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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kegiatan Pendahuluan 

Tahapan pengembangan Media Komik Pendidikan Untuk Mata 

Pelajatan IPS Kelas V SD Pada Materi Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

dimulai dengan studi pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui 

komponen-komponen pengembangan penelitian berdasarkan tingkat 

kebutuhan siswa kelas V SD dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

pendahuluan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPS yang diselenggarakan, serta media pendukung 

yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. 

Pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara kepada guru-

guru kelas V di SD Kutowinangun 12 dan SD Kutowinangun 5 Salatiga. 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh kenyataan sebagai berikut: 

a. Penggunaan metode ceramah oleh Guru-guru masih mendominasi dalam 

pembelajaran IPS 

b. Dalam proses pembelajaran, guru-guru pernah menggunakan media 

pembelajaran namun yang menggunakan media Komik Pendidikan 

belum pernah 

c. Guru-guru memiliki pendapat yang sama bahwa pengunaan metode dan 

media pembelajaran membutuhkan waktu serta persiapan yang lebih 

d. Guru-guru mendukung pengembangan media pembelajaran berbentuk 

komik pendidikan sebagai salah satu media alternatif pendukung 

kegiatan pembelajaran IPS kelas V SD untuk materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia 

Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, maka dilakukan studi 

literatur terhadapa tuntutan kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam 

materi persiapan kemerdekaan Indonesia dengan menentukan tujuan 

pembelajaran yang sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar pada 

KTSP. 
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Tabel 9.  

Standar  Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS Kelas V 

Standar 

 Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Indikator 

2.  Menghargai 

peranan tokoh 

perjuangan 

dalam 

masyarakat 

dalam 

mempersiapkan 

dan 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Indonesia 

2.2  Menghargai 

jasa dan 

peranan 

tokoh 

Perjuangan 

dalam 

mempersiapk

an 

kemerdekaan 

Indonesia 

Persiapan 

Kemerdekaan 

Indonesia 

 Menceritakan 

peristiwa penting 

perjuangan bangsa 

dalam usaha 

mempersiapkan 

kemerdekaan. 

 Menceritakan peranan 

beberapa tokoh 

perjuangan dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan. 

 Memberi contoh 

sikap cara 

menghargai jasa para 

tokoh dalam 

mempersiapkan 

kemerdekaan. 

   

Dari hasil analisis kebutuhan dan studi literatur kurikulum  maka 

dibuatlah media Komik Pendidikan, guna memenuhi kebutuhan media 

pembelajaran IPS dengan materi persiapan kemerdekaan Indonesia. 

 

4.2 Deskripsi Proses Pembuatan 

4.2.1 Persiapan Dan Penginstalan Perangkat Lunak 

Persiapan yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan materi persiapan kemerdekaan Indonesia melalui  buku 

IPS kelas V SD, Internet dan sumber-sumber materi lain seperti buku SNI 
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jilid VI, artikel dan lain-lain. Setelah materi terkumpul selanjutnya 

penginstalan perangkat lunak yang akan digunakan untuk membuat komik. 

Software yang digunakan peneliti adalah Adobe Photoshop CS5, CorelDraw 

Graphics Suite X5, Manga Studio EX 4.0 dan Microsoft Publisher 2010. 

 

4.2.2 Perancangan 

a) Perancangan Naskah Komik 

Setelah penginstalan software selesai, selanjutnya materi yang telah 

terkumpul disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan karakteristik 

siswa kelas V SD. Untuk kemudian digunakan sebagai acuan untuk 

menyusun naskah komik. Langkah selanjutnya adalah 

mengkonsultasikan naskah komik tersebut kepada dosen pembimbing 

untuk mendapat masukan dan saran 

b) Pembuatan Sketsa Gambar 

Naskah komik yang telah mendapatkan masukan dari dosen 

pembimbing dan sudah direvisi, kemudian dijadikan acuan untuk 

menggambar sketsa komik.  

c) Menggambar Digital 

Setelah gambar kasar telah tersusun dalam tiap-tiap panel, 

selanjutnya gambar kasar tersebut di scan, dan dimasukan dalam  

program manga studio untuk dilakukan digital drawing. Alasan peneliti 

menggunakan teknik digital drawing karena keterbatasan alat-alat 

gambar yang dimiliki, efektifitas ruang dan waktu, dan hemat biaya. 

d) Shading dan Screen Tone 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pemberian warna dan 

bayangan pada gambar agar gambar tampak lebih hidup. Proses ini 

menggunakan program photoshop CS5.  

e) Pengeditan  

Pengeditan dilakukan agar gambar yang sudah tertata pada tiap panel 

sesuai dengan naskah komik yang dijadikan acuan, dan agar gambar 

sesuai dengan background cerita yang ada di dalam naskah komik 
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seperti situasi perang, malam hari, atau suara ledakan dan ekspresi 

marah. Pada proses ini program yang digunakan adalah manga studio. 

Hasil dari pengeditan ini adalah draf produk awal dari komik pendidikan 

yang kemudian dilakukan evaluasi formatif oleh dosen pembimbing. 

 

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian  

Sebuah Produk akan lebih berkualitas bila produk tersebut telah 

mengalami suatu proses evaluasi atau ujicoba. Pengembangan media 

pembelajaran ini yang telah didesain dan dikembangkan kemudian direview 

oleh ahli media dan ahli materi. Sebelum diujicobakan kepada pengguna 

yaitu siswa kelas V SD. Hasil evaluasi  para ahli dan hasil respon siswa pada 

saat diujicobakan inilah yang akan dijadikan sebagai bahan penilaian dan 

analisis produk. 

 

4.3.1 Hasil Evaluasi Ahli 

Data validasi ahli yaitu data yang diperoleh berdasarkan penilaian 

ahli materi dan ahli media melalui angket. Ahli materi menilai aspek isi 

pembelajaran, format dan bahasa. Ahli media menilai aspek tampilan, 

keterpaduan isi dan komunikasi visual.  

Aspek penilaian dan analisis penyekoran validasi ahli materi 

terhadap media komik pendidikan sebagai berikut:  

a. Aspek format 

1) Kesesuaian isi materi dengan tujuan pembelajaran 

2) Kesesuaian bahan bantuan belajar 

3) Kualitas bahan bantuan belajar 

b. Aspek isi materi 

1) Kesesuaian materi pada komik pendidikan 

2) Kejelasan konsep yang disampaikan pada komik pendidikan 

3) Ketepatan gambar yang digunakan untuk kejelasan materi 

4) Kedalaman materi yang disajikan 
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c. Aspek bahasa 

1) Kesesuaian penggunaan bahasa pada komik pendidikan 

2) Kebakuan bahasa yang digunakan pada komik pendidikan 

d. Analisis penyekoran kuesioner respon siswa terhadap media 

1) Pilihan jawaban (sangat setuju) dinilai 5 

2) Pilihan jawaban (setuju) dinilai 4 

3) Pilihan jawaban (cukup) dinilai 3 

4) Pilihan jawaban (tidak setuju) dinilai 2 

5) Pilihan jawaban (sangat tidak setuju) dinilai 1 

Dalam penghitungan hasil evaluasi ahli materi terhadap Komik 

Pendidikan “Detik-Detik Kita Merdeka” diperoleh data sebagai berikut: 

 

Tabel 10. 

Rata-Rata Evaluasi Ahli Materi Pada Tiap Aspek Penilaian 

No Aspek penilaian Rata-rata tiap aspek  

1 Format 4.66 

2 Isi 4.75 

3 Bahasa 4.25 

Jumlah 13.66 

Rata-rata 4.54 

 

Setelah dilakukan analisis, diperoleh rata-rata skor penilaian ahli 

materi sebesar 4,54. Dan pada kesimpulan akhir Ahli Materi menyatakan 

media Komik Pendidikan  “Layak untuk diujicoba dengan revisi”. Dengan 

menggunakan rentang skor 1 sampai 5, rata-rata skor penilaian ahli materi 

untuk aspek isi dan pembelajaran sesuai dengan pedoman konversi nilai 

skala 5 tergolong kriteria “Sangat Baik”. (lihat  Lampiran 5). 

Selanjutnya Aspek penilaian dan analisis penyekoran validasi ahli 

media terhadap media komik pendidikan sebagai berikut:  

a. Aspek tampilan 

1) Kesesuaian tata letak teks dan gambar pada komik pendidikan 

2) Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf 
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3) Kesesuaian proporsi warna 

4) Kesesuaian pemilihan background 

b. Aspek isi materi 

1) Kesesuaian gambar dengan materi pada komik pendidikan 

2) Kejelasan urutan penyajian materi pada komik pendidikan 

3) Keterpaduan gambar dan teks untuk kejelasan materi 

4) Kejelasan uraian materi yang disajikan 

c. Aspek komunikasi visual 

1) Sederhana dan memikat 

2) Komunikatif  

3) Kreatifitas 

d. Analisis penyekoran kuesioner respon siswa terhadap media 

1) Pilihan jawaban (sangat setuju) dinilai 5 

2) Pilihan jawaban (setuju) dinilai 4 

3) Pilihan jawaban (cukup) dinilai 3 

4) Pilihan jawaban (tidak setuju) dinilai 2 

5) Pilihan jawaban (sangat tidak setuju) dinilai 1 

Dalam penghitungan hasil evaluasi ahli media terhadap Komik 

Pendidikan “Detik-Detik Kita Merdeka” diperoleh data sebagai berikut: 

 

Tabel 11. 

Rata-Rata Evaluasi Ahli Media Pada Tiap Aspek Penilaian 

No Aspek penilaian Rata-rata tiap aspek  

1 Format 4 

2 Isi 3.75 

3 Komunikasi visual 4.4 

Jumlah 12.15 

Rata-rata 4.07 

 

Rata-rata skor penilaian ahli media untuk aspek tampilan, 

keterpaduan isi dan komunikasi visual. sebesar 4,07. Rata-rata skor 
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penilaian ahli media tergolong kriteria Baik (lihat Lampiran 6), dan “Layak 

untuk diujicoba berdasarkan revisi”. 

Dengan hasil-hasil tersebut di atas, disimpulkan bahwa Media 

Komik Pendidikan “Detik-Detik Kita Merdeka” Untuk Mata Pelajaran IPS 

kelas V SD  layak digunakan dalam pembelajaran baik ditinjau dari aspek isi 

dan pembelajaran maupun dari aspek tampilan karena memperoleh nilai 

rata-rata keseluruhan “A” atau tergolong kriteria “Sangat Baik”. Kesimpulan 

ini diambil sesuai dengan nilai kelayakan yang ditetapkan dalam penelitian 

ini yaitu apabila ahli materi dan ahli media memberi nilai minimal “C” atau 

dengan kriteria “cukup”, produk yang dikembangkan dianggap layak 

digunakan dalam pembelajaran.  

 

4.3.2 Revisi Draft Produk Awal 

Draft media Komik Pendidikan secara keseluruhan dinyatakan valid 

oleh Ahli materi dan Ahli media.  Adapun saran perbaikan dari Ahli materi 

lebih ditujukan pada isi dan penggunaan bahasa, seperti tampak dalam tabel 

berikut : 

 

Tabel 12. 

Masukan dari Ahli Materi 

No. Bagian yang Salah Saran Perbaikan 

1. 

 

Isi  Sederhanakan untuk tingkat usia 

siswa 

2. Bahasa  Sesuaikan bahasa teks dalam 

bahasa komik 

 

Isi atau Materi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan media komik pendidikan sebelum direvisi terlihat seperti 

gambar peta konsep di bawah ini: 
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Gambar 6. 

Peta Konsep Materi Komik Pendidikan Sebelum Revisi 

 

Berdasarkan masukan dari Ahli materi pada aspek isi atau materi 

pembelajaran  maka, materi tersebut disederhanakan menjadi seperti 

dibawah ini: 

 

Gambar 7. 

Peta Konsep Materi Komik Pendidikan Setelah Revisi 
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Perbaikan atau  revisi  pada aspek  bahasa yang digunakan agar lebih 

mudah dipahami oleh siswa dan sesuai dengan bahasa komik, tampak pada 

contoh gambar berikut: 

Gambar 8. 

Penggunaan Bahasa Pada Komik Pendidikan Sebelum Revisi 

 
 

 

Gambar 9. 

Penggunaan Bahasa Pada Komik Pendidikan Setelah Revisi 
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Gambar 10. 

Penggunaan Bahasa Pada Komik Pendidikan Sebelum dan Setelah Revisi 

Sebelum revisi 
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Setelah Revisi 

 

 

Selanjutnya masukan dari ahli media, lebih ditujukan pada gambar 

karakter  M. Hatta, Wikana dan Sutan Syahrir  yang ada dalam komik agar 

lebih disesuaikan (tidak terlihat terlalu muda) atau mendekati gambar 
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aslinya. Berdasarkan masukan dari ahli media maka dilakukan revisi seperti 

berikut ini: 

Gambar 11. 

Karakter Pada Komik Pendidikan Sebelum dan Setelah Revisi 

Gambar Asli  Sebelum Revisi Setelah Revisi 
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4.3.3 Hasil Kuesioner Respon Siswa Pada Ujicoba Kelompok Kecil 

Tujuan ujicoba pada siswa adalah menguji kelayakan dan 

mengetahui pendapat siswa mengenai Media Komik Pendidikan “Detik-

Detik Kita Merdeka” yang telah dibuat. Hasil analisis dijadikan masukan 

untuk perbaikan selanjutnya. Ujicoba dilakukan terhadap siswa SD Negeri 

Kutowinangun 5 Salatiga sebanyak 16 siswa.  

Data hasil respon siswa terhadap media Komik Pendidikan pada uji 

coba kelompok kecil diperoleh berdasarkan, penilaian siswa setelah 

menggunakan media Komik Pendidikan melalui angket respon siswa. Aspek 

penilaian dan analisis penyekoran terhadap angket respon siswa sebagai 

berikut:  

a. Aspek tampilan 

1) Kesesuaian format tampilan, gambar dan teks dalam mendukung 

pembelajaran 

2) Kesesuaian tata letak teks, gambar dan pemilihan jenis huruf untuk 

memudahkan pembelajaran 

3) Kesesuaian pemilihan background, ilustrasi dan gambar pendukung 

sebagai daya tarik media 

4) Keseimbangan ukuran gambar dan teks pada tiap halaman untuk 

memudahkan pemahaman materi dalam belajar 

b. Aspek isi materi 

1) Keterpaduan penggunaan gambar dan teks dengan materi 

pembelajaran 

2) Kejelasan struktur materi yang disajikan dengan tujuan yang 

dirumuskan 

3) Ketepatan penggunaan bahasa dan materi yang disajikan 

c. Aspek kemanfaatan 

1) Kesederhanaan gambar untuk mempermudah pemahaman siswa 

2) Keserdehanaan penggunaan kalimat untuk mempermudah 

pemahaman siswa  
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d. Analisis penyekoran kuesioner respon siswa terhadap media 

1) Pilihan jawaban (sangat setuju) dinilai 5 

2) Pilihan jawaban (setuju) dinilai 4 

3) Pilihan jawaban (ragu-ragu) dinilai 3 

4) Pilihan jawaban (tidak setuju) dinilai 2 

5) Pilihan jawaban (sangat tidak setuju) dinilai 1 

Dalam penghitungan kuesioner respon siswa terhadap Komik 

Pendidikan “Detik-Detik Kita Merdeka” (lihat lampiran 7) diperoleh data 

sebagai berikut: 

 

Tabel 13.  

Rata-rata Angket Respon Siswa Ujicoba Kelompok Kecil 

No  Aspek Penilaian Rata-rata tiap aspek 

1 Tampilan/ Format  4.08 

7 Isi/ Materi 4.15 

13 Kemanfaatan 4.35 

Jumlah 12.58 

Rata - rata 4.19 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil  diketahui bahwa 6 siswa 

dari 16 siswa menunjukkan respon  terhadap media yang dikembangkan 

pada kriteria “sangat menarik”, sedangkan 10 siswa menunjukkan respon 

terhadap  media pada kriteria “menarik”. Secara keseluruhan diketahui skor 

rata-rata respon siswa pada setiap aspek penilaian adalah 4,19 atau dalam 

kriteria “Baik”. Kriteria respon siswa tersebut diperoleh berdasarkan pada 

konversi data kuantitatif ke data kualitatif skala 5 menurut Sukardjo (2005: 

53-54). 

 

4.3.4 Revisi Produk Uji Coba Kelompok Kecil 

Media Komik Pendidikan setelah dilakukan uji coba kelompok kecil 

mendapat masukan dari guru, yaitu “agar Komik Pendidikan ini lebih 

menarik alangkah baiknya jika kuis untuk latihan soal, dikemas tidak seperti 
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biasanya. Misalkan berbentuk flipword atau TTS (teka-teki silang)”. 

Berdasarkan masukan dari guru, maka dilakukan revisi sebagai berikut: 

 

Gambar 12. 

Bentuk Latihan Soal Komik Pendidikan Sebelum dan Setelah Revisi 

 

 Bentuk Latihan Soal Sebelum Revisi 
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Bentuk Latihan Soal Setelah Revisi 
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4.3.5 Hasil Kuesioner Respon Siswa Pada Ujicoba Lapangan 

Pada uji coba lapangan diperoleh data dari Angket Respon Siswa 

terhadap  Media Komik Pendidikan (lihat lampiran 8) bahwa, 11 siswa dari 

22 siswa menunjukkan daya tarik produk pada kriteria “sangat menarik”. 

Sedangkan 11 siswa menunjukkan daya tarik produk pada kriteria 

“menarik”.  

Data hasil respon siswa terhadap media Komik Pendidikan pada uji 

coba lapangan diperoleh berdasarkan, penilaian siswa setelah menggunakan 

media Komik Pendidikan melalui angket respon siswa. Aspek penilaian dan 

analisis penyekoran terhadap angket respon siswa sebagai berikut:  

a. Aspek tampilan 

1) Kesesuaian format tampilan, gambar dan teks dalam mendukung 

pembelajaran 

2) Kesesuaian tata letak teks, gambar dan pemilihan jenis huruf untuk 

memudahkan pembelajaran 

3) Kesesuaian pemilihan background, ilustrasi dan gambar pendukung 

sebagai daya tarik media 

4) Keseimbangan ukuran gambar dan teks pada tiap halaman untuk 

memudahkan pemahaman materi dalam belajar 

b. Aspek isi materi 

1) Keterpaduan penggunaan gambar dan teks dengan materi 

pembelajaran 

2) Kejelasan struktur materi yang disajikan dengan tujuan yang 

dirumuskan 

3) Ketepatan penggunaan bahasa dan materi yang disajikan 

c. Aspek kemanfaatan 

1) Kesederhanaan gambar untuk mempermudah pemahaman siswa 

2) Keserdehanaan penggunaan kalimat untuk mempermudah 

pemahaman siswa  
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d. Analisis penyekoran kuesioner respon siswa terhadap media 

1) Pilihan jawaban (sangat setuju) dinilai 5 

2) Pilihan jawaban (setuju) dinilai 4 

3) Pilihan jawaban (ragu-ragu) dinilai 3 

4) Pilihan jawaban (tidak setuju) dinilai 2 

5) Pilihan jawaban (sangat tidak setuju) dinilai 1 

Dalam penghitungan kuesioner respon siswa terhadap Komik 

Pendidikan “Detik-Detik Kita Merdeka” diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 14.  

Rata-rata Angket Respon Siswa Ujicoba Lapangan 

No  Aspek penilaian Rata-rata tiap aspek 

1 Tampilan/ Format  4.31 

2 Isi/ Materi 4.11 

3 Kemanfaatan 4.26 

Jumlah 12.67 

Rata - rata 4.22 

 

Secara keseluruhan  skor rata-rata respon siswa adalah 4,22 Kriteria 

daya tarik diperoleh berdasarkan pada konversi data kuantitatif ke data 

kualitatif skala 5 menurut Sukardjo (2005: 53-54). 

 

4.3.6 Revisi Produk Uji Coba Lapangan 

Pada uji coba lapangan yang melibatkan 22 siswa kelas V SD, media 

Komik Pendidikan mendapat masukan dari guru yang lebih menitik beratkan 

pada kelanjutan dari media Komik Pendidikan yang telah dibuat, agar media 

Komik Pendidikan juga tersedia untuk mata pelajaran Bahasa Jawa dan 

Matematika. Namun karena penelitian dan pengembangan ini bertujuan 

hanya untuk mata pelajaran IPS dan pada materi persiapan kemerdekaan 

Indonesia, maka pada media Komik Pendidikan untuk uji coba lapangan 

tidak lagi ada perbaikan. 
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4.3.7 Data Hasil Tes Siswa  

Tujuan melakukan Tes adalah memperoleh data skor siswa untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah menggunakan produk yang 

dikembangkan. Berdasarkan standar nilai ketuntasan belajar minimal yang 

telah ditetapkan yaitu  70, diketahui bahwa dalam hasil tes dalam  uji coba 

kelompok kecil (lihat lampiran 9) dari 16 siswa, terdapat 15 siswa yang 

tuntas belajar dan hanya satu siswa yang tidak tuntas belajar. Dengan 

demikian, persentase ketuntasan belajar siswa adalah:  

15 : 16 x 100% = 95%.  

Kemudian hasil tes siswa pada uji coba lapangan (lihat lampiran 10) 

menunjukkan, 19 siswa dari 22 siswa yang tuntas belajar dan 3 siswa yang 

tidak tuntas belajar. Dengan demikian, presentase ketuntasan belajar siswa 

pada ujicoba lapangan adalah  

19 : 22 x 100% = 86,36%   

Selanjutnya, persentase ketuntasan ini dikonversi ke data kualitatif 

untuk mengetahui kriterianya. Dengan berpedoman pada konversi 

persentase ketuntasan belajar menjadi data kualitatif, diketahui ketuntasan 

belajar pada ujicoba kelompok kecil adalah 95%  atau termasuk kriteria 

“Sangat Baik”. Dan pada ujicoba lapangan adalah 86% atau termasuk 

kriteria “Baik”. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran Komik Pendidikan “Detik-Detik Kita Merdeka” untuk mata 

Pelajaran IPS kelas V SD Pada Materi Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 

berdampak positif terhadap ketuntasan belajar siswa dan membantu 

memudahkan siswa dalam mempelajari IPS pada materi Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia. 

 

 

 


