan 1 dicerminkan terhadap cermin 2?” 

Hasil Pengamatan V :  

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan percakapan V : 

“ Dimana letak bayangan akhir? ” 

Kesimpulan V : bayangan akhir 

 

E. Kegiatan V : Apakah So = Si? 

Hipotesa : ……………… 

(Siswa ditugaskan membaca komik hal 13 baris 4-15 baris 1) 
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Pertanyaan menggiring mengamati percakapan V : 

“ Mana jarak benda 1 (So1) dan jarak bayangan 1 (Si1)? , Berapa jarak So1 dan Si1?” 

“ Mana So2 dan Si2? , Berapa jarak So2 dan Si2? 

Hasil Pengamatan V :  So1 = OP = 2 cm  dan Si1 = PQ = 2 cm 

   So2 = QR = 10,3 cm dan Si 2 = RS = 10,3 cm 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan percakapan V : 

Apakah so dan Si nilainya selalu sama? 

Kesimpulan V : Nilai So = Si 

F. Kegiatan VI  : Bagaimana posisi cermin, jika benda berubah posisi dan 

pengamat tidak berubah           posisi/ tetap? 

Hipotesa : ……………… 

(Siswa ditugaskan membaca komik hal 15 baris 2-16) 

Pertanyaan menggiring mengamati percakapan VI : 

“ Bagaimana posisi cermin jika periskop digunakan untuk melihat benda yang di 

belakang sekat ? (antara benda dan pengamat diberi sekat? “ 

“ Bagaimana jalannya cahaya? “ 

Hasil Pengamatan VI :  

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan percakapan VI : 

“ Bagaimana posisi cermin agar supaya periskop dapat digunakan untuk melihat benda 

di atas, dibelakang pengamat?” 

“ Bagaimana jalannya cahaya? “ 

Kesimpulan VI : 
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Konsulidasi : Siswa diberi soal evaluasi 
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LAMPIRAN 2: 

SoalEvaluasi      Nama  : 

1. Periskop merupakan salah satu alat optic, yang ada didalam kapal selam. Pada 

posisi benda yang bagaimana yang dapat teramati oleh periskop? 

Jawab : 

 

2.  

2.  A). Gambarkan dimana letak danposisi 

kedua cermin supaya orang dapat melihat benda diatas meja! 

 B).Gambarkan jalannya cahaya menurut 

Hukum Pemantulan Cahaya! 

 C).Gambarkan ulang posisi kedua cermin 

untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada masing-masing cermin (cermin 1 

dan cermin 2)! 

 

 D).Berapa jarak benda terhadap cermin 2? 

Dan berapa jarak bayangan akhir terhadap cermin 2? 

 

 E).Apakah jarak So dan jarak Si sesuai sifat 

bayangan cermin datar? 

 

3. Jika susunan gambar seperti di bawah ini, orang akan melihat bulan atau bintang? 

Gambarkan pula jalannya cahaya! 

Jawab : 

 

 

4. Jika susunan gambar seperti di bawah ini, orang akan melihat bulan atau bintang? 

Gambarkan pula jalannya cahaya! 



25 
 

Jawab:  

 

5. Pada hari Kartini, Ani memakai sanggul dikepalanya. Dengan menggunakan 2 

cermin, Ia ingin melihat bagian sanggul (belakang kepala).Bagaiman posisi cermin yang 

tepat supaya Ani dapat melihat sanggulnya? 
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LAMPIRAN 3: 

LEMBAR KUISIONER 

No Pertanyaan Alasan Siswa 

1. Apakah pembelajaran dengan 

menggunakan komik itu menarik? 

Mengapa? 

 

2. Apakah kalian bisa memahami 

konsep-konsep dalam komik ini? 

 

3. Bagian mana yang kalian belum 

pahami pada komik? 

 

4. Bagaimana perpaduan warna 

terhadap gambar? 

 

5. Apakah kamu termotivasi untuk 

belajar fisika setelah belajar 

menggunakan komik? Mengapa? 

 

6. Apakah saran kalian supaya komik 

fisika mudah dipahami? 
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LAMPIRAN 4: 

LEMBAR OBSERVASI 

No Kegiatan Keterangan 

1. Apakah kegiatan motivasi, perumusan masalah dan 

hipotesa di dalam komik berhasil memotivasi siswa 

dan siswa tahu masalah yang akan di pelajari. 

 

 

KEGIATAN INTI :Guru mengajak siswa mencari jawabannya dengan mengikuti kegiatan berikut. 

2. Kegiatan 1 : Alat optic apa yang 

adadidalamperiskop? Dan bagaimanaposisinya?  

 Hipotesa : 

Siswa memberikan hipotesa tentang  masalah 

kegiatan 1. 

Siswa ditugaskan membaca komik hal 3-4. 

 Pertanyaan menggiring mengamati dapat 

diikuti oleh siswa setelah membaca komik. 

 Apakah siswa terlibat aktif dan berperan 

menuliskan hasil pengamatan sebagai catatan. 

 Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

dapat membantu siswa menarik kesimpulan. 

 Kesimpulan : 

Apakah siswa terlibat aktif dan berperan menuliskan 

hasil kesimpulan sebagai catatan. 

 

 

3. Kegiatan 2 : Bagaimana jalannya cahaya dari benda 

ke periskop sampai ke mata? 

 Hipotesa : 

Siswa memberikan hipotesa tentang masalah 

kegiatan 2. 

Siswa ditugaskan membaca komik hal 4-10. 

 Pertanyaan menggiring mengamati dapat 

diikuti oleh siswa setelah membaca komik. 

 Apakah siswa terlibat aktif dan berperan 

menuliskan hasil pengamatan sebagai catatan. 

 Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

dapat membantu siswa menarik kesimpulan. 

 Kesimpulan : 

Apakah siswa terlibat aktif dan berperan menuliskan 

hasil kesimpulan sebagai catatan. 
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4. Kegiatan 3 :Bagaimana sifat bayangan dari periskop? 

 Hipotesa : 

Siswa memberikan hipotesa tentang masalah 

kegiatan 3. 

Siswa ditugaskan membaca komik hal 10-11. 

 Pertanyaan menggiring mengamati 

dapatdiikuti oleh siswa setelah membaca komik. 

 Apakah siswa terlibat aktif dan berperan 

menuliskan hasil pengamatan sebagai catatan. 

 Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

dapat membantu siswa menarik kesimpulan. 

 Kesimpulan : 

Apakah siswa terlibat aktif dan berperan menuliskan 

hasil kesimpulan sebagai catatan. 

 

 

5. Kegiatan 4 : Bagaimana gambar pembentukan 

bayangan benda pada periskop? 

 Hipotesa : 

Siswa memberikan hipotesa tentang masalah 

kegiatan 4. 

Siswa ditugaskan membaca komik hal 11-13. 

 Pertanyaan menggiring mengamati dapat 

diikuti oleh siswa setelah membaca komik. 

 Apakah siswa terlibat aktif dan berperan 

menuliskan hasil pengamatan sebagai catatan. 

 Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

dapat membantu siswa menarik kesimpulan. 

 Kesimpulan : 

Apakah siswa terlibat aktif dan berperan menuliskan 

hasil kesimpulan sebagai catatan. 

 

 

6. Kegiatan 5 : Apakah jarak So=Si? 

 Hipotesa : 

Siswa memberikan hipotesa tentang masalah 

kegiatan 5. 

Siswa ditugaskan membaca komik hal 13-15. 

 Pertanyaan menggiring mengamati dapat 

diikuti oleh siswa setelah membaca komik. 

 Apakah siswa terlibat aktif dan berperan 

menuliskan hasil pengamatan sebagai catatan. 

 Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

dapat membantu siswa menarik kesimpulan. 

 Kesimpulan : 

Apakah siswa terlibat aktif dan berperan menuliskan 
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hasil kesimpulan sebagai catatan. 

 

7. Konsulidasi: Bagaimana posisi cermin, jika berubah 

posisi dan pengamat tidak berubah posisi? 

 Hipotesa : 

Siswa memberikan hipotesa tentang masalah 

konsulidasi. 

Siswa ditugaskan membaca komik hal 15-16. 

 Pertanyaan menggiring mengamati dapat 

diikuti oleh siswa setelah membaca komik. 

 Apakah siswa terlibat aktif dan berperan 

menuliskan hasil pengamatan sebagai catatan. 

 Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan 

dapat membantu siswa menarik kesimpulan. 

 Kesimpulan : 

Apakah siswa terlibat aktif dan berperan menuliskan 

hasil kesimpulan sebagai catatan. 
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LAMPIRAN  5: 
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LAMPIRAN 6 (KOMIK) :         Komik 1 
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          Komik 2 
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          Komik 3 
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          Komik 4 
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          Komik 5 
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          Komik 6 
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          Komik 7 
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          Komik 8 
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          Komik 9 
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          Komik 10 
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          Komik 11 
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          Komik 12 
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          Komik 13 
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          Komik 14 
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          Komik 15 
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          Komik 16 

 


