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1. Masa sulit tidak akan berakhir tetapi orang ulet berhasil 

mengatasinya 

 

2. Jangan takut untuk mencoba, karena ketakutan itulah 

hambatan sesungguhnya dari sebuah kesuksesan kita. 

 

3. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 

mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan 

dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.  

 

 

4. Jangan lelah untuk mencari ilmu karena segala sesuatu di dunia 

ini perlu ilmu, jika tak ada ilmu maka kita sama saja dengan 

orang mati, tak akan bisa berbuat apa-apa. 

 

5. Jangan jadikan suatu kegagalan sebagai alasan untuk takut 

mengalaminya kembali sehingga anda tak mau mencoba lagi, 

tapi lihatlah kegagalan sebagai kesuksesan mengetahui cara 

yang salah 
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Abstrak 

 

Buku paket merupakan salah satu sumber belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran fisika biasanya didominasi dengan tulisan yang panjang sehingga untuk 

memahami materi mengalami kesulitan dan siswa pun jadi malas membaca. Siswa pada 

umumnya lebih suka baca komik, muncul ide penelitian ini mengemas penjelasan materi 

dalam bentuk komik. Penelitian ini bertujuan untuk membuat komik fisika dengan topik 

mikroskop yang bisa digunakan siswa sebagai media pembelajaran, membuat RPP 

dengan media komik dan membuat siswa paham tentang mikroskop. Metode penelitian 

yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas, dimana guru yang melaksanakan 

penelitian di kelas dengan sampel kelas VIII. Pengumpulan data menggunakan lembar 

observasi untuk mengamati efektivitas komik sebagai media pembelajaran, tes tertulis 

untuk mengetahui hasil belajar siswa  dan kuisioner ketertarikan siswa terhadap komik. 

Hasilnya sebagian besar siswa tertarik dan termotivasi belajar fisika menggunakan 

media komik dalam proses pembelajaran dan dapat memahami konsep fisika tentang 

mikroskop . 

 

Kata kunci : Komik, lup dan mikroskop 

 

1. PENDAHULUAN  

 

 Buku teks merupakan salah satu sumber belajar yang banyak digunakan dalam 

proses pembelajaran  fisika. Pada umumnya, buku teks tersebut didominasi dengan 

tulisan-tulisan yang panjang sehingga siswa malas membaca. Sementara itu, siswa 

mailto:Shinta__rosianadewi@yahoo.com
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 lebih suka membaca komik dikarenakan komik didominasi dengan gambar dan tulisan 

singkat serta cerita – cerita yang  menarik.  

 

 Untuk menarik minat siswa dalam  belajar fisika, muncul ide penelitian yang 

mengemas buku teks dalam bentuk komik sehingga komik dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran dan sumber belajar. Dengan menggunakan komik dalam 

pembelajaran diharapkan siswa suka dan  mudah memahami  materi fisika.  

 

 Komik fisika sebagai media pembelajaran pernah diteliti oleh mahasiswa 

Pendidikan Fisika, Universitas Kristen Satya Wacana  diantaranya Petrus Ongga 

dengan topic “ Terapung dan Tenggelam”, Silindung Ester Hanaya dengan topic “ 

Arus Listrik “, Otha Supa dengan topic “ Kemagnetan”, Naga Ligan dengan topic “ 

Tekanan pada Zat Padat”, Destya Kusuma Astuti dengan topic “ Periskop”. 

 

 Adapun  perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1)  

Bagaimana membuat komik yang dapat menjadi media pembelajaran  tentang 

prinsip kerja mikroskop.(2) Bagaimana membuat RPP yang menggunakan media 

komik sebagai media pembelajaran.(3) Bagaimana pemahaman siswa tentang 

mikroskop terhadap komik sebagai media pembelajaran?. 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuat komik fisika yang bisa digunakan media 

pembelajaran fisika dengan topik mikroskop, membuat RPP tentang mikroskop 

dengan komik sebagai media dan menerapkannya di kelas sehingga siswa 

diharapkan dapat memahami materi tersebut. Bagi pembaca, manfaat penelitian ini 

adalah memberi contoh model pembelajaran dengan menggunakan komik sebagai 

media pembelajaran. Dengan komik ini diharapkan siswa lebih termotivasi untuk 

belajar fisika.  
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2. DASAR TEORI  

2.1    Komik sebagai Media pembelajaran 

 

Media pembelajaran ada dalam komponen metode pembelajaran sebagai salah 

satu upaya untuk membantu interaksi guru dan siswa. Salah satu jenis media 

pembelajaran adalah media grafis. Media grafis  meliputi berbagai bentuk visual 

terutama gambar dan salah satu jenis media grafis  adalah komik. 

 

 Komik merupakan cerita bergambar yang terdiri atas berbagai situasi cerita 

bersambung. Komik dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam dunia 

pendidikan karena komik dapat dirancang sesuai materi yang akan disampaikan. 

Dalam hal ini komik berfungsi sebagai penyampai pesan pembelajaran yang dikemas 

semenarik mungkin agar siswa lebih tertarik untuk belajar.[1] 

 

2.2 Lup dan Mikroskop 
Lup 

 
Kemampuan mata dalam memfokuskan atau mengumpulkan sinar dapat 

ditingkatkan dengan memanfaatkan sebuah lensa cembung yang biasa dinamakan 

lup.  

Sifat bayangan yang dihasilkan oleh lup atau kaca pembesar adalah maya, tegak dan 

diperbesar. Oleh karena itu, benda harus diletakkan di ruang I lensa. 

Jalannya sinar pembentukan bayangan pada lup : 

 

 

                                     
                                

                                 
 

 
Gambar. Pembentukan bayangan pada lup 

  
Miskroskop  

 

 Mikroskop berguna untuk memperbesar sudut buka dari benda yang terletak 

pada sembarang jarak dari mata.  Untuk menghasilkan perbesaran mikroskop 
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membutuhkan 2 tahap : pertama akan membentuk bayangan nyata yang lebih besar 

kemudian mengamati bayangan nyata itu melalui sebuah  lup. Bagian penting dari 

sebuah mikroskop yaitu lensa obyektif dan lensa okuler.[2] 

Prinsip kerja mikroskop : 

1. Benda diletakkan di ruang II dekat pada  titik fokus lensa obyektif 

 ( tepatnya terletak sedikit di luar jarak fokus lensa obyektif ) 

2. Benda oleh lensa obyektif dibentuk sebuah bayangan nyata, diperbesar dan 

terbalik. 

3. Bayangan tersebut akan menjadi benda untuk lensa okuler, di mana lensa okuler 

ini adalah sebuah lup. Jadi benda tersebut terletak di ruang I lup dan 

menghasilkan bayangan yang maya, diperbesar, dan tidak terbalik terhadap 

posisi bayangan lensa obyektif. 

 

 

 
 
                                     Gambar 2. Pembentukan bayangan pada mikroskop 
 

3. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang  akan digunakan adalah penelitian tindakan kelas guru 

sebagai peneliti, di mana guru yang melaksanakan penelitian di kelas (Kasbolah. 

1998:122).  

 

3.1 Sampel  

Sampel yang digunakan adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Watumalang, 

Wonosobo sebanyak 26 orang. 

 

      3.2 Instrumen Penelitian 

1. Komik tentang prinsip kerja mikroskop  

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi prinsip kerja mikroskop 

3. Tes yang menguji pemahaman siswa setelah pembelajaran menggunakan komik  
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4. Kuisioner untuk mengetahui ketertarikan siswa dengan komik tentang prinsip 

kerja mikroskop  

5. Lembar observasi untuk mengetahui ketertarikan siswa dengan pembelajaran 

menggunakan komik 

 

     3.3  Prosedur Penelitian 

A. Perencanaan  

1. Membuat komik tentang prinsip kerja mikroskop 

2. Menyusun RPP dengan materi prinsip keja mikroskop 

3. Menyusun soal evaluasi 

4. Menyusun pertanyaan-pertanyaan kuisioner  

5. Menyusun lembar observasi 

B. Pelaksanaan 

1. Peneliti  meminta ijin dan membuat perjanjian dengan pihak sekolah   

       untuk pengambilan data 

2. Dalam pengambilan data, dilaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan  

media pembelajaran komik dan lembar observasi diisi oleh observer 

3. Setelah pembelajaran selesai, soal evaluasi atau tes dibagikan untuk  

mengetahui pemahaman siswa tentang materi prinsip kerja mikroskop. 

4. Kemudian  kuisioner dibagikan  untuk mengetahui ketertarikan siswa  

belajar menggunakan komik tentang prinsip kerja mikroskop. 

 

C. Refleksi  

Setelah pembelajaran selesai hasil tes siswa dikoreksi. Kriteria keberhasilannya  

80% dari siswa mendapat nilai  70. Jika kriteria keberhasilan belum tercapai maka 

komik diperbaiki kemudian KBM dilakukan lagi.  

 

    3.4 Teknik  Analisis Data 

 

a. Kuisioner dan Lembar Observasi 

       Data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

komik yang telah dibuat dan pembelajaran yang berlangsung. 

 

b. Hasil Tes Siswa  
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Data diolah secara kuantitatif untuk mengetahui minat siswa dan pemahaman 

materi siswa. Nilai siswa (N) diperoleh dengan: 

 

N= %100
 skor totalJumlah 

nomerper skor Jumlah 
x

 

Dengan indikator keberhasilannya adalah jika jumlah siswa yang mendapat  nilai tes 

≥ 70 lebih dari 80%. 

 

4.DATA DAN ANALISA DATA 

 4.1  Hasil dari Lembar Observasi 

Motivasi 

Pembelajaran dimulai dengan pemberian salam dan perkenalan. Dalam motivasi, 

siswa ditanya “jika melihat air yang jernih, apakah air tersebut bebas bakteri?. 

Sebagian besar siswa menjawab tidak bebas bakteri dan sebagian besar menjawab  

bebas bakteri. Kemudian jawaban siswa diluruskan, bahwa air bersih tidak selalu 

bebas bakteri. Pertanyaan selanjutnya, siswa ditanya”Alat apa yang digunakan untuk 

melihat bakteri?”. Ada beberapa siswa yang menjawab lup dan ada beberapa siswa 

yang menjawab mikroskop.Untuk mengetahui kebenaran jawaban mereka, komik 

dibagikan dan mereka ditugaskan membaca halaman 1 yang berisi motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Setelah selesai membaca halaman 1, siswa jadi tahu alat yang digunakan untuk 

melihat bakteri adalah mikroskop. Kemudian siswa ditanya” bagaimana prinsip kerja 

mikroskop?” namun tidak ada jawaban dari siswa. Diinformasikan untuk 
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mempelajari prinsip kerja mikroskop, terlebih dahulu mempelajari tentang lup 

sebagai pengantar. 

 

Kegiatan Inti :  

Kegiatan I : 

Dalam kegiatan I, siswa ditanya “ jika kalian ingin membaca petunjuk pemakaian 

obat yang tulisannya kecil, alat apa yang digunakan?”. Ada beberapa siswa yang 

menjawab lup dan ada beberapa siswa yang menjawab mikroskop.Setelah tahu 

jawaban siswa, diinformasikan kalau melihat tulisan yang terlalu kecil alat yang 

digunakan untuk melihatnya adalah lup. Kemudian siswa ditanya” apa fungsi 

lup?”.Ada beberapa siswa yang menjawab memperbesar bayangan dan ada 

beberapa siswa yang tidak menjawab.Untuk mengetahui jawabannya, mereka 

ditugaskan membaca komik halaman 2-3 bagian atas yang berisi tentang fungsi lup. 

 

 
Gambar halaman 2-3a 

Ketika membaca halaman 2-3 bagian atas, siswa ditanya” sebelum dilihat dengan 

lup, bagaimana dengan tulisannya?” . Sebagian besar siswa menjawab tulisannya 

terlihat ukuran asli tulisan.Kemudian siswa ditanya :”setelah dilihat degan lup, 

bagaimana dengan tulisannya?. Sebagian besar siswa menjawab tulisan terlihat 

lebih besar dari ukuran aslinya.  Kemudian siswa digiring menarik kesimpulan 

dengan pertanyaan, ”untuk apa lup itu?”. Hampir semua siswa menjawab lup untuk 

memperbesar bayangan benda.  
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Kegiatan II : 

Setelah mereka mengetahui fungsi lup, siswa ditanya : “ dimana letak benda supaya 

lensa cembung berfungsi sebagai lup?”. Sebagian besar siswa tidak memberikan 

jawaban  dan nampak bingung. Ada beberapa siswa yang berdiskusi dengan teman 

sebangkunya.Untuk mengetahui jawaban tersebut, siswa ditugaskan membaca 

komik halaman 3 bagian bawah sampai halaman 6 yang berisi tentang sifat 

pembentukan bayangan pada lup. 

                    
Gambar halaman 3b -6 

Setelah selesai membaca, siswa ditanya bagaimana sifat bayangan benda di ruang 

I/II/III di depan lensa. Sebagian besar siswa menjawab di ruang benda I bayangannya 

maya, tegak, diperbesar dan sebagian kecil siswa lain tidak menjawab.  Untuk di 

ruang II hampir semua siswa yang menjawab benar yaitu bayangannya 

nyata,terbalik dan diperbesar. Di ruang III sebagian besar menjawab bayangannya 

nyata, terbalik, dan diperkecil dan beberapa siswa lain hanya diam. Kemudian 3 

orang siswa ditunjuk untuk menggambarkan pembentukkan bayangan pada lensa 

cembung. Kemudian guru memperbaiki beberapa kesalahan gambar pembentukan 

bayangan yang sudah digambarkan di papan tulis.Lalu, siswa ditanya dari ketiga hasil 

pembentukan bayangan tadi, gambar mana yang sesuai untuk lup?”. Sebagian besar 

siswa tidak menjawab. Setelah itu, siswa ditanya : “ kalau kalian melihat bayangan 

benda menggunakan lup, bagaimana ukuran bayangannya dan sifatnya?”. Sebagian 

besar siswa menjawab bahwa bayangannya pasti diperbesar.Tetapi untuk sifatnya, 1 

siswa menjawab maya dan ada 2 siswa yang menjawab nyata. Kemudian 

diinformasikan bahwa bayangan maya tidak dapat ditangkap layar dan bayangan 

nyata dapat ditangkap layar. Siswa ditanya:”kalau kalian melihat bayangan benda 
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menggunakan lup, yang kalian amati itu bayangan maya atau nyata?. Sebagian besar 

siswa menjawab bayangannya maya dengan alasan tidak dapat ditangkap layar. 

Pertanyaan selanjutnya, “dari ketiga hasil pembentukan bayangan, gambar mana 

yang bisa digunakan untuk lup?” . Siswa menjawab dengan benar : benda di ruang I. 

Untuk meluruskan kesimpulan, dari beberapa jawaban siswa disimpulkan bahwa 

sifat bayangan benda yang diamati dengan lup adalah maya, tegak dan diperbesar 

dan terletak di ruang bayangan IV. 

 

Kegiatan III : 

Siswa ditugaskan membaca komik halaman  7 sampai 11 untuk mengenali 

mikroskop 

 
Gambar halaman 7- 11 

Setelah selesai membaca, siswa ditanya : “ ada berapa lensa pada mikroskop?”. 

Sebagian besar siswa menjawab ada 2 lensa pada mikroskop dan sebagian kecil 

siswa lainnya hanya diam. Kemudian siswa ditanya :” bagaimana fokus kedua sama 

atau berbeda?”. Sebagian besar siswa menjawab berbeda. Setelah itu, siswa 

ditanya :” Lensa yang fokusnya kecil letaknya di dekat mata atau benda? Disebut 

lensa apa?”.Sebagian besar siswa menjawab fokus yang kecil letaknya didekat benda 

yang disebut lensa obyektif dan sebagian siswa masih bingung. Kemudian mereka 

diminta membaca ulang komik halaman 9-10.Pertanyaan selanjutnya,” Lensa yang 

fokusnya besar letaknya didekat mata atau benda? Disebut lensa apa?”. Sebagian 

besar siswa menjawab fokus yang besar letaknya di dekat mata yang disebut lensa 

okuler. Siswa ditanya :” Bagaimana jarak kedua lensa dalam mikroskop? Sembarang 
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atau tertentu?”.Sebagian besar siswa menjawab tertentu dan ada beberapa siswa 

hanya bergumam.Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut siswa diajak menyimpulkan. 

 

Kegiatan IV : 

Siswa ditanya:” bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan mikroskop?”. Siswa 

tampak bingung dan mereka tidak menjawab. Kemudian siswa ditugaskan membaca 

komik halaman 12 sampai 17.  

 

 
Gambar. halaman 12-17 

Setelah selesai membaca, siswa ditanya: “Di ruang berapa  benda harus diletakkan 

di lensa obyektif?”. Sebagian besar yang menjawab benda diletakkan diruang II dan 

siswa yang lainnya hanya diam. Pertanyaan selanjutnya,” apa sifat bayangan  yang 

dihasilkan lensa obyektif?”. Hampir semua siswa menjawab benar yaitu nyata, 

terbalik, dan diperbesar. Kemudian siswa ditanya” apa yang menjadi benda untuk 

lensa okuler?”. Siswa tampak bingung dan berdiskusi dengan teman sebangkunya. 

Siswa diminta membaca ulang komik halaman 14 pada informasi yang diberikan 

Paman Pandi bahwa” bayangan lensa obyektif akan menjadi benda untuk lensa 

okuler”.  Setelah ditanya kembali, hampir semua siswa menjawab dengan benar dan 

ada beberapa siswa yang bergumam. Pertanyaan selanjutnya, dimana benda harus 

diletakkan di depan lensa okuler?”. Ada beberapa siswa yang menjawab di ruang II 
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dan ada beberapa siswa yang masih bingung dan tampak berdiskusi dengan teman 

sebangku. Karena jawaban dari siswa salah dan masih ada yang bingung, siswa 

diminta kembali membaca komik halaman 15. Siswa ditanya” kalau melihat dengan 

mikroskop, kita membutuhkan layar tidak?. Hampir semua siswa menjawab tidak 

membutuhkan layar. Pertanyaan selanjutnya,” kalau tidak menggunakan layar, 

berarti bayangannya nyata atau maya? “. Hampir semua siswa menjawab 

maya.Siswa kembali ditanya” kalau bayangannya maya, di ruang berapa benda 

harus diletakkan di  lensa okuler?”.Hampir semua menjawab di ruang benda I di 

depan lensa okuler. Siswa ditanya” apa sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa 

okuler?”. Sebagian besar siswa menjawab maya, tegak, dan diperbesar.Kemudian 

jawaban diluruskan bahwa bayangannya maya, tegak terhadap bayangan dari lensa 

obyektif dan diperbesar. Siswa ditanya “ jika dibandingkan dengan keadaan awal 

benda, bayangan akhirnya tegak atau terbalik?. Ada beberapa siswa yang menjawab 

tegak dan ada beberapa siswa yang menjawab terbalik. Kemudian guru meluruskan 

jawaban siswa bahwa jika dibandingkan dengan posisi awal benda terbalik .Siswa 

ditanya, “bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan mikroskop?”. Sebagian besar 

siswa menjawab benar yaitu maya, diperbesar, dan terbalik terhadap keadaan awal. 

 

Kegiatan V : 

Siswa ditanya” apakah jarak kedua lensa pada mikroskop sembarang atau tertentu?. 

Sebagian besar siswa menjawab benar yaitu tertentu karena saat kegiatan III sudah 

disinggung sedikit tentang jarak kedua lensa. Siswa ditanya” Bagaimana persamaan 

jarak kedua lensa pada mikroskop?”.Siswa tidak menjawab dan mereka ditugaskan 

membaca komik halaman 17  sampai 21a. 
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Gambar halaman 17-21 a 

Setelah selesai membaca, siswa ditanya “ jika jarak lensa obyektif ke benda diubah, 

apa yang terjadi?”. Sebagian besar siswa menjawab jika jarak lensa obyektif ke 

benda diubah maka letak benda di depan lensa okuler juga berubah. Diinformasikan 

bahwa jarak lilin awal 7,5 cm dari lensa obyektif dan fokus lensa obyektif 5 cm dan 

lensa okuler 10 cm. Kemudian siswa ditanya, “jika jarak lensa okuler diubah jadi 9 

cm dari layar, apa yang terjadi?”. Sebagian besar siswa ada yang menjawab benar, 

bayangannya makin besar dan makin jauh.Siswa ditanya” jika jarak lensa okuler 

diubah 10 cm dari layar, apa yang terjadi?. Sebagian besar siswa yang menjawab 

benar yaitu bayangannya semakin jauh dan semakin besar juga.Jawaban mereka 

diluruskan yaitu saat jarak lensa okuler diubah jadi 9 cm dari layar bayangan yang 

dihasilkan makin besar dan makin jauh dari hasil bayangan semula dan saat jarak 

lensa okuler diubah 10 cm dari layar bayangannya makin besar dan makin jauh dari 

bayangan semula ( saat jarak 9 cm). Setelah itu siswa ditanya,”berapa jarak benda ke 

lensa obyektif? Hampir semua siswa menjawab 7,5 cm. Pertanyaan selanjutnya, 

berapa jarak bayangan yang dihasilkan lensa obyektif?. Sebagian besar siswa 

menjawab 15 cm. Siswa ditanya bagaimana rumus dari jarak kedua lensa saat mata 

berakomodasi dan saat mata tak berakomodasi?. Siswa tampak bingung dan 

berdiskusi dengan teman sebangkunya.Oleh karena itu, siswa diminta membaca 

kembali komik halaman 19 dan 20. Setelah selesai membaca, siswa kembali ditanya 

dengan pertanyaan yang sama. Sebagian besar siswa menjawab bahwa rumus jarak 
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kedua lensa saat mata berakomodasi adalah d = Siob + Sok dan rumus jarak kedua 

lensa saat mata tak berakomodasi adalah d = Siob + fok. 

  

Kegiatan VI : 

Siswa ditanya :” bagaimana gambar pembentukan bayangan pada mikroskop saat 

mata berakomodasi dan saat mata tak berakomodasi? Siswa tampak bingung dan 

berpikir tapi mereka tidak menjawab.Kemudian siswa ditugaskan membaca komik 

halaman 21a sampai 23. 

 
Gambar. halaman 21 a -23  

Setelah membaca, siswa ditanya :”dimana benda harus diletakkan di lensa 

obyektif?”. Hampir semua siswa menjawab di ruang II. Pertanyaan selanjutnya 

“ dimana posisi bayangan yang dihasilkan lensa obyektif?”. Kemudian 2 siswa 

ditunjuk untuk menggambarkan di papan tulis sedangkan siswa yang lainnya 

menggambar dibuku mereka masing-masing . Kedua siswa tersebut dapat 

menggambarkan dengan benar karena dalam kegiatan II sudah dibahas. Setelah itu 

siswa ditanya “ apa benda untuk lensa okuler?”. Sebagian besar siswa menjawab 

benar yaitu bayangan dari lensa obyektif yang akan menjadi benda untuk lensa 

okuler. Siswa kembali ditanya” diruang berapa benda harus diletakkan di lensa 

okuler?”. Sebagian besar siswa menjawab di ruang I di depan lensa okuler. Siswa 

ditanya” dimana letak bayangan akhir mikroskop saat melihat dengan mata 

berakomodasi?”. Kemudian kedua siswa tadi diminta melanjutkan menggambarkan 

bayangan akhir yang dihasilkan mikroskop saat melihat dengan mata berakomodasi 

begitu juga dengan siswa yang lainnya. Gambar dari kedua siswa tadi masih ada 

yang salah begitu juga dengan siswa yang lainnya. Sebagian besar siswa kurang teliti 

dan tepat dalam menemukan titik perpotongan dari 3 sinar istimewa.Kemudian 
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siswa diminta membaca kembali halaman 21-22. Setelah membaca lagi, mereka 

dapat menggambar dengan benar yaitu menggambar hasil bayangan akhir 

mikroskop pada saat mata berakomodasi di titik fokus lensa obyektif yang terletak di 

depan lensa okuler. Kemudian selanjutnya siswa ditanya ,” dimana letak bayangan 

akhir saat melihat dengan mata tak berakomodasi?”. Kemudian ditunjuk 2 siswa lagi 

untuk menggambarkan bayangan akhir saat melihat dengan mata tak berakomodasi 

dan mereka masih bingung. Kemudian diinformasikan bahwa hanya menggunakan 2 

sinar istimewa yang digunakan yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan 

melalui titik fokus dan sinar datang melalui titik pusat optik O. Siswa pun diminta 

kembali membaca komik bagian pembentukan bayangan halaman 21-22. Saat 

menggambar lagi, kedua siswa dan siswa lainnya dapat menggambar dengan benar 

yaitu bayangan akhir dari lensa okuler.  

 

4.2 Data Kuisioner Siswa :  

Tabel .1 Jawaban Kuisioner Siswa . 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. 
 

Apakah pembelajaran menggunakan 
media komik menarik 
bagimu?Mengapa? 
 

- Menarik karena mudah 
dipahami (9 orang ) 

 
- Menarik karena 

pembelajaran tidak 
membosankan (11 orang) 

 
 
 

- Menarik karena ada gambar-
gambarnya (3 orang) 

 
- Tidak karena tidak suka 

membaca komik( 3 orang ) 

2. 
 
 

Apakah seluruh isi komik dapat kamu 
pahami dengan baik? 
 

- Belum semua paham ( 6 
orang ) 

 
- Iya saya paham (20 orang ) 

 

 
3. 

 
( Jawab no.3 jika no.2 menjawab 
“tidak”). Bagian-bagian komik manakah 
yang tidak kamu pahami dengan baik? 
 

- Tidak ada ( 20 orang ) 
 

- Menggambar pembentukan 
bayangan lensa cembung  

              (3 orang )  
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- Menggambar bayangan pada 
mikroskop ( 3 orang ) 

 
4. 

 
Apa saran kamu agar komik bisa mudah 
dipahami ? 
 

 
- Penjelasan  dipersingkat lagi ( 

10 orang ) 
 

- Warna lebih menarik  
( 5 orang ) 

 
- Tidak sudah cukup baik  

( 11 orang ) 

 
5. 

 
Apakah kamu termotivasi belajar fisika 
setelah membaca komik ini? 
 

 
- Iya saya termotivasi 

 ( 23orang ) 
 

- Tidak,karena saya lebih 
tertarik dengan biologi  
( 3 orang ) 

 

 

Dari hasil kuisioner siswa di atas, menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan 

media komik menarik dan memotivasi sebagian besar siswa karena mereka merasa 

pembelajarannya tidak membosankan. Namun ada 3 siswa yang menjawab tidak 

menarik karena pada dasarnya mereka tidak suka membaca komik. Selain menarik 

dan memotivasi, komik dapat dipahami sebagian  besar siswa dan ada beberapa 

siswa yang belum memahami seluruh isi komik. 

 

4.3 Data Hasil Tes Siswa 

Tabel 2. Hasil Tes Siswa 

No. Siswa Nilai 

1. A 100 

2. B 100 

3. C 65 

4. D 95 

5. E 60 

6. F 80 

7. G 80 

8. H 90 

9. I 100 

10. J 90 

11. K 85 

12. L 100 

13. M 90 
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Dari hasil tes siswa di atas, diperoleh 23 orang  88% siswa yang nilainya 

mencapai tingkat keberhasilan yang sudah ditentukan. Namun, ada 3 siswa yang 

mendapat nilainya dibawah standar. Kesalahan siswa pada pembentukan bayangan. 

Selain itu, mereka kurang konsentrasi saat mengikuti mengerjakan soal. 

 

4.4. Analisa Peran Komik terhadap Pembelajaran  

Kegiatan Awal 

Pada awal pembelajaran, siswa tampak membolak – balik komik walaupun 

mereka belum diminta untuk membaca. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

ketertarikan siswa pada komik. Ini berarti komik dapat digunakan siswa sebagai 

media pembelajaran yang menarik dan memotivasi. Hal ini, didukung pada  jawaban 

kuisioner yang sebagian besar siswa tertarik dan termotivasi dengan komik. 

 

Kegiatan Inti – Pemecahan Masalah   

 

Dalam kegiatan inti, selalu diawali dengan memberi pertanyaan rumusan 

masalah. Sebelum membca komik, siswa yang menjawab pertanyaan sedikit dan 

belum bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian siswa ditugaskan 

membaca komik secara bertahap sesuai arahan guru. Siswa juga  diberi pertanyaan 

yang mengarahkan mereka  mengamati dialog dan menyimpulkan pembahasan  

untuk menjawab setiap rumusan masalah tadi. Setelah membaca komik,  siswa 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar dan dapat 

14. N 70 

15. O 60 

16. P 100 

17. Q 90 

18. R 80 

19. S 70 

20. T 80 

21. U 100 

22. V 75 

23. W 90 

24. X 100 

25. Y 75 

26. Z 90 
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meyimpulkan isi komik. Selain itu, sebagian besar siswa merasa tidak bosan saat 

pembelajaran berlangsung karena dalam komik ada gambar-gambarnya. Namun ada 

sebagian kecil tidak tertarik dengan komik karena pada dasarnya mereka tidak suka 

membaca komik.  Hal ini, menunjukkan bahwa komik dapat mudah dipahami dan 

menarik serta aktif dalam mengikuti pembelajaran.  

 

Refleksi  

 

  Setelah siswa selesai mengerjakan soal evaluasi, tampak sebagian besar menjawab 

soal dengan baik dan benar berarti siswa dapat memahami isi komik tersebut.  Dari 

hasil tes tertulis siswa diperoleh 23 orang (88%) yang nilainya mencapai tingkat 

keberhasilan yang sudah ditentukan.  Dengan demikian penelitian dapat dikatakan 

berhasil karena hasil yang didapatkan lebih dari tingkat keberhasilan yang ingin 

dicapai. Namun, ada 3 siswa yang mendapat nilainya di bawah standar. Kesalahan 

siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70 adalah pada soal pembentukan 

bayangan dan kurang konsentrasi mengerjakan soal.  Dari jawaban kuisioner siswa, 

20 orang sudah memahami semua isi komik dan 6 siswa belum memahami semua isi 

komik. Ini berarti sebagian besar siswa dapat memahami komik dengan baik . 

 

5.Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan hasil penelitian : 

- Dalam penelitian ini, media komik untuk pembelajaran dapat menarik dan 

memotivasi siswa untuk belajar fisika dibanding belajar menggunakan buku 

paket. RPP yang digunakan berhasil dilakukan dalam proses pembelajaran . 

- Media komik ini salah satu media yang dapat digunakan untuk membuat siswa 

tidak bosan dan mudah memahami dalam proses pembelajaran. 

Saran : 

- Untuk ke depannya, ada lagi yang membuat komik fisika dengan materi-materi 

       fisika lainnya. Pada saat pembuatan komik, pewarnaan gambar dapat  

      menggunakan program Paint,Adobe Photoshop, Corel Draw  dan program lainya.  

 

- Bagi para guru fisika dapat menggunakan media komik ini untuk pembelajaran  

       di kelas. 
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Lampiran I : 

Rencana Pelaksanaan 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: 

Siswa dapat : 

1. Menjelaskan kegunaan lup dan mikroskop 

2. Menggambarkan pembentukan bayangan dan menentukan sifat-sifat 

bayangan 

3. Menentukan fokus  lensa obyektif dan lensa okuler 

4. Menentukan letak lensa obyektif dan lensa okuler 

5. Menentukan jarak kedua lensa  pada mikroskop 

6. Menggambarkan pembentukan bayangan akhir pada mikroskop 

Waktu : 2 x 45 menit 

Alat/bahan: komik, mikroskop 

Langkah Pembelajaran: 

Motivasi : guru bertanya, “ jika kalian melihat air sungai yang jernih, apakah air 

tersebut bebas bakteri? Bagaimana kalian bisa melihat bakteri itu? Alat apa yang 

bisa kalian gunakan? 
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Kemudian guru membagikan komik pada siswa. Siswa diminta membaca komik 

halaman……. 

Perumusan Masalah : Bagaimana prinsip kerja mikroskop? 

Hipotesa:…………. 

 Kegiatan Inti: 

A. Kegiatan  I: 

“jika kalian ingin membaca petunjuk pemakaian obat yang tulisannya kecil, alat 

apa yang bisa kalian gunakan?” 

Perumusan Masalah : Apa fungsi lup ? 

(Siswa ditugaskan membaca halaman 1 sampai 3 atas) 

Pertanyaan Penggiring Mengamati Percakapan I:  

“Sebelum dilihat dengan lup, bagaimana dengan tulisan ini? “ 

“ Setelah dilihat dengan lup, bagaimana dengan tulisan ini? 

Hasil Pengamatan : 

Tulisan akan terlihat ukuran aslinya sebelum dilihat dengan lup  

Tulisan akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya jika dilihat dengan lup 

Pertanyaan Menggiring Menarik Kesimpulan: 

Untuk apa lup itu? 

Kesimpulan : 

Lup berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. 
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B. Kegiatan II:  

Perumusan Masalah : Dimana letak benda supaya lensa cembung berfungsi sebagi 

lup? 

 (siswa ditugaskan membaca komik halaman 3 bawah sampai 6 atas) 

Pertanyaan Menggiring Mengamati Percakapan II: 

- Berdasarkan yang kalian pelajari, bagaimana sifat bayangan diruang I/II/III/di 

titik tak hingga? 

Hasil Pengamatan : 

Ruang 

Benda 

Nyata / 

Maya 
Posisi Ukuran 

I Maya Tegak Diperbesar 

II Nyata Terbalik Diperbesar 

III Nyata Terbalik Diperkecil 

Titik Tak 

Hingga 

Nyata Terbalik Diperkecil 

 

Pertanyaan Menggiring Menarik Kesimpulan : 

- Bagaimana sifat bayangan benda yang kamu amati dengan lup? 

- Berdasarkan data, sifat bayangan maya, tegak, dan diperbesar, bendanya 

diruang berapa? 

Kesimpulan : 

Sifat bayangan benda saat diamati dengan lup  adalah maya, tegak dan 

diperbesar.Jadi lensa cembung bekerja sebagai lup jika benda berada diruang I 
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C. Kegiatan III:  

(siswa ditugaskan membaca komik halaman 6 bawah  sampai  11 atas) 

Pertanyaan menggiring mengenali bagian-bagian mikroskop : 

1. Berapa lensa di dalam mikroskop? 

2. Bagaimana fokus kedua lensa sama/berbeda? 

3. Lensa yang fokusnya kecil letaknya di dekat mata atau benda?disebut lensa  

apa? 

4. Lensa yang fokusnya besar letaknya di dekat mata atau benda?disebut lensa  

apa? 

5. Bagaimana jarak kedua lensa dalam mikroskop?Sembarang atau tertentu? 

Kesimpulan : 

Di dalam mikroskop ada 2 lensa cembung dengan fokus berbeda. Lensa yang 

fokusnya kecil terletak di dekat benda disebut lensa obyektif. Lensa yang fokusnya 

besar terletak di dekat mata  

disebut lensa okuler.Jarak kedua lensa dalam mikroskop tertentu.  

 

D. Kegiatan IV: Bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan mikroskop? 

      (siswa ditugaskan membaca komik halaman 12 bawah  sampai 17 atas) 

Pertanyaan menggiring mengamati percakapan : 

Dimana benda harus diletakkan di depan lensa obyektif? 

Apa sifat bayangan yang dihasilkan lensa obyektif? 

Apa yang menjadi benda bagi lensa okuler? 

Dimana benda harus diletakkan di depan lensa okuler? 
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Apa sifat bayangan yang dihasilkan lensa okuler? 

Hasil Pengamatan :  

- Pada mikroskop, benda diletakkan diruang 2 depan lensa obyektif  dan  

bayangannya nyata, terbalik dan diperbesar. 

- Bayangan dari lensa obyektif akan menjadi  benda untuk lensa okuler dan  

terletak diruang I 

- Sifat  bayangannya maya, tegak  terhadap bayangan dari lensa obyektif dan  

diperbesar. 

Pertanyaan menggiring menarik kesimpulan : 

Jika dibandingkan dengan posisi awal benda, bayangan akhirnya tegak/terbalik? 

Apa sifat bayangan akhir yang dihasilkan mikroskop? 

Kesimpulan : 

Sifat bayangan pada mikroskop  itu maya, diperbesar, dan terbalik  terhadap posisi 

awal benda. 

E. Kegiatan V : Apakah jarak kedua lensa pada mikroskop sembarang atau 

tertentu? 

                      Bagaimana persamaan  jarak kedua lensa pada mikroskop? 

(siswa ditugaskan membaca komik halaman 17 bawah  sampai 21 atas ) 

Pertanyaan Menggiring Mengamati Percakapan : 

- Jika jarak  lensa obyektif ke benda diubah, apa yang terjadi? 

-  Jika jarak lensa okuler diubah jadi 9 cm dari layar, apa yang terjadi? 

- Jika jarak lensa okuler diubah  10 cm dari layar, apa yang terjadi? 
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Hasil Pengamatan : 

Jika jarak lensa obyektif diubah, maka  letak benda di depan lensa okuler juga 

berubah. 

Saat jarak lensa okuler ke layar 9 cm bayangan yang dihasilkan makin besar dan 

makin jauh dari hasil bayangan semula. 

Saat jarak lensa okuler ke layar 10 cm bayangan yang dihasilkan makin besar dan 

makin jauh dari hasil bayangan semula  dan saat jarak 9 cm. 

Pertanyaan Menggiring Menarik Kesimpulan : 

Apa jarak kedua lensa pada mikroskop tertentu? 

Berapa jarak bayangan yang dihasilkan lensa obyektif? 

Bagaimana rumus dari jarak kedua lensa saat mata berakomodasi? 

Bagaimana rumus dari jarak kedua lensa saat mata tak berakomodasi? 

Kesimpulan : 

- Jarak kedua lensa pada mikroskop tertentu. 

- Jarak bayangan yang dihasilkan lensa obyektif 15 cm. 

- Rumus jarak kedua lensa saat mata berakomodasi  adalah d = Siob + Sok 

- Rumus jarak kedua lensa saat mata tak berakomodasi adalah d= Siob + fok 

F. Kegiatan VI : Bagaimana gambar pembentukan bayangan pada mikroskop 

saat mata berakomodasi dan saat mata tidak berakomodasi? 

(siswa ditugaskan membaca komik halaman 21 tengah sampai 23 ) 

Pertanyaan Menggiring Mengamati Percakapan : 

Dimana benda harus diletakkan di depan lensa obyektif? 
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Dimana letak bayangan yang dihasilkana lensa obyektif?(ditunjukkan dengan 

gambar) 

Hasil Pengamatan :  

 

Pertanyaan Menggiring Menarik Kesimpulan : 

Dimana letak benda di depan lensa okuler?  

Apa benda untuk lensa okuler?  

Dimana letak bayangan akhir saat melihat mata berakomodasi? 

Dimana letak bayangan akhir saat melihat mata tidak berakomodasi? 

Kesimpulan : 

 

G. Konsolidasi : siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Lampiran 2 : 

Nama  :………………………………….. 

No :…………………………………… 

Soal evaluasi 

1. a. Apa fungsi lup? 

b. Apa fungsi mikroskop? 

 

2. a. Gambarkan pembentukan bayangan pada lensa cembung jika benda 

diletakkan diruang  benda I dan II! 

b. Bagaimana sifat bayangannya? 

 

3. Misal ada 3 lensa yang memiliki fokus 10 cm, 10 cm dan 20 cm. Lalu kita akan 

membuat  

Mikroskop dengan  2 lensa.  

a. Berapa fokus lensa yang bisa dipakai sebagai lensa oyektif dan lensa okuler? 

b. Berdasarkan fokusnya, bagaimana letak lensa obyektif dan okuler? 

 

4. Bagaimana prinsip kerja mikroskop? 
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Lampiran 3 

Nama :.............. 

Kelas :.............. 

No :.............. 

Kuisioner 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

 
 
1. 

 
Apakah pembelajaran menggunakan 
media komik menarik bagimu?Mengapa? 
 

 
 
 
 

 
2.  
 
 

 
Apakah seluruh isi komik dapat kamu 
pahami dengan baik? 
 

 

 
3. 

 
( Jawab no.3 jika no.2 menjawab “tidak”). 
Bagian-bagian komik manakah yang tidak 
kamu pahami dengan baik? 
 

 

 
4. 

 
Apa saran kamu agar komik bisa mudah 
dipahami ? 

 

 
5. 

 
Apakah kamu termotivasi belajar fisika 
setelah membaca komik ini? 
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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 memahami masalah yang akan dipelajari. 

 

Kegiatan Inti : Guru mengajak siswa mencari jawabannya dengan mengikuti kegiatan berikut 

2. Kegiatan  1:  Apa fungsi lup? 

(Siswa ditugaskan membaca halaman 1 sampai 3 

atas) 

- Pertanyaan mengggiring 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  II:  Dimana letak benda supaya lensa 

cembung berfungsi sebagi lup? 

(siswa ditugaskan membaca komik halaman 3 

bawah sampai 6 atas) 

- Pertanyaan mengggiring 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 
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menuliskan hasil kesimpulan sebagai catatan  
 

4. Kegiatan III :Mengenali bagian-bagian mikroskop  

(siswa ditugaskan membaca komik halaman 6 

bawah  sampai  11 atas) 

 

- Pertanyaan mengggiring 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. 

 

 

5.  Kegiatan IV: Bagaimana sifat bayangan yang 

dihasilkan mikroskop? 

(siswa ditugaskan membaca komik halaman 12 

bawah  sampai 17 atas) 

 

- Pertanyaan mengggiring 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. 
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6. Kegiatan V : Apakah jarak kedua lensa pada 
mikroskop   sembarang atau tertentu? 

 Bagaimana persamaan  jarak kedua lensa pada 
mikroskop? 

(siswa ditugaskan membaca komik halaman 9 

sampai10) 

- Pertanyaan mengggiring 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. 

 

 

7. Kegiatan VI : Bagaimana gambar pembentukan 

bayangan pada mikroskop saat mata berakomodasi 

dan saat mata tidak berakomodasi?(siswa 

ditugaskan membaca komik halaman 17 bawah  

sampai 21 atas ) 

- Pertanyaan mengggiring 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. 

 

 

8. Konsolidasi :  

Siswa aktif dalam mengerjakan soal evaluasi 
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Lampiran 5 : 
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34 
 

Lampiran  6 :  
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