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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Pembelajaran 
 

2.1.1 Definisi Media Pembelajaran 
 

Istilah media berasal dari bahasa Latin, yaitu “medium” yang berarti 

perantara atau pengantar. Secara umum media merupakan segala sesuatu yang 

mampu menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. 

Media yang digunakan pada saat proses belajar mengajar disebut sebagai media 

pembalajaran (Falahudin, 2014). Menurut Supartini (2016) media pembelajaran 

merupakan sarana untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran oleh 

sumber pesan atau guru yang ditujukan kepada penerima pesan atau siswa yang 

bertujuan untuk tercapainya proses belajar pada diri siswa. 

Umar (2014) mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu 

yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga mendorong proses belajar pada diri siswa. Hal ini serupa dengan 

pendapat Haryono (2014) media pembelajaran merupakan sarana yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan dan kemauan 

siswa untuk menambah informasi baru sehingga tercipta suatu proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara 

untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran oleh guru kepada siswa 

yang bertujuan menarik kemauan siswa untuk belajar sehingga tercipta suatu 

proses pembelajaran.  

2.1.2 Manfaat Media Pembelajaran 
 

Menurut Wibawanto (2017) pemanfaatan media sangat berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Adapun manfaat 

penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu : 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan infomasi. 
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2. Media pembelajaran mampu mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan indera, 

misalnya : 

a. Objek atau benda yang digunakan terlalu besar untuk ditampilkan, maka 

dapat diganti dengan menggunakan gambar, foto, film, realita, model. 

b. Objek atau benda yang digunakan terlalu kecil untuk diamati, maka dapat 

menggunakan bantuan mikroskop, gambar, film, dan slide. 

c. Gerak yang ditampilkan terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu 

dengan menggunakan timelapse atau high-speed photography. 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu dapat ditampilkan kembali 

dengan bantuan rekaman video, film, atau foto objek yang terlalu kompleks, 

dapat disajikan dengan menggunakan model, diagram atau melalui program 

komputer animasi. 

e. Konsep yang terlalu luas mengenai suatu peristiwa seperti gempa bumi, 

gunung berapi, iklim, planet dan lain-lain dapat divisualisasikan dalam 

bentuk film, gambar dan lain-lain. 

3. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa. Media pembelajaran berguna untuk menimbulkan motivasi 

belajar, interaksi secara langsung antara siswa dengan lingkungannya, 

memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

4. Media pembelajaran memberikan pengalaman dan persepsi yang sama untuk 

siswa pada saat proses pembelajaran.  

Menurut Maimunah (2016) kegunaan media dalam proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

1. Alat untuk memperjelas bahan atau materi pembelajaran yang digunakan guru 

saat menyampaikan materi pelajaran. Media digunakan guru sebagai variasi 

dalam menjelaskan secara lisan mengenai bahan pembelajaran. 

2. Alat untuk menimbulkan suatu persoalan untuk dikaji lebih lanjut oleh para 

siswa dalam proses belajar. Guru dapat menempatkan media sebagai sumber 

pertanyaan atau stimulasi belajar untuk siswa. 
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3. Sumber belajar bagi siswa, artinya media berisikan bahan atau materi yang 

harus dipelajari oleh siswa baik secara individual maupun kelompok sehingga 

akan banyak membantu tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat media pada 

proses pembelajaran yaitu sebagai alat untuk memudahkan guru dalam 

menyampaikan pesan atau materi pembelajaran serta membantu siswa dalam 

memahami materi pembelajaran sehingga menimbulkan motivasi siswa untuk 

belajar. 

2.1.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 
 

 Pemilihan media tentu tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan 

sesuai dengan kriteria tertentu. Menurut Abidin (2016) kriteria yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu : 

1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

Media yang akan digunakan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

Dalam hal ini tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, 

psikomotorik. 

2. Karakteristik siswa sebagai pengguna media 

Siswa berperan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran, maka dari 

itu pemilihan media menyesuaikan jumlah siswa, media yang akan digunakan 

dalam bentuk individu atau secara kelompok, latar belakang sosial siswa, 

dorongan belajar, jenis kepribadian, tingkat pengetahuan, keterampilan yang 

dimiliki, gaya belajar dan ciri-ciri lain yang relevan yang berkaitan dengan 

karakteristik siswa. 

3. Jenis rangsangan belajar yang diinginkan 

Setiap isi materi yang dipelajari mempunyai sifat dan karakteristik yang 

berbeda, ada yang bersifat faktual, konseptual, teoritik, prosedur, nilai dan 

sikap yang semuanya mempunyai jenis rangsangan yang berbeda melalui 

media kemasan audio, visual, audio visual yang berbentuk suara, gambar, 

simbol. Apabila tidak sesuai dengan rangsangan belajar yang diinginkan maka 

proses pembelajaran tidak berjalan secara efisien dan efektif. 
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4. Ketersediaan dan kondisi media yang akan digunakan 

Sebelum membuat media, perlu mengetahui potensi dari media itu sendiri. 

Perlu meninjau ketersediaan media dipasaran, kualitas teknis media untuk guru 

menggunakannya. 

 Umar (2014) mengemukakan kriteria yang paling utama dalam pemilihan 

media yang perlu diperhatikan yaitu media yang akan digunakan harus sesuai 

dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Contoh pada 

penerapannya yaitu: apabila tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan 

dicapai bersifat menghafalkan kata-kata tentu media yang tepat digunakan yaitu 

media audio. Jika tujuan pembelajaran bersifat memahami suatu isi bacaan maka 

media yang tepat digunakan yaitu media cetak. Apabila tujuan pembelajaran 

bersifat motorik (gerak dan aktivitas) maka media yang tepat digunakan yaitu 

media film dan video. 

2.1.4 Klasifikasi Media Pembelajaran 
 

Menurut (Santrianawati, 2018) jenis-jenis media dalam proses 

pembelajaran dapat dibagi menjadi: 

1. Media Visual 

Media visual merupakan jenis media yang bisa dilihat, media ini 

melibatkan indera penglihatan. Contoh media visual yaitu: media foto, gambar, 

komik, poster, majalah, buku, miniatur, alat peraga dan sebagainya. 

2. Media Audio 

Media audio merupakan jenis media yang bisa didengar, media ini 

melibatkan indera pendengaran. Contoh media audio yaitu: musik, suara, lagu, 

alat musik, siaran radio, CD, kaset suara dan sebagainya. 

3. Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan jenis media yang bisa didengar dan dilihat 

secara bersamaan, media ini melibatkan indera pendengaran dan penglihatan. 

Contoh media audio visual yaitu: video, film, televisi, dan sebagainya. 
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4. Multimedia 

Multimedia merupakan semua jenis media yang terangkum menjadi satu, 

media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. 

Contoh multimedia yaitu: belajar dengan menggunakan internet. 

2.1.5 Karakteristik Media Visual 
 

Menurut Munadi (2008) karakteristik media visual terbagi dua, yaitu pesan 

visual dan penyalur pesan visual verbal nonverbal grafis. 

1. Pesan visual terbagi menjadi lima jenis, yaitu :  

a. Gambar, secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sketsa, 

lukisan dan photo. Pertama, sketsa atau gambar garis (stick figure) 

merupakan gambar sederhana yang melukiskan bagian-bagian pokok suatu 

objek tanpa detail. Kedua, lukisan merupakan gambar hasil representasi 

simbolis dan artistik seseorang tentang objek atau situasi. Ketiga, photo 

merupakan gambar hasil pemotretan atau photografi. 

b. Grafik, merupakan gambar sederhana yang banyak sedikitnya merupakan 

penggambaran data kuantitatif yang akurat dalam bentuk yang menarik dan 

mudah dimengerti. 

c. Diagram, merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada 

gambar.  

d. Bagan, hampir sama dengan diagaram. Bedanya, bagan lebih menekankan 

kepada suatu perkembangan atau suatu proses atau suatu susunan dalam 

organisasi. 

e. Peta, merupakan gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi. 

2. Penyalur Pesan Visual Verbal Nonverbal Grafis 

a. Buku dan Modul, buku merupakan sumber belajar yang dibuat untuk 

keperluan umum dan biasanya seorang siswa yang membaca buku masih 

membutuhkan bantuan guru atau orang tua untuk menjelaskan 

kandungannya. Modul merupakan bahan belajar yang dapat digunakan 

siswa untuk belajar secara mandiri.   

b. Komik, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. gambar dalam komik 

biasanya berbentuk atau berkarakter gambar kartun. Kartun mempunyai 
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sifat yang sederhana dalam penyajiannya dan mempunyai unsur urutan 

cerita yang memuat pesan yang besar tetapi disajikan secara ringkas dan 

mudah dipahami. 

c. Majalah dan Jurnal, majalah merupakan media informasi dengan tugas 

utamanya menyampaikan berita aktual. Jurnal merupakan media yang 

memuat hasil pemikiran dan penelitian dari civitas akademika sebuah 

lembaga pendidikan. 

d. Poster, merupakan gambar yang besar yang memberi tekanan pada satu atau 

dua ide pokok. 

e. Papan Visual, merupakan papan yang dapat menyalurkan pesan visual. 

Papan visual mempunyai banyak ragam, diantaranya yaitu: papan tulis, 

papan magnetik, papan buletin, papan flanel dan papan peragaan.   

Berdasarkan uraian di atas, komik merupakan salah satu jenis media yang 

termasuk ke dalam jenis media visual yang menekankan pada indera penglihatan 

siswa dalam menerima informasi yang disampaikan oleh guru dalam bentuk suatu 

cerita yang mudah dipahami.  

2.2 Komik 
 

2.2.1 Definisi Komik 
 

Komik merupakan media komunikasi visual berupa cerita bergambar yang 

ringan dan menghibur untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah 

dimengerti (Waluyanto, 2005). Komik merupakan suatu bacaan yang banyak 

dikonsumsi oleh kalangan anak-anak, remaja dan dewasa (Purwanto, 2013). 

Soedarso (2015) berpendapat bahwa komik merupakan sastra bergambar yang 

bukan hanya berupa buku yang menampilkan gambar yang menarik sebagai 

hiburan murahan, namun komik termasuk bentuk komunikasi visual intelektual 

yang mampu menyampaikan sebuah informasi dengan menggunakan bahasa yang 

universal, mudah dipahami dan selalu diingat.  

Menurut Negara (2014) komik merupakan kumpulan gambar-gambar yang 

tersusun secara berurutan dan terangkai dalam bingkai-bingkai yang 

mengungkapkan suatu karakter pada suatu alur cerita yang berfungsi untuk 
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meningkatkan daya imajinasi pembaca. Komik secara efektif dapat digunakan 

dalam meningkatkan pembelajaran karena komik membantu siswa memahami 

suatu konsep. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komik 

merupakan suatu karya berbentuk media komunikasi visual dengan tampilan yang 

menarik, disusun secara berurutan untuk menyampaikan informasi atau pesan 

yang mudah dipahami dan selalu diingat oleh pembacanya. Awalnya komik 

dijadikan sebagai bahan hiburan, namun saat ini komik dimanfaatkan sebagai 

penyaji informasi seputar pendidikan (Hidayah & Ulva, 2017). 

 

2.2.2 Bentuk dan Karakteristik Komik 
 

Berdasarkan jenisnya, komik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komik 

strip (comic strips) dan komik buku (comic books). Komik strip merupakan komik 

bersambung yang dimuat pada jenis surat kabar sedangkan komik buku 

merupakan kumpulan cerita bergambar yang terdiri dari satu atau lebih judul dan 

tema cerita, di Indonesia komik jenis ini disebut komik atau buku komik (Ismail, 

Nugroho, & Simatupang, 2013).  

Menurut Daryanto (2010) berdasarkan fungsinya, komik dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu komik komersial dan komik pendidikan. Komik komersial 

merupakan komik yang sering ditemui dipasaran karena bersifat personal, pada 

komik ini menyediakan humor yang kasar dengan menggunakan bahasa 

percakapan dan bahasa pasaran. Pada isi komik mempunyai gambaran umum 

tentang kesederhanaan jiwa dan moral, pada komik ini lebih menunjukkan 

kesukaan pada seorang pahlawan sedangkan pada komik pendidikan 

menyampaikan isi yang bersifat informatif. Komik pendidikan banyak diterbitkan 

oleh industri, dinas kesehatan, dan lembaga-lembaga non profit.  

Pada dasarnya, komik mempunyai enam karakteristik tersendiri yang 

membedakannya dari yang lain, yaitu :  

1. Cara yang digunakan untuk menggambar karakter 
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Pada pembuatan komik diperlukan adanya suatu karakter. Karakter pada komik 

merupakan hal yang utama, berfungsi sebagai pendeskripsi dari sesuatu yang 

akan dijelaskan di dalam komik.  

2. Ekspresi wajah karakter  

Pada tahap ini yaitu menentukan ekspresi dari perasaan tokoh karakter yang 

akan dibuat, seperti ekspresi yang digambarkan ketika tersenyum, sedih, 

marah, atau kaget. Penentuan ekspresi wajah tokoh karakter sangat penting, 

karena dapat membantu menegaskan apa yang disampaikan oleh tokoh 

karakter. 

3. Balon kata 

Pada setiap komik, gambar dan kata menjadi unsur utamanya. Kedua unsur ini 

saling mendeskripsikan satu sama lain. Di dalam kata inilah materi yang akan 

kita sampaikan akan diletakkan sesuai dengan karakter yang berbicara, 

sehingga menunjukkan dialog antar tokoh.  

4. Garis gerak 

Pada bagian ini karakter yang di gambar akan dapat terlihat hidup dalam 

imajinasi pembaca.  

5. Latar 

Menunjukkan konteks materi yang disampaikan dalam komik kepada pembaca. 

6. Panel  

Panel dalam komik dapat dikatakan sebagai urutan dari setiap gambar atau 

materi dan untuk menjaga kelanjutan dari cerita yang sedang berlangsung.  

Terdapat unsur lain pada karakteristik komik yaitu unsur bahasa verbal. Di 

mana bahasa verbal mungkin saja tidak digunakan dalam setiap komik, namun 

fungsi bahasa verbal dapat membantu pembaca dalam memahami tema atau 

bahasan yang sedang dijelaskan dalam komik tersebut. Pada komik pembelajaran, 

keseluruhan unsur yang mendukung sangat penting untuk menciptakan sebuah 

komik pembelajaran yang baik dan mampu menyampaikan pesan kepada siswa, 

sehingga siswa dapat dengan mudah mengingat materi yang sedang diajarkan 

(Danaswari, Kartimi, & Roviati, 2013). 
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2.2.3 Komik sebagai Media Pembelajaran IPA  

Biologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari tentang makhluk hidup dengan berbagai peristiwa yang berkaitan 

dengan makhluk hidup itu sendiri. Materi sistem pencernaan manusia merupakan 

salah satu contoh materi Biologi yang mempelajari beberapa peristiwa yang 

berkaitan dengan manusia itu sendiri seperti proses pencernaan maupun kelainan 

atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan 

terdapat di dalam tubuh yang tidak dapat teramati secara langsung sehingga siswa 

relatif sulit untuk membayangkannya (Nurdiyah, 2009). 

Umumnya untuk mempelajari sistem pencernaan manusia, guru hanya 

menjelaskan dengan bantuan media belajar menggunakan buku paket atau 

menggunakan alat peraga. Namun, mempelajari materi sistem pencernaan 

manusia memiliki kendala tersendiri, dikarenakan materi yang dianggap kurang 

menarik bagi siswa. Buku paket masih kurang efektif karena siswa masih merasa 

sulit membayangkan bagaimana bentuk dan letak organ-organ pencernaan pada 

tubuh manusia sedangkan patung peraga yang mempermudah siswa dalam 

memahami organ-organ pencernaan sering rusak karena sering dimainkan oleh 

siswa dan harganya yang relatif mahal (Juannita & Adhi, 2017). Dalam 

pembelajaran sistem pencernaan pada manusia dibutuhkan suatu sumber belajar 

yang dapat menggambarkan konsep-konsep secara jelas (konkrit) agar materi 

tidak lagi bersifat abstrak.  

Materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk alur cerita yang jelas dan 

runtut akan membuat materi tersebut bertahan lebih lama dalam ingatan siswa. 

Komik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena penyajiannya yang 

menarik. Selain itu, penggunaan komik juga berpotensi untuk meningkatkan 

pemahaman siswa. Melalui bimbingan guru, komik juga berfungsi sebagai 

jembatan untuk menumbuhkan minat baca siswa sesuai dengan taraf berpikir 

siswa (Indaryati & Jailani, 2015). 

Komik sebagai media merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang 

dapat membantu siswa dan menggantikan posisi guru dalam proses pembelajaran 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Media komik dapat digunakan dalam 
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proses pembelajaran dua arah, yaitu sebagai alat bantu mengajar guru dan sebagai 

media belajar yang dapat digunakan sendiri oleh siswa. Penyampaian pesan atau 

informasi melalui media komik mampu menarik minat belajar siswa (Saputro, 

2015). 

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Komik  

Penggunaan komik sebagai media pembelajaran tentu memberikan banyak 

manfaat. Adapun kelebihan komik dalam kegiatan pembelajaran menurut Lanti 

(2017) yaitu : 

1. Dalam penyajiannya, komik mempunyai sifat yang sederhana. 

2. Mempunyai unsur urutan cerita yang memuat informasi atau pesan yang besar 

tetapi disajikan secara ringkas dan mudah dipahami. 

3. Dilengkapi dengan bahasa verbal yang dialogis. 

4. Penggunaan bahasa verbal dan non verbal mampu mempercepat pemahaman 

isi bacaan oleh pembaca, pembaca akan terfokus pada alur ceritanya. 

5. Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara emosional, 

sehingga menyebabkan pembaca ingin terus membaca hingga selesai. 

6. Selain digunakan sebagai media pembelajaran, komik juga dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar. 

Meskipun mempunyai berbagai kelebihan, sebagai media pembelajaran 

komik juga mempunyai beberapa kekurangan yaitu sebagai berikut: 

1. Kemudahan dalam membaca komik membuat orang malas membaca yang 

menyebabkan penolakan-penolakan atas buku-buku yang tidak bergambar. 

2. Banyak aksi-aksi yang menonjolkan adegan kekerasan atau tingkah laku yang 

sinting (perverted). 

3. Ditinjau dari segi bahasa, komik hanya menggunakan kata-kata kotor atau 

kalimat-kalimat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan (Laksana, 2015). 

Pada penelitian ini, komik sebagai media pembelajaran IPA adalah komik 

yang dikembangkan untuk membantu dalam proses belajar siswa dengan 

menggunakan materi sistem pencernaan manusia. Isi pada komik telah 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Penggunaan kata-kata 
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atau bahasa telah disesuaikan karena komik ini bersifat edukasi. Pemilihan 

gambar pada komik disesuaikan dengan norma dan bernuansa sopan. Cerita pada 

komik ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga bertujuan 

memudahkan siswa untuk mengaitkan teori materi pelajaran dan menerapkannya 

dalam kehidupan nyata. Pada komik ini menggunakan genre kehidupan sehari-

hari untuk meningkatkan rasa ingin tahu sehingga siswa penasaran untuk 

membaca komik hingga selesai. 

2.3 Tinjauan Materi Sistem Pencernaan Manusia Kelas VIII 

Materi sistem pencernaan manusia merupakan salah satu materi pada mata 

pelajaran IPA kelas VIII semester ganjil. Pengembangan komik materi sistem 

pencernaan manusia sebagai media pembelajaran disusun berdasarkan 

Kompetensi Dasar sesuai Permendikbud no. 24 tahun 2016 yaitu KD 3.5 

Menganalisis sistem pencernaan pada manusia & memahami gangguan yang 

berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem 

pencernaan dan KD 4.5 Menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan 

mekanis dan kimiawi. Sub bab yang dibahas dalam komik meliputi organ-organ 

yang terdapat dalam Sistem Pencernaan Manusia, sistematika proses pencernaan 

makanan dalam tubuh manusia dan gangguan yang berhubungan dengan sistem 

pencernaan serta melakukan penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan 

kimiawi. 

2.4 Penelitian yang Relevan  

Berikut ini merupakan beberapa penelitian tentang komik sebagai media 

pembelajaran yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya: 

a. Penelitian oleh Utariyani, Wahyuni, & Zaenab (2015) dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik dalam Materi Sistem 

Pernafasan Pada Siswa Kelas VIII Mts Muhammadiyah 1 Malang”, diperoleh 

hasil uji validasi pada komik meliputi 3 unsur: 1. Isi atau substansi materi 

dalam media pembelajaran komik dengan rata-rata nilai 4,00 dengan kategori 

sangat layak. 2. tampilan dan penyusunan dalam media pembelajaran berbasis 

komik dengan rata-rata nilai 4,00 dengan kategori sangat layak. 3. respon siswa 
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terhadap penggunaan komik diperoleh rata-rata sebesar 3,68 dengan kategori 

layak. 

b. Penelitian oleh Ambaryani & Airlanda (2017) dengan judul “Pengembangan 

Media Komik Untuk Efektivitas dan Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif 

Materi Perubahan Lingkungan Fisik” diperoleh 1) Hasil validasi media 88% 

dengan kategori sangat baik. 2) Hasil validasi materi 76% dengan kategori 

sangat baik. 3) Hasil angket respon siswa 90% dengan kategori sangat baik dan 

hasil angket respon guru 82% dengan kategori sangat baik. 4) Hasil belajar 

kognitif dapat dilihat dari pretest dengan rata-rata 60 dan posttest 81. 

c. Penelitian oleh Jariah (2017) dengan judul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Materi Proses Pembekuan Darah Kelas XI 

MA Madani Pao-Pao Gowa” diperoleh hasil 1. kevalidan media pembelajaran 

menunjukkan nilai 3,6 dengan kategori sangat valid. 2. Respon siswa terhadap 

penggunaan komik menunjukkan nilai 3,3 dengan kategori valid. 3. Hasil 

belajar peserta didik menunjukkan nilainya berada diatas KKM.  

d. Penelitian oleh Purwanto (2013) dengan judul “Pengembangan Media Komik 

IPA Terpadu Tema Pencemaran Air sebagai Media Pembelajaran Untuk Siswa 

SMP Kelas VII” diperoleh hasil bahwa media komik IPA terpadu tema 

pencemaran air yang dikembangkan layak secara teoritis berdasarkan validasi 

dari dosen dan guru IPA dengan presentase sebesar 90,1%. 2. Media komik 

IPA Terpadu secara empiris berdasarkan respon siswa dengan kriteria jawaban 

ya atas pernyataan yang diberikan sebesar 92,7%. 

e. Penelitian oleh Ati, Trisoni, & Kurnia (2014) dengan judul “Pengembangan 

Media Komik Matematika Berbasis Pendidikan Karakter Pada Materi Bangun 

Datar” diperoleh hasil validasi media komik matematika berbasis pendidikan 

karakter pada materi sifat bangun datar dinyatakan valid dengan nilai rata-rata 

80,6% sedangkan data dari angket respon media komik matematika berbasis 

pendidikan karakter pada materi sifat bangun data dinyatakan praktis dan dapat 

digunakan di dalam proses pembelajaran dengan nilai rata-rata 91,3%. 

Hubungan penelitian yang dikembangkan saat ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu menghasilkan komik sebagai media pembelajaran IPA secara 
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valid, praktis dan efektif. Komik yang akan dikembangkan didesain dalam bentuk 

cetakan yang berisi materi materi sistem pencernaan manusia untuk siswa kelas 

VIII SMP. Materi-materi yang terdapat dalam komik ini akan dikemas sesuai 

dengan konsep kehidupan sehari-hari. 

  



23 
 

 
 

2.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran Biologi SMP Materi Sistem 

Pencernaan Manusia  

Kondisi Ideal: 

1. Penggunaan media pembelajaran secara 

tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa  

2. Penggunaan media pembelajaran juga  

perlu menyesuaikan dengan karakteristik 

siswa 

3. Penggunaan media pembelajaran 

memudahkan siswa dalam memahami 

materi pelajaran 

Kondisi Riil: 

1. Media pembelajaran yang digunakan 

yaitu dominan buku paket BSE dan 

LKS sehingga proses pembelajaran 

cenderung monoton 

2. Siswa kurang berminat untuk mengikuti 

pelajaran dan minat baca siswa yang 

tergolong rendah 

3. Siswa lebih menyukai buku cerita 

rakyat, cerpen bila dibandingkan 

dengan buku mata pelajaran 

 

Proses pembelajaran materi sistem pencernaan 

manusia cenderung monoton atau belum 

memenuhi kebutuhan  

 

Mengembangkan media pembelajaran yang 

menarik dan unik untuk siswa SMP 

 

 

Pengembangan komik sebagai media 

pembelajaran materi sistempencernaan Manusia 

untuk siswa SMP kelas VIII  

 

 

Uji validasi oleh ahli 

media 

 
 

Uji validasi oleh ahli 

materi 

Respon guru dan siswa 

pada saat uji cobaskala 

kecil dan skala besar 
 


