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PEMBUATAN KOMIK FISIKA TENTANG TEKANAN ZAT PADAT 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

Naga Ligan, Marmi Sudarmi, Diane Noviandini 

Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika 

Universitas Kristen Satya Wacana, 

Jl. Diponegoro 52 – 60, Salatiga 50711, Indonesia 

 

Abstrak 

Dari pengalaman melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL), ternyata banyak 
siswa sulit memahami kalimat – kalimat yang ada di buku cetak. Tetapi ketika membaca 
komik,  siswa  bisa  sangat  asyik.  Dari  kedua  hal  tersebut,  munculah  ide  untuk 
menggabungkan  buku  cetak  yang  berisi  kalimat  –  kalimat  panjang  ke  dalam  bentuk 
komik dengan dialog pendek dan gambar yang menarik. Penelitian  ini bertujuan untuk 
membuat komik fisika, membuat RPP dengan media komik, dan membuat siswa paham 
tentang materi  tekanan  zat  padat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  PTK,  guru 
sebagai  peneliti  dan  mengambil  sampel  pada  11  orang  siswa  SMP  kelas  VIII. 
Pengumpulan data menggunakan  lembar observasi  yang mengamati efektifitas  komik 
sebagai media pembelajaran, hasil belajar siswa berupa nilai  tes  tertulis dan kuisioner 
ketertarikan siswa terhadap media komik. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa  pembuatan  komik  fisika  sebagai media  pembelajaran  dapat  dikatakan  efektif 
memotivasi siswa dalam belajar. Media komik  juga membuat siswa menjadi  lebih aktif 
dalam menjawab pertanyaan guru. Dari segi kognitif, media komik memberikan dampak 
positif dalam pemahaman konsep mengenai tekanan zat padat. RPP yeng telah didesain 
dapat diimplementasikan dalam kelas dan hasil evaluasi mencapai tingkat keberhasilan 
yang diinginkan. Tanggapan siswa  terhadap pembelajaran menggunakan media komik 
adalah  sangat  senang  dan  bersemangat  dalam  belajar  fisika,  karena  disajikan  dalam 
bentuk  gambar  yang  menarik  dan  dialog  pendek  sehingga  lebih  mudah  memahami 
materi yang dipelajari.  

Kata kunci: media pembelajaran komik, tekanan zat padat. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketika penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL), banyak 

siswa sulit memahami dengan kalimat ‐ kalimat yang ada di buku cetak. Buku cetak  

memang merupakan kumpulan kesimpulan dari para ilmuwan dan tidak diceritakan 

secara  detail  bagaimana  proses  terjadinya  kesimpulan  tersebut.  Akibatnya,  anak 

menjadi bosan dan malas membaca. Tetapi ketika membaca komik, anak bisa sangat 

asyik. Bahkan, dihentikan pun sulit. Kemudian munculah ide untuk menggabungkan 

buku  cetak  yang berisi  kalimat  –  kalimat panjang  ke dalam bentuk  komik dengan 

dialog pendek dan gambar yang menarik. 

Dalam penelitian ini, dibuat komik dengan topik tekanan zat padat dan zat 

cair. Penelitian  tentang komik  fisika untuk pembelajaran  juga pernah   dibuat oleh 

Petrus Ongga, dengan topik “Terapung Tenggelam”, Silindung Ester Hanaya dengan 

topik “Arus Listrik”, dan Otha Supa dengan  topik  “Kemagnetan”. Ketiganya adalah 

mahasiswa Pendidikan Fisika, Universitas Kristen Satya Wacana. 

Berikut  ini  perumusan  masalah  yang  akan  dibahas:  (1)  Bagaimana 

membuat komik fisika sebagai media pembelajaran tentang tekanan? (2) Bagaimana 

cara menyusun RPP dengan menggunakan media komik dalam mata pelajaran fisika 

dengan  pokok  bahasan  tekanan?  (3)  Apakah  jika  dilakukan  pembelajaran  dengan 

menggunakan media komik, siswa paham tentang konsep tekanan? 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat  komik  fisika  yang  dapat 

dipergunakan  guru  untuk  Kegiatan  Belajar Mengajar  dengan  topik  tekanan.  Bagi 

siswa,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mempermudah  siswa mempelajari  tekanan 

dengan membaca komik. 

Manfaat penelitian  ini bagi guru adalah sebagai referensi baru karena 

dapat menjadi alat bantu mengajar untuk materi tekanan dalam proses belajar 

mengajar menggunakan metode discovery . Bagi siswa adalah untuk menambah 

pengalaman atau wawasan baru yaitu belajar fisika menggunakan komik. 
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2. KERANGKA TEORITIS

2.1 Komik untuk Menjelaskan Konsep Tekanan Zat Padat 

Komik merupakan media  gambar  dimana  tersusun  atas  panel‐panel  yang 

berurutan membentuk sebuah cerita narasi. Komik merupakan sarana bacaan yang 

lebih ringan dan mudah dipahami  (Grimmsurae, 2011:3) dibanding buku teks. Teks 

dalam komik selalu singkat‐padat dan jelas. Komik umumnya berisi cerita fiksi.  

Komik sangat membantu dalam menjelaskan konsep – konsep fisika. Komik 

dapat mengilustrasikan prinsip kerja pompa hidrolik dan peristiwa sehari – hari yang 

menggunakan prinsip hukum Pascal.  

Berikut ini materi – materi yang digambarkan dalam komik: 

Tekanan zat padat 

Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas permukaan tempat gaya 

tersebut bekerja. Satuan dari tekanan dalam SI adalah pascal (1 Pa = 1 N/m2).  

A
FP =

Keterangan: 

P = tekanan (Pa) 

F = gaya yang bekerja (N) 

A = luasan tempat gaya bekerja (m2) 

Dari  perumusan  di  atas,  diketahui  bahwa  semakin  besar  gaya  yang 

diberikan,  semakin besar  tekanan  yang dihasilkan.  Semakin besar  luas permukaan 

tempat gaya bekerja, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. 

Konsep tekanan zat padat dapat digunakan dalam kehidupan sehari – hari, 

contohnya: 
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• Ketika telentang di papan berisi paku homogen yang banyak dan teratur 

letaknya, kita tidak akan terluka dan kesakitan. Hal tersebut dikarenakan 

luasan  tempat  gaya  (dalam  hal  ini  gaya  berat)  bekerja  adalah  sama 

dengan luas seluruh paku yang mengenai tubuh kita. 

• menggunakan  pisau  yang  tumpul,  memotong  benda  akan 

membutuhkan kekuatan yang lebih daripada memakai pisau yang tajam. 

Hal  ini  dikarenakan  luasan  pisau  yang  tumpul  lebih  besar  daripada 

luasan  pisau  yang  tajam.  Sesuai  dengan  konsep  tekanan  zat  padat, 

semakin  besar  luas  permukaan  tempat  gaya  bekerja,  semakin  kecil 

tekanan yang dihasilkan. 

 

2.2 Pembelajaran Menggunakan Komik 

Komik  fisika  dapat memotivasi  siswa  untuk membaca.  Jika mereka  telah 

berminat untuk membaca, maka secara otomatis mereka telah mempelajari konsep 

fisika. Dengan membaca para  siswa dapat menarik  sendiri  konsep –  konsep  fisika 

yang  tertuang  dalam  komik.  Dengan  demikian,  komik  dapat  menjadi  salah  satu 

media pembelajaran yang baik. 

Media  komik  diselaraskan  dengan  pembelajaran  metode  discovery. 

Pembelajaran  diawali  dengan  memotivasi  siswa  dengan  masalah  yang  berkaitan 

dengan tekanan. Kemudian kegiatan membaca dan menyelidiki  isi komik dilakukan 

pada  kegiatan  inti.  Dengan  kegiatan membaca,  siswa mendapatkan  pengetahuan 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan.  

Berikut langkah – langkah pembelajaran yang dilakukan: 

No  Langkah 

Pembelajaran 

Keterangan 

1  Motivasi  Siswa dimotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

2  Perumusan 

masalah 

Siswa menemukan suatu permasalahan yang 

akan dipecahkan.  

3  Hipotesis  Siswa  mengungkapkan  hipotesis  untuk 
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menjawab  masalah    menurut  pemahaman 

mereka sendiri.  

4  Kegiatan inti  Siswa  membaca  komik  tentang  tekanan  dan 

menuliskan  prinsip  –prinsip  tekanan  yang 

ditemukan di dalamnya. 

5  Pemecahan 

masalah 

Siswa  menggunakan  prinsip  –  prinsip  yang 

ditemukan untuk memecahkan masalah. 

6  Konsolidasi  Siswa  diberi  tes  untuk  melihat  apakah  telah 

memahami konsep tekanan atau belum. 

Sumber: Silindung Ester Hanaya, 2011. 

Langkah  pembelajaran  ini  sebagai  pedoman merancang  alur  komik  agar 

siswa mudah mengikuti arah pembelajaran. 

Dengan  langkah  pembelajaran  seperti  di  atas,  guru  dapat  membangun 

interaksi dalam kelas dengan mengajukan pertanyaan‐pertanyaan seputar apa yang 

para  siswa  baca  dalam  komik.  Tentunya  jika  para  siswa  telah  membaca  komik, 

mereka  tahu  isi  komik  tersebut.  Sehingga  mereka  bisa  mengerti  apa  yang  guru 

bicarakan di kelas. Dengan mengerti pembicaraan guru,  tentunya para  siswa akan 

bisa  aktif  terlibat  dalam  interaksi  dengan  guru.  Dengan  demikian,  pembelajaran 

lebih hidup dan menarik bagi para siswa. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian  dilakukan  dengan  metode  Penelitian  Tindakan  Guru  sebagai 
peneliti, dimana guru yang melaksanakan penelitian di kelas  (Kasbolah. 1998:122). 
Jika  nilai  tes  siswa  belum  mencapai  batas  tuntas,  maka  komik  diperbaiki  dan 
pembelajaran dilaksanakan ulang sampai hasil tes siswa meningkat (Wardhani dkk. 
2008:2.13). 

3.1. Sampel Penelitian 
Obyek  penelitian  yang  diteliti  adalah  siswa  –  siswi  kelas  VIII  SMP  Kristen 

Indonesia Magelang. Dengan mengambil  sampel  acak dari  siswa  –  siswi  kelas VIII 
sebanyak 11 orang yang dikumpulkan dalam satu kelas saat penelitian dilaksanakan. 
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3.2. Instrumen Penelitian 
A. Komik berisi materi tekanan zat padat. 
B. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan materi tekanan untuk 

SMP kelas VIII. 
C. Tes  untuk  mengetahui  pemahaman  siswa  setelah  pembelajaran 

menggunakan komik dilaksanakan. 
D. Kuisioner untuk mengetahui ketertarikan siswa  terhadap pembelajaran 

menggunakan komik. 
 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 
A. Pada  saat  pembelajaran  berlangsung,  seseorang  diminta  untuk 

mengobservasi kelas dengan mengisi  lembar observasi kelas yang telah 
disediakan. 

B. Semua  siswa  diminta  mengerjakan  soal  –  soal  evaluasi  untuk 
mengetahui pemahaman siswa tentang tekanan. 

C. Semua siswa diminta untuk mengisi kuisioner untuk mengetahui minat 
siswa terhadap pembelajaran menggunakan komik fisika. 
 

3.4. Prosedur Penelitian 
Berikut tahapan – tahapan dalam penelitian ini: 

A. Perencanaan 
1) Membuat komik dengan topik tekanan. 
2) Menyusun RPP dengan materi tekanan. 
3) Menyusun soal – soal evaluasi. 
4) Menyusun pertanyaan – pertanyaan kuisioner. 

 
B. Pelaksanaan 

Pembelajaran  dilaksanakan  sesuai  RPP.  Sementara  observasi  kelas 
dilakukan oleh orang  lain  yang duduk di dalam kelas di belakang para 
siswa. 
 

3.5. Teknik Analisis Data 
A. Hasil Tes siswa 

Data  diolah  secara  kuantitatif  untuk mengetahui  pemahaman materi 
siswa. Nilai siswa (N) diperoleh dengan:  
 

 
 
Dengan indikator keberhasilannya adalah jika nilai siswa ≥ 70. 
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B. Kuisioner dan Lembar Observasi 
Data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui minat siswa terhadap 
komik yang telah dibuat dan pembelajaran yang berlangsung. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Analisis Observasi Pembelajaran 

Bagian motivasi 

Siswa ditunjukkan 2 benda yaitu balok kayu dan bola besi. Sebelumnya siswa 

ditugaskan  menebak  benda  manakah  yang  lebih  berat.  Siswa  secara  antusias 

menjawab bola besi yang lebih berat. Murid diminta membaca komik halaman 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komik Halaman 1 

Perumusan masalah 

Setelah selesai membaca, siswa tercengang karena di dalam komik tersebut 

balok  kayu  lebih  berat.  Kemudian  guru  bertanya:  Apa  permasalahan  yang  akan 

dipecahkan  dalam  pembelajaran  ini?  Seorang  siswa  menjawab  bahwa 

permasalahannya  adalah  apa  yang  dirasakan  tangan.  Guru  memberikan  pujian 

kepada  siswa  tersebut dan menyetujui bahwa permasalahannya adalah: Apa yang 

dirasakan  tangan  kalau  bukan  berat?  Sebagian  siswa  bergumam  sendiri  dan 
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sebagian  lagi  mendiskusikannya  dengan  teman  sebangku.  Hal  ini  menunjukkan 

bahwa seluruh siswa telah termotivasi. 

Hipotesis 

Hipotesis  dikemukakan  oleh  sebagian  besar  siswa,  kemudian  dicatat  di 

papan  tulis.  Di  sini  tampak  sebagian  besar  siswa  aktif  menjawab  permasalahan 

tersebut. 

Kegiatan inti 

Kegiatan 1. 

Untuk melihat  hipotesis  yang  benar  dalam menjawab  permasalahan  tadi, 

siswa ditugaskan membaca halaman 2a yang berisikan dialog Albe, Bunny, Doli, dan 

Paman Pandi tentang balok kayu dan bola besi sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komik halaman 2a 

Siswa  ditanya  dengan  pertanyaan  penggiring,  bagaimana  cara  untuk 

mengetahui berat benda?  Sebagian besar  siswa menjawab:  timbangan. Ada  siswa 

yang  masih  menjawab  dengan  tangan.  Lalu  siswa  tersebut  diminta  membaca 

kembali  komik  halaman  1  dan  2.  Siswa  tersebut  lalu  mengakui  bahwa  ia  tidak 

membaca komik dengan teliti. Lalu siswa ditanya dengan pertanyaan kedua, apakah 
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kita  dapat  menggunakan  tangan  sebagai  timbangan?  Kali  ini  seluruh  siswa 

menjawab: tidak.  

Dari kegiatan ini, sebagian besar siswa tenang dan membaca komik dengan 

antusias. Siswa juga berdiskusi dengan teman sebangku mengenai komik. 

Pemecahan masalah 1 

Siswa  diingatkan  kembali  mengenai  permasalahan  tadi  yaitu  apa  yang 

dirasakan  tangan  ketika  menimbang  menggunakan  tangan?  Seluruh  siswa 

menjawab: tekanan. 

Kegiatan 2 

Perumusan masalah 2 

Siswa  diminta  menjawab  pertanyaan:  faktor  apa  sajakah  yang 

mempengaruhi besarnya tekanan? Sebagian besar siswa sulit memberikan hipotesa. 

Sebagian  siswa  takut  salah dan  sebagian  lagi benar – benar  tidak  tahu. Siswa  lalu 

diberi  pengertian  bahwa  hipotesa  tidak  harus  benar.  Lalu  siswa  mengerti  dan 

hipotesa dapat dikemukakan. 

Siswa lalu diminta membaca komik halaman 2 ‐ 3. 
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Gambar 3. Komik halaman 2 ‐ 3 

Setelah membaca, siswa diminta menjawab pertanyaan: Apa yang membuat 

Albe merasakan hal yang berbeda ketika Paman Pandi menusukkan ujung obeng ke 

telapak  tangan  Albe?  Sebagian  besar  siswa menjawab  dengan  antusias.  Jawaban 

siswa adalah: Paman Pandi  lebih menekan obeng padaa perlakuan kedua. Ada satu 

siswa yang menjawab bahwa Paman Pandi memakai kekuatan yang lebih besar saat 

perlakuan  kedua.  Jawaban  siswa  tersebut  dibenarkan  oleh  guru  dan  siswa  diberi 

pertanyaan  lagi:  Kekuatan  itu  disebut  apa  dalam  fisika?Sebagian  siswa membaca 

komik  lagi  untuk  mencari  jawabannya  dan  sebagian  lagi  telah  menjawab:  gaya. 

Kemudian  siswa  diberi  pertanyaan  lagi:  Bagaimana  pengaruh  gaya  terhadap 

tekanan?  Seorang  siswa  yang  membaca  ulang  komik  tersebut  dapat  menjawab 

dengan benar.  

Pada  kegiatan  ini,  sebagian  besar  siswa masih  antusias  dalam menjawab 

pertanyaan.  Hal  ini  menujukkan  bahwa  siswa  dapat  mengikuti  kegiatan 

pembelajaran dengan baik. 

 



11 

Siswa diminta menjawab pertanyaan penggiring lagi agar dapat mengetahui 

faktor yang kedua. Siswa diberi pertanyaan: pada percobaan kedua, mengapa Albe 

merasakan tekanan lebih besar pada ujung obeng daripada pangkal obeng? Jawaban 

dari sebagian besar siswa adalah karena ujung obeng lebih runcing. Siswa kemudian 

diarahkan  dengan  pertanyaan:  jika  runcing  maka  luasannya  bagaimana?  Siswa 

menjawab:  kecil.  Siswa  diberi  pertanyaan  lagi:  Lalu  bagaimana  pengaruh  luasan 

terhadap  tekanan?  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.  

Pemecahan masalah 2 

Siswa  diingatkan  kembali  dengan  perumusan masalah  tadi  dan  sebagian 

siswa  dapat menjawab  dengan  benar  bahwa  faktor  yang mempengaruhi  tekanan 

adalah gaya dan luasan tempat gaya bekerja serta pengaruhnya. 

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 

Siswa  kemudian  diberi  pertanyaan:  apakah  ada  yang mempunyai  contoh 

penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari – hari? 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 halaman 4 – 5.  
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Gambar 4. Komik halaman 4 – 5  

Sebagian  besar  siswa membaca  dengan  antusias walaupun  jam  pelajaran 

telah berlangsung lebih dari 45 menit. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih fokus 

dalam belajar. Kemudian  siswa diberi pertanyaan  tentang peristiwa  apa  saja  yang 

terjadi di komik halaman 4 – 5 tersebut. 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: mengapa 

Paman  Pandi  dapat  telentang  di  atas  papan  berpaku  banyak  tanpa  kesakitan? 

Sebagian  besar  siswa  menjawab  benar  bahwa  paku  banyak  membuat  luasan 

menjadi besar. Kegiatan dilanjutkan  kembali dengan pertanyaan:  Luasannya besar 

lalu  apa  yang  terjadi  dengan  tekanannya?  Sebagian  besar  siswa menjawab:  kecil. 

Lalu  bagaimanakah  yang  terjadi  dengan  gayanya?  Di  sini  sebagian  siswa menjadi 

bingung. Kemudian diinformasikan bahwa gaya yang ada dalam peristiwa ini adalah 

sama  dengan  balok  kayu  dan  bola  besi  tadi  yaitu  gaya  yang  bekerja  adalah  gaya 

berat karena Paman Pandi hanya berbaring saja. Kemudian siswa diberi pertanyaan 

lagi. Pertanyaannya adalah tentang dua pisau yang tumpul di dalam komik halaman 

4  –  5.    Siswa  diberi  dua  pertanyaan  sekaligus:  bagaimana  cara  memperbesar 

tekanan?  Bagaimana  cara  memperkecil  tekanan?  Sebagian  besar  siswa  dapat 
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menjawab  dengan  benar  karena  telah  membaca  komik  dengan  seksama.  Pada 

kegiatan  ini  para  siswa masih  antusias meskipun  pembelajaran  telah  berlangsung 

lebih dari 45 menit. Hal  ini menunjukkan bahwa media komik dapat meningkatkan 

minat siswa dalam belajar. 

4.2 Analisis Peran Komik Terhadap Pembelajaran 

    Motivasi – Perumusan Masalah – Hipotesis 

    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  langsung  menjawab 

dengan benar.  Jadi  sesuai dengan  tujuan komik  ini, yaitu membuat  siswa menjadi 

lebih mudah mempelajari materi  yang  akan  diajarkan  kaena  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,  itu 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  untuk  menyimpulkan 

faktor  –  faktor  yang mempengaruhi  besarnya  tekanan  serta  pengaruh masing  – 

masing  faktor  tersebut.  Setelah  membaca  seluruh  isi  komik,  para  siswa  dapat 

mengemukakan  pendapatnya  dalam menyusun  hasil  pengamatan dan  kesimpulan 

dikarenakan oleh komik tersebut. Di dalam komik telah dijelaskan dan digambarkan 

secara rinci sehingga siswa tidak kesulitan untuk menceritakan kembali peristiwa – 

peristiwa yang terjadi di dalam komik.  

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. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  jawaban  kuisioner  yang  telah  diisi 

siswa.  Seluruh  siswa  mengakui  jika  mereka  telah  memahami  seluruh  isi  komik 

tersebut. Hal  ini didukung dengan hasil  tes  tertulis para  siswa yang  telah melebihi 

batas tuntas (lihat Tabel Nilai Siswa, halaman 14) 

 

4.3 Hasil dan Analisis Jawaban Soal 

Berikut ini hasil tes evaluasi siswa: 

Tabel 1. Nilai Siswa 

Siswa  A  B  C D E F G H I J  K 

Nilai  80  90  70  90  80  75  100  85  70  90  80 

 

Dari  tabel  di  atas,  tamapak  bahwa  100%  siswa  yang  mencapai 

ketuntasan  belajar.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pembelajaran  yang  dilakukan 

dengan media komik adalah efektif.  

Dari tabel di atas, tampak dua siswa yang mendapat hasil minimal yaitu 

70.  Kesalahan  siswa  yang  mendapat  nilai  70  adalah  pada  soal  nomor  4    yaitu 

menggambarkan balok.  

Setelah  diadakan  interview  untuk  2  siswa  tersebut,  siswa  pertama 

menjawab karena memang tidak bisa menggambar balok (lihat Gambar 5, halaman 

14),  dan  siswa  kedua menjawab  jawabannya memang  salah  karena  kurang  teliti 

dalam membaca  soal.  Siswa  pertama  kemudian  diajari  untuk menggambar  balok 

dengan benar. 

 

 

 

Gambar 5. Jawaban no. 4 siswa dalam menggambar balok 
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Jawaban  –  jawaban  siswa  yang  salah  lainnya  dikarenakan  kurangnya 

ketelitian  siswa  dalam mengerjakan  soal.  Untuk  siswa  yang mendapat  nilai  100, 

dikarenakan  siswa  ini  tidak hanya mendapat peringkat pertama di kelasnya,  tetapi 

juga dia gemar membaca komik. 

4.4 Hasil dan Analisis Jawaban Kuisioner 

Berikut ini adalah hasil kuisioner siswa: 

No.  Pertanyaan  Jawaban Siswa 

1  Apakah pembelajaran 

menggunakan media 

komik menarik 

bagimu? Mengapa? 

Bagus, belajar sambil baca komik (2 orang) 

Menarik, asyik (1 orang) 

Menarik, karena baru pertama kali (1 orang) 

Menarik, jadi lebih bersemangat membaca(1 orang) 

Ya, lumayan(1 orang) 

Menarik karena gambar – gambar yang lucu (1 

orang) 

Menarik karena tidak semua pelajar belajar dengan 

komik ini (1 orang) 

Menarik, menjadi lebih paham (3 orang)  

 

2  Apakah seluruh isi 

komik dapat kamu 

pahami dengan baik? 

Ya dapat saya pahami ( 11 orang)

3  (Jawab no. 3 jika 

jawaban no.2 “tidak”) 

Bagian – bagian 

manakah dari komik 

yang belum kamu 

pahami dengan baik? 

4  Apa ada saran agar 

komik ini menjadi lebih 

menarik dan mudah 

Ditambah tokohnya (2 orang) 

Diberi adegan yang lucu (1 orang) 

Tidak sudah cukup baik (5 orang) 
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dipahami?  Dibuat buku agar semua materi dapat mudah 

dipahami (1 orang) 

Dibuat lebih simpel (1 orang) 

Gambarnya jangan itu saja (1 orang) 

5  Apakah kamu semakin 

termotivasi belajar 

fisika setelah membaca 

komik ini? 

Ya (11 orang) 

Tabel 2. Jawaban Kuisioner Siswa 

Dari  jawaban  kuisioner  dalam  Tabel  Jawaban  Kuisioner  Siswa  di  atas, 

dapat  kita  lihat  bahwa  pembelajaran  menggunakan  komik menarik  bagi  seluruh 

siswa. Hal ini dikarenakan seluruh siswa gemar membaca komik. 

Dalam proses pembelajaran tampak para siswa menjawab dengan benar 

pertanyaan  –  pertanyaan  penggiring  ke  kesimpulan  sampai  dengan memecahkan 

masalah. Ini dikarenakan komik mempermudah mereka memahami materi. Ada juga 

yang menjawab menarik karena banyak gambar – gambar yang lucu. 

Berdasarkan  jawaban  kuisioner,  seluruh  siswa  menjawab  dapat 

memahami seluruh  isi komik. Hal  ini dikarenakan bahasa yang ada di komik sesuai 

dengan bahasa mereka sehari – hari dan gambar yang ada di komik  jelas dan mudah 

dimengerti.  

Seluruh  siswa  menjawab  semakin  termotivasi  belajar  fisika  setelah 

membaca  komik  ini.  Ada  juga  seorang  anak  yang meminta  komik  dengan materi 

yang  lain.  Anak  tersebut  juga meminta  agar  komik  ini  dijadikan  buku  agar  dapat 

mempelajari seluruh materi fisika menggunakan media komik. Hal  ini menunjukkan 

media  komik    merupakan  media  yang  sangat  baik  agar  pelajaran  fisika  mudah 

dipahami oleh siswa. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan hasil penelitian: 

A. Komik  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  telah  memuat  konsep 

tekanan  zat padat,  faktor –  faktor  yang mempengaruhi besar  tekanan 

dan  implementasinya  dalam  kehidupan  sehari  ‐  hari  yang  dapat 

dipahami  dengan  baik  oleh  siswa.  RPP  yang  telah  disusun  juga 

mendukung keberhasilan penelitian ini. 

B. Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pembelajaran menggunakan  komik 

memotivasi  siswa  untuk  mengikuti  seluruh  kegiatan  pembelajaran 

karena komik memudahkan mereka memahami konsep fisika dan berisi 

dialog pendek serta gambar yang menarik sehingga pembelajaran tidak 

monoton. 

 

Saran: 

A. Banyak  konsep  fisika  yang  dapat  digambarkan  dalam  komik, misalnya 

mengenai  impuls  dan momentum,  cahaya,  dan  lain  –  lain.  Semoga  di 

masa depan, banyak fisikawan yang juga komikus dapat membuat komik 

dengan materi  fisika  yang  tak  hanya mendukung  pembelajaran  tetapi 

juga dapat menghibur pembacanya. 

B. Dalam  membuat  komik  agar  lebih  menarik,  komikus  dapat 

menambahkan  adegan  –  adegan  lucu  pada  komik  tersebut.  Komikus 

juga  dapat  membuat  ekspresi  wajah  yang  lebih  menarik  agar 

pembacanya  dapat  tertawa  sambil  belajar.  Teknik  menggambar  juga 

perlu  diperhatikan,  terutama  mimik  wajah  dan  benda  –  benda  yang 

penting  untuk  konsep  fisika.  Dalam  satu  halaman  komik  juga  jangan 

terlalu banyak adegan agar pembaca tidak cepat bosan membaca. 
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