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ABSTRAK

Praptiwi, U.S. 2017. Keefektifan Komik IPA Materi Bunyi dan Pendengaran 
Berbasis Problem Based Learning Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa 
SMP. Skripsi, Jurusan IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Stephani Diah 

Pamelasari S.S., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping Parmin S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci: Komik IPA, Problem Based Learning, Motivasi, Hasil Belajar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan komik IPA materi bunyi dan 

pendengaran berbasis Problem Based Learning terhadap motivasi dan hasil belajar 

siswa SMP. Jenis penelitian ini yaitu quasi experiment dengan desain nonequivalent 
control group design. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling. Sampel 

dalam penelitian ini adalah kelas VIII E (kelas eksperimen) dan VIII F (kelas 

kontrol) di SMP N 10 Magelang. Data diambil dengan metode tes (hasil belajar 

kognitif siswa), angket (motivasi belajar siswa) dan observasi (hasil belajar 

psikomotor siswa). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata motivasi 

belajar siswa kelas eksperimen pada setiap indikator lebih tinggi dari kelas kontrol. 

Berdasarkan uji beda motivasi belajar siswa kelas eksperimen dan kontrol tiap 

indikator menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil uji N-gain nilai 

hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen masuk ke dalam kategori sedang 

dengan skor N-gain 0,39, sedangkan untuk kelas kontrol masuk kedalam kategori 

rendah dengan skor N-gain 0,25. Berdasarkan hasil uji perbedaan rata-rata nilai 

hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen dan kontrol diketahui bahwa pada nilai 

pretest thitung = 1,89 dan postets thitung = 4,49 sedangkan ttabel = 1,67. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan komik IPA materi bunyi dan pendengaran 

berbasis Problem Based Learning efektif untuk menumbuhkan motivasi belajar 

siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa SMP. 



viii 
 

 

ABSTRACT

Praptiwi, U.S. 2017. The Effectiveness of Science Comics for Sound and Auditory 
System Material Based on Problem Based Learning on Motivation and Learning 
Outcomes of Junior High School Students. Final Project. Integrated Science 

Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences. Semarang State 

University. First advisor Stephani Diah Pamelasari S.S., M.Hum. and second 

advisor Parmin S.Pd., M.Pd.

Keywords: Science Comics, Problem Based Learning, Motivation, Learning 
Result.
 
The objective of this research is to measure the effectiveness of science comics for 

sound and auditory system material based on problem based learning on motivation 

and learning outcomes of junior high school students. This research is quasi 

experiment with nonequivalent control group design. The sample was taken by 

using purposive sampling technique. The sample of this research was VIII E 

(experimental group) and VIII F (control group) in SMP N 10 Magelang. The writer 

collected the data by using test (cognitive learning outcomes), questionnaires 

(learning motivation) and observation (psychomotor learning outcomes). The result 

of the research indicated that the average of students learning motivation in 

experimental group in each indicator was higher than the control group. Consider 

to learning motivation there are significant contradiction between experimental and 

control group for the result in each indicator. The result of N-gain calculation 

showed that students cognitive learning of experimental group classified as medium 

category with the N-gain score of 0,39, while the control group classified as low 

category the N-gain score 0,25. Based on test result difference in average value of 

cognitive learning between experimental and control group showed the tcount of 

the pretest was 1,89 and the tcount of the posttest was 4,49 is higher than the ttable 

it was 1,67. Based on the result of the research, it can be concluded that the science 

comics for sound and auditory system material based on Problem Based Learning 

is effective to create the students learning motivation and improve the learning 

outcomes.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  
Pendidikan merupakan tonggak suatu bangsa yang mempunyai arti penting 

sebagai dasar dan penentu kemajuan suatu bangsa itu sendiri. Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 

menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Permendikbud, 2016). Pendidikan merupakan usaha sadar dalam proses 

pembelajaran agar peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. Pendidikan dasar 

sebagai pendidikan awal juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan yang 

selanjutnya.

Pendidikan dasar untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah 

Tsanawiyah (SMP/MTs) menuntut guru untuk mengimplementasikan 

pembelajaran IPA secara terpadu. Puskur (2008) menjelaskan bahwa pembelajaran 

IPA merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

secara aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik 

dan otentik. Siswa didorong secara individu maupun kelompok untuk aktif mencari, 

menggali dan menemukan konsep (Parmin et al, 2016). Pembelajaran IPA

menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep lain yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik, memberi ruang kepada peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran dan memotivasi peserta didik untuk memahami konsep-

konsep yang mereka pelajari. Pembelajaran IPA belum dilaksanakan sepenuhnya 

secara terpadu. 

Pembelajaran IPA belum banyak diimplementasikan secara terpadu, karena 

guru masih berasal dari bidang fisika dan biologi. Konsep-konsep fisika, kimia 

maupun biologi masih diajarkan secara terpisah. Bahan ajar IPA terpadu belum
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bervariasi karena masih berupa textbook, sehingga belum digunakan dalam 

pembelajaran. Zain et al. (2013) menjelaskan bahwa buku textbook tersebut berisi 

materi yang cenderung berkesan harus dihafalkan oleh siswa dan kurang sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa SMP yang masih senang bermain. 

Penambahan ilustrasi pada buku textbook belum memberikan pengaruh yang cukup 

terhadap peningkatan minat baca siswa. 

Minat baca siswa berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMP Negeri 10 

Magelang masih kurang. Siswa sudah dibekali dengan buku pelajaran yang di 

pinjamkan oleh sekolah. Tidak banyak siswa yang benar-benar membaca buku 

tersebut sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Siswa kurang berminat untuk 

membaca buku tersebut sehingga motivasi untuk belajar sangatlah kurang. Siswa 

tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran dan cenderung pasif dalam menerima

penjelasan dari guru. Tugas yang diberikan guru dikerjakan asal jadi, tidak tepat 

waktu dalam mengumpulkan bahkan tidak mengerjakan sama sekali. Hasil belajar 

yang diperoleh juga masih dibawah kriteria tuntas. Rata-rata nilai mata pelajaran 

IPA pada saat Ulangan Akhir Semester Gasal 2016/2017 sebagian siswa masih 

mendapatkan nilai di bawah ketuntasan sebesar 75. Bahkan ada kelas dimana dari 

30 siswa hanya 10 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan 

Maksimal). Menurut hasil wawancara, siswa yang memiliki nilai di bawah KKM 

umumnya adalah siswa yang pasif dan selalu diikuti dengan ketidaksiapan dalam 

proses pembelajaran. Siswa cenderung pasif karena penggunaan metode 

pembelajaran yang selalu sama dalam setiap pembelajaran. 

Pembelajaran menggunakan metode pembelajaran supaya hasil belajar siswa 

memperoleh kriteria tuntas. Metode pembelajaran yang banyak digunakan adalah 

metode ceramah. Menurut Harsono et al. (2009) metode ceramah kurang efektif 

karena hanya memberikan porsi belajar bagi siswa yang bertipe auditori saja, 

sehingga siswa menjadi pasif terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan. 

Ceramah juga menjadikan informasi yang disampaikan guru kurang melekat pada 

ingatan siswa. Perlu metode yang tepat supaya siswa dapat berperan langsung 

dalam pembelajaran serta memahami proses pembelajaran. Metode pembelajaran 

dapat di terapkan bersamaan dengan media pembelajaran. 
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Media pembelajaran merupakan salah satu cara supaya siswa berperan 

langsung dalam pembelajaran. Yatno et al. (2014) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran mempunyai peran sebagai teknologi pembawa informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, sehingga bahan ajar akan tersampaikan 

kepada siswa secara lebih efektif. Media yang cocok digunakan dalam 

pembelajaran adalah media komik. Menurut Nugraha et al. (2013) komik adalah 

bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun 

sedemikian rupa sehingga membentuk jalan cerita dan memberikan pengalaman 

belajar yang menyenangkan. Komik adalah bentuk seni popular terutama di 

kalangan anak-anak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media yang berpotensial 

untuk pendidikan sains dan komunikasi (Tatalovic, 2009). Media komik akan 

membawa suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran, sehingga 

siswa dapat terlibat total dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran berupa pemikiran untuk memecahkan permasalahan terhadap 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Berdasarkan teori perkembangan Piaget, bahwa siswa SMP (11-14 tahun) 

termasuk ke dalam stadium operasional formal, dimana memungkinkan siswa 

mempunyai tingkah laku pemecahan masalah (Fatimah dan Arif, 2014). Model 

pembelajaran yang berbasis masalah adalah Problem Based Learning (PBL). 

Menurut Setyanto et al. (2015) sebagaimana dikutip dalam Rusman (2012) PBL 

merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan untuk merangsang 

berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang berorientasi pada masalah dunia 

nyata. Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa penting dikembangkan agar siswa 

terlatih untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata dan dalam dunia kerja. 

Keterlibatan siswa secara langsung dalam pembelajaran dapat menjadikan motivasi 

dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Motivasi merupakan faktor psikologis terpenting dalam proses pembelajaran. 

Tingkat motivasi siswa dalam pembelajaran mempengaruhi perkembangan belajar 

dan hasil belajar siswa. Menurut Tasiwan et al. (2014) sebagaimana dikutip dalam  
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Tella (2007) bahwa anak-anak yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar, 

memiliki tingkat perkembangan belajar dan hasil belajar yang baik. Media komik 

dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran yaitu berupa komik berbasis 

Problem Based Learning.

Komik IPA berbasis Problem Based Learning menyajikan permasalahan yang 

ada dikehidupan sehari-hari sehingga siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam 

belajar menggunakan komik tersebut. Siswa dapat mengetahui permasalahan yang 

ada disekitar kehidupan siswa seperti pada materi bunyi dan pendengaran. Komik

ini menjelaskan materi yang masih dianggap sulit oleh siswa sehingga siswa dapat 

memahami materi yang diajarkan. Komik materi bunyi dan pendengaran 

menyajikan permasalahan seperti rusaknya pita suara, tidak berfungsinya beberapa 

organ pendengaran, kasus kebisingan yang menyebabkan gangguan pendengaran 

pada pekerja dan beberapa permasalahan yang lainnya. Permasalahan tersebut 

menjadikan siswa dapat mengetahui secara nyata terhadap peristiwa yang terjadi 

dikehidupan sehari-hari bahwa permasalahan tersebut merupakan konsep bunyi dan 

pendengaran. Siswa berusaha untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam 

komik tersebut. Komik berbais PBL ini disajikan dalam desain yang menarik. 

Desain komik yang menarik akan menarik perhatian siswa untuk membaca 

komik ini. Bahasa yang ringan serta urutan cerita yang mudah dipahami menjadikan 

siswa senang untuk belajar menggunakan komik. Komik IPA materi bunyi dan 

pendengaran berbasis Problem Based Learning diharapkan dapat memotivasi siswa 

dalam belajar IPA serta meningkatkan hasil belajar siswa. Atas dasar pemikiran 

inilah yang menggugah perhatian penulis untuk  melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi yang berjudul Keefektifan Komik IPA Materi Bunyi dan 

Pendengaran Berbasis Problem Based Learning Terhadap Motivasi dan Hasil 

Belajar Siswa. 

1.2.Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang diajukan 

adalah :

1. Apakah komik IPA materi bunyi dan pendengaran berbasis Problem Based 

Learning efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa?
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2. Bagaimana perbedaan tingkat motivasi dan hasil belajar siswa pada kelas 

kontrol dan eksperimen?

1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui keefektifan komik IPA materi bunyi dan pendengaran berbasis 

Problem Based Learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. 

2. Mengetahui perbedaan tingkat motivasi dan hasil belajar siswa pada kelas 

kontrol dan eksperimen.

1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dicapai dari penelitian antara lain : 

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan masukan pembelajaran dan 

pengembangan ilmu pendidikan pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 10 

Magelang. 

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Manfaat bagi siswa 

Memberikan media belajar yang lebih menarik, sehingga siswa dapat lebih 

memahami pelajaran yang diberikan. Memudahkan siswa memahami konsep bunyi 

dan pendengaran dengan berbagai permasalahan yang ada pada komik, sehingga 

tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. 

1.4.2.2 Manfaat bagi guru 

Memberikan masukan kepada guru tentang media pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran IPA khususnya pada materi bunyi dan 

pendengaran. Memberikan motivasi kepada guru untuk menerapkan media 

pembelajaran komik IPA guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.4.2.3 Manfaat bagi sekolah 

Dapat menjadi pertimbangan sekolah untuk perbaikan proses pembelajaran 

guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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1.4.2.4 Manfaat bagi peneliti 

Memberikan pengalaman mengenai keefektifan komik IPA materi bunyi dan 

pendengaran berbasis Problem Based Learning terhadap motivasi dan hasil belajar

siswa yang diterapkan saat peneliti melakukan penelitian di sekolah. 

1.5 Penegasan Istilah
Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran, maka dalam penelitian ini 

ada beberapa penegasan istilah yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 

1.5.1 Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan pembelajaran pada penelitian ini adalah keberhasilan penggunaan 

komik IPA materi bunyi dan pendengaran berbasis Problem Based Learning

terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih baik dari 

kelas kontrol. Pembelajaran ini dikatakan efektif apabila indikator-indikator 

keefektifan sebagai berikut :  

1. Peningkatan nilai dari nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen yang 

masuk ke dalam kategori sedang atau tinggi. 

2. Ada perbedaan rata-rata nilai motivasi belajar yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

3. Rata-rata persentase motivasi siswa kelas eksperimen yang masuk ke dalam 

kategori baik atau sangat baik (Ikhsaniyah,2015). 

1.5.2 Komik IPA Berbasis Problem Based Learning

Komik IPA berbasis Problem Based Learning menyajikan permasalahan yang 

ada dikehidupan sehari-hari sehingga siswa dituntut untuk berfikir kritis dalam 

belajar menggunakan komik tersebut. Komik IPA tersebut berisi materi bunyi dan 

pendengaran, dimana materi tersebut erat kaitannya dengan kejadian yang ada di 

kehidupan sehari-hari. Siswa mungkin hanya sekedar tau mengenai hal yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui bahwa sebenarnya merupakan 

konsep materi bunyi dan pendengaran. Pengetahuan siswa mengenai konsep bunyi 

dan pendengaran belum maksimal sehingga dengan adanya permasalahan tersebut 

siswa menjadi lebih paham konsep materi bunyi dan pendengaran. 
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Komik ini menyajikan permasalahan yang ada disekitar lingkungan siswa yang 

menjadikan konsep materi tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. 

Permasalahan pada komik seperti rusaknya pita suara, tidak berfungsinya beberapa 

organ pendengaran, kasus kebisingan yang menyebabkan gangguan pendengaran 

pada pekerja dan beberapa permasalahan yang lainnya. Siswa dituntut untuk 

memecahkan atau menyelesaikan beberapa permasalahan yang disajikan dalam 

komik tersebut.    

1.5.3 Motivasi Belajar  

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak 

atau berbuat. Motivasi dapat menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat 

untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi 

untuk melakukan kegiatan belajar (Handika, 2012). Pada penelitian ini diharapkan 

motivasi belajar pada siswa dapat meningkat dengan menerapkan komik IPA pada 

proses pembelajaran. Indikator motivasi yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa indikator menurut Uno (2016:23) yaitu adanya hasrat dan 

keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan 

dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar dan adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

1.5.4 Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan hasil pencapaian dari tujuan belajar. Hasil belajar 

yang meliputi bidang keilmuan dan pengetahuan (kognitif), bidang personal 

(afektif) serta bidang kelakuan (psikomotorik). Pada penelitian ini hasil belajar 

yang diukur adalah bidang kognitif dan psikomotor. Hasil belajar yang berkaitan 

dengan penggunaan komik adalah hasil belajar kognitif saja, sehingga diharapkan 

komik IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.5.5 Materi Bunyi dan Pendengaran 

 Materi bunyi dan pendengaran merupakan materi IPA terpadu yang diajarkan 

secara terpisah pada kurikulum KTSP. Bunyi merupakan materi fisika yang 

diajarkan di kelas VIII semester genap sesuai dengan kurikulum KTSP dengan
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Kompetensi Dasar 6.2 yang berbunyi “Mendeskripsikan konsep bunyi dalam 

kehidupan sehari-hari”. Materi bunyi kemudian dipadukan dengan materi indera 

pendengaran manusia yang merupakan materi biologi. Materi ini terdapat pada 

Kompetensi Dasar 1.3 yang berbunyi “Mendeskripsikan sistem koordinasi dan alat 

indera pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan” pada kelas IX semester 

ganjil. Keterpaduan materi bunyi dan indera pendengaran membentuk materi yaitu 

bunyi dan pendengaran.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Pembelajaran   
Media pengajaran merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dalam 

rangka menyukseskan program belajar siswa agar dapat tercapai perubahan tingkah 

laku yang diharapkan. Media pengajaran merupakan wadah dan penyalur pesan dari 

sumber pesan (guru/pendidik) kepada penerima pesan (siswa/peserta didik) 

(Daryanto, 2011:8). Penggunaan media secara kreatif dapat memperlancar dan 

meningkatkan efesiensi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Fungsi dan kegunaan media pembelajaran adalah sebagai alat untuk membantu 

menyampaikan informasi atau materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami 

bagi peserta didik. 

Media pembelajaran sangat berguna dalam kegiatan pembelajaran. Menurut 

Daryanto (2011:5) menyebutkan bahwa kegunaan media pembelajaran yaitu:

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indera. 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar.  

4) Memunginkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya.  

5) Memberi rangsang yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama.  

6) Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan) 

dan tujuan pembelajaran.  

Dari beberapa penjelasan diatas, media pembelajaran berguna untuk 

menyampaikan pesan terhadap materi pembelajaran yang disampaikan sehingga 

dapat mempermudah peserta didik untuk belajar dan mempermudah guru dalam 

mengajar. Media pembelajaran juga dapat memberikan pengalaman yang nyata 
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kepada peserta didik. Proses belajar siswa menggunakan media pembelajaran 

meningkat, sehingga diharapkan dapat mempertinggi proses belajar siswa.  

2.2 Media Komik  
2.2.1 Pengertian Komik  

Pengertian komik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah cerita 

bergambar (di majalah, surat kabar atau berbentuk buku) yang umumnya mudah 

dicerna dan lucu. Menurut Mediawati (2011) sebagaimana dikutip dalam McCloud 

Scott (1993:64-69) komik adalah media yang sanggup menarik perhatian semua 

orang dari segala usia, karena memiliki kelebihan, yaitu mudah dipahami. Komik 

merupakan media komunikasi visual yang lebih dari pada cerita bergambar yang 

ringan dan menghibur, karena komik dapat diterapkan sebagai alat bantu 

pendidikan dan mampu menyampaikan informasi secara efektif dan efisien 

(Waluyanto, 2007). Pembelajaran menunjuk pada sebuah proses komunikasi antara 

peserta didik dan sumber belajar (dalam hal ini adalah komik).  

Komunikasi belajar akan berjalan dengan maksimal jika pesan pembelajaran 

disampaikan secara jelas, runtut dan menarik. Komik sains menggunakan banyak 

unsur-unsur dan teknik fiksi dalam menjelaskan fenomena kehidupan nyata 

(Tatalovic, 2009). Penggunaan teknik fiksi bisa meningkatkan minat baca, 

imajinasi serta secara lebih efektif mengirim konten sains kepada siswa yang 

membaca komik tersebut.   

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian komik 

adalah cerita dalam bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan 

suatu rentetan cerita yang dibuat dan dilengkapi dengan balon-balon kata yang 

bersifat lucu dan menghibur, biasanya terdapat dalam majalah, surat kabar, atau 

dibuat dalam bentuk buku. Sifat komik yang lucu dan menghibur serta mudah 

dicerna dan dipahami, maka komik akan sangat bermanfaat jika digunakan sebagai 

media pembelajaran bagi seorang guru untuk menyampaikan berbagai informasi 

atau gagasan yang terkait dengan bahan ajar kepada peserta didiknya di kelas.  
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2.2.2 Unsur – Unsur Komik 

Komik dipandang hanya sebagai media visual yang terdiri dari kumpulan 

gambar dan tulisan yang terjalin menjadi sebuah cerita. Bagi para komikus, komik 

memiliki unsur-unsur yang terdiri dari sampul depan, sampul belakang dan halaman 

isi. Menurut Sishertanto dan Danu (2016:6) halaman sampul depan sebuah komik 

biasanya terdapat komponen-komponen sebagai berikut: 

1) Judul cerita atau judul serial  

Judul biasanya diambil dari tema cerita yang diangkat. Ukuan huruf judul 

dibuat kapital dengan ukuran besar dan mencolok, sehingga menarik perhatian 

dan mudah ditangkap oleh pembaca. 

2) Credits 

Credits merupakan keterangan tentang pengarang komik tersebut, seperti 

penulis skenario, penggambar dan sebagainya.  

3) Indicia  

Indicia merupakan keterangan tentang penerbit maupun percetakan lengkap 

dengan waktu terbit dan pemegang hak cipta. 

Menurut Sishertanto dan Danu (2016:6) unsur-unsur yang terdapat pada 

halaman isi adalah: 

1) Panel 

Panel berfungsi sebagai ruang tempat diletakkannya gambar-gambar sehingga 

akan tercipta suatu alur cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca. Agar 

komik dapat tampil menarik dan sesuai dengan alur, maka peralihan antara satu 

panel dengan panel lainnya harus mampu menuntun alur cerita yang dibawa. 

2) Gang 

Gang adalah ruang atau jarak yang menjembatani antara satu panel dengan 

panel lainnya.  

3) Narasi  

Narasi berfungsi menerangkan dialog, waktu, tempat, kejadian dan situasi yang 

digambarkan dalam komik tersebut.  
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4) Balon kata 

Balon kata adalah suatu bulatan dengan garis penunjuk yang didalamnya 

terdapat tulisan yang berisi ucapan yang disampaikan oleh tokoh dalam komik 

tersebut. Balon kata dengan garis penunjuk langsung menunjukkan tokoh 

berbicara, sedangkan garis penunjuk dengan bulatan putus-putus menunjukkan 

tokoh bergumam atau berbicara dalam hati.   

5) Efek suara 

Efek suara menunjukkan suara-suara yang terjadi dalam cerita tersebut, 

misalnya suara angina, suara ranting patah, suara bel dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komik sebagai media 

visual memiliki unsur-unsur yang terdiri dari sampul depan, sampul belakang dan 

halaman isi. Unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang harus ada dalam 

pembuatan komik sebagai media pembelajaran.  

2.2.3 Jenis Komik  

Berdasarkan fungsinya, menurut Daryanto (2016:27) komik dibedakan 

menjadi dua yaitu komik komersial dan komik pendidikan. Komik komersial 

merupakan komik yang jauh lebih dibutuhkan di pasaran karena bersifat personal, 

menyediakan humor yang kasar, dikemas dengan bahasa percakapan dan bahasa 

pasaran, memiliki kesederhanaan jiwa dan moral, dan adanya kecendurungan 

manusia universal terhadap pemujaan pahlawan. Sedangkan komik pendidikan 

cenderung menyediakan isi yang bersifat informatif. Komik pendidikan banyak 

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

Komik tidak hanya berupa komik majalah ataupun buku komik yang sering 

kita baca. Komik terdiri dari beberapa jenis komik secara umum. Menurut 

Wahyuningsih (2012) jenis komik terdiri dari kartun/karikatur, komik potongan,

buku komik (comic book), komik majalah (comic magazine), komik novel grafis 

(graphic novel), komik tahunan (comic annual), album komik (comic album),

komik online (webcomic), buku instruksi dalam format komik (instructional 

comics) , rangkaian ilustrasi (storyboard), komik ringan (comic simple) dan 

perencanaan dalam pikiran (planning on mind). Jenis komik yang akan dibuat 

dalam penelitian ini adalah komik buku (comic book).
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Komik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis komik pendidikan, 

yaitu komik-komik yang berisikan nilai-nilai pendidikan dan materi pembelajaran, 

dimana jenis komik ini paling cocok digunakan sebagai media pembelajaran IPA.

Jenis komik yang akan digunakan sebagai media pembelajaran IPA adalah buku 

komik (comic book). Buku komik tersebut berisikan cerita mengenai materi 

pelajaran IPA yang akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada di kehidupan 

sehari-hari. Komik ini terdiri dari beberapa halaman seperti buku pada umumnya.  

2.2.4 Komik sebagai Media Pembelajaran  

Komik sebagai media pembelajaran memiliki sifat sederhana, jelas, mudah 

dimengerti. Menurut Hadi dan Dwijananti (2015) pembelajaran menggunakan 

media komik menjadikan peserta didik aktif dan pembelajaran tidak hanya dihafal 

tetapi juga dipahami, sehingga komik menimbulkan kesan paling dalam bagi anak 

didik dalam menerima setiap mata pelajaran. Gambar komik yang sederhana dan 

jelas mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan secara 

visual. Bahasa yang digunakan dalam komik merupakan bahasa yang ringkas dan 

mudah dimengerti, sehingga peserta didik mudah memahami materi yang 

disampaikan melalui teks pada komik. Penyampaian materi pelajaran melalui teks-

teks pada komik merupakan fungsi informatif dan edukatif yang dimiliki komik.  

Media pembelajaran memiliki berbagai macam jenis dan bentukya. Dari studi 

literature menurut Savitri et al. 2016 diketahui ada beragam media, salah satu media 

pembelajaran yang telah terbukti menarik bagi peserta didik adalah komik. Menurut 

Daryanto (2016:146) sebagaimana dikutip dalam penelitian yang dilakukan 

Thorndike salah satu kelebihan dari komik diketahui bahwa anak yang membaca 

komik lebih banyak misalnya dalam sebulan minimal satu buah buku komik maka 

sama dengan membaca buku pelajaran dalam setiap tahunnya, hal ini berdampak 

pada kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosa kata jauh lebih banyak dari 

siswa yang tidak menyukai komik. Penyajian komik mengandung unsur visual dan 

cerita yang kuat. Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara 

emosional sehingga membuat pembaca untuk terus membacanya hingga selesai. 

Hal inilah yang juga menginspirasi komik yang berisi materi-materi pelajaran. 
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Media komik di samping mempunyai kelebihan juga memiliki kelemahan dan 

keterbatasan kemampuan dalam hal-hal tertentu. Menurut Mediawati (2011) 

kelemahan media komik antara lain : 

a. tidak semua orang bisa belajar efektif dengan gaya visual 

b. kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca sehingga 

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

Menurut Hidayanti (2015) dalam penelitian komiknya, komik matematika 

berbasis edutaiment dikemas dalam bentuk media cetak berukuran A5 (14,8 x 21 

cm). Bagian dalam komik dicetak dengan menggunakan kertas HVS 100 gram 

sedangkan untuk bagian cover dicetak menggunakan kertas ivory 260 gram dalam 

bentuk soft cover tanpa laminasi. Komik sistem pencernaan hubungannya dengan 

kesehatan oleh Zain et al (2013) pengaturan margin disesuaikan dengan ukuran 

buku komik yaitu 14,5 cm x 20,5 cm. Pencetakan komik yang telah jadi 

diperbanyak dan di jilid dalam bentuk buku.  

Berdasakan uraian diatas, media komik dalam penelitian ini menggunakan 

kata-kata yang mengandung pesan-pesan, perilaku bernuansa moral serta kejadian 

dikehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Komik 

ini akan dicetak seperti pada komik Hidayati (2015) yaitu berukuran A5 (14,8 x 21 

cm) dengan menggunakan kertas HVS 100 gram pada bagian dalam. Akan tetapi 

pada bagian cover dicetak menggunakan silky paper dalam bentuk soft cover tanpa 

laminasi. 

2.3 Materi Bunyi dan Pendengaran  
Pembelajaran IPA disampaikan secara terpadu. Tujuannya adalah agar tidak 

terjadi pengulangan materi dan siswa mengetahui keterhubungan antar materi 

maupun disiplin ilmu. Namun, dalam perangkat kurikulum 2006 masih terpisah 

sehingga guru IPA ataupun peneliti harus menyajikan pembelajaran IPA secara 

terpadu. Bunyi merupakan materi fisika yang diajarkan di kelas VIII semester 

genap sesuai dengan kurikulum 2006 dengan Kompetensi Dasar 6.2 yang berbunyi 

“Mendeskripsikan konsep bunyi dalam kehidupan sehari-hari”. Materi bunyi 

kemudian dipadukan dengan materi indera pendengaran manusia yang merupakan 
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materi biologi. Materi ini terdapat pada Kompetensi Dasar 1.3 yang berbunyi 

“Mendeskripsikan sistem koordinasi dan alat indera pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan” pada kelas IX semester ganjil. Keterpaduan materi 

bunyi dan indera pendengaran membentuk tema yaitu bunyi dan pendengaran. 

Pemaduan materi dapat menggunakan ragam model pembelajaran terpadu. 

Ragam model pembelajaran terpadu menurut Forgarty, sebagaimana dikutip oleh 

Parmin dan Sudarmin (2013: 20) pada dasarnya tidak spesifik untuk pembelajaran 

IPA, melainkan lebih cocok diterapkan secara keseluruhan di jenjang pendidikan 

dasar dengan tematik. Terdapat empat macam model keterpaduan yang 

dimodifikasi. Karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan keempat model tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Ragam Model Pembelajaran Terpadu 

Nama Model Deskripsi Kelebihan Kelemahan

Keterhubungan  

(Connected)

Terbagi (Shared)

Jaring laba-laba

(Webbed)

Membelajarkan 

sebuah KD, 

konsep-konsep 

pada KD tersebut 

dipertautkan 

dengan konsep 

pada KD yang 

lain.

Membelajarkan 

konsep pada 

beberapa KD, 

dimulai dari 

konsep yang 

beririsan sebagai 

unsur pengikat. 

Membelajarkan 

beberapa KD 

Melihat 

permasalahan 

tidak hanya dari 

satu bidang dan 

pembelajaran 

dapat mengikuti 

KD-KD dalam SI 

Pemahaman 

terhadap konsep 

utuh, efisien dan 

kontekstual 

Kaitan antara 

bidang kajian 

sudah tampak 

tetapi masih 

didominasi oleh 

bidang kajian 

tertentu. 

KD-KD yang 

konsepnya 

beririsan tidak 

selalu dalam 

semester atau 

kelas yang sama. 

Menuntut

wawasan dan 

penguasaan 

materi yang luas. 

Sarana prasarana 

misalnya buku 

belum 

mendukung. 

KD-KD yang 

konsepnya 
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Integrated 

yang berkaitan 

melalui sebuah 

tema. 

Membelajarkan, 

konsep pada 

beberapa KD 

tersebut yang 

beririsan atau 

tumpah tindih. 

Hanya konsep 

yang beririsan 

yang dibelajarkan 

Pemahaman 

terhadap konsep 

utuh, kontekstual 

Dan dapat dipilih 

tema-tema 

menarik yang 

dekat dengan 

kehidupan. 

Pemahaman 

terhadap konsep 

lebih  utuh 

(holistik), lebih 

efisien dan sangat 

kontekstual.  

beririsan tidak 

selalu dalam 

semester atau 

kelas yang sama. 

Tidak mudah 

menemukan tema 

pengait yang 

tepat.

KD-KD yang 

konsepnya 

beririsan tidak 

selalu dalam 

semester atau 

kelas yang sama. 

Menuntut 

wawasan dan 

penguasaan 

materi yang luas. 

Sarana prasarana 

misalnya buku 

belum 

mendukung.

Bunyi merupakan konsep yang terdapat dalam fisika dan alat indera merupakan 

konsep yang terdapat pada biologi. Tema dari dua disiplin ilmu tersebut 

menggunakan ragam model webbed. Model Webbed dapat digambarkan seperti 

Gambar 2.1.  

Gambar 2.1 Model Webbed Materi Bunyi dan Pendengaran 

Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan 

menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi 

adalah terdapat sumber bunyi, medium perantara, ada pendengar (penerima bunyi). 



17
 

 

Berdasarkan frekuensi gelombang bunyi dibedakan menjadi tiga,yaitu 

gelombang infrasonik, gelombang audiosonik, dan gelombang ultrasonik. Bunyi 

memiliki karakteristik. Manusia memiliki alat indera untuk mendengar bunyi yaitu 

telinga. Bagian-bagian pada telinga bisa dilihat pada Gambar 2.2. 

                                                                                   Sumber : Sutanto et al (2014:280)

Gambar 2.2 Bagian-Bagian Telinga 

Telinga manusia dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bagian luar, 

bagian tengah, dan bagian dalam. 

1) Telinga bagian luar yang terdiri atas : daun telinga, saluran telinga, kelenjar 

minyak, dan selaput gendang. 

2) Telinga bagian tengah terdiri atas : saluran eustachius, tulang pendengaran 

(tulang martil,tulang landasan, dan tulang sanggurdi). 

3) Telinga bagian dalam terdiri atas : tingkap jorong, rumah siput. 

Mekanisme pendengaran pada manusia berawal dari suara yang kita dengar 

yang akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian sampai ke gendang telinga 

sehingga membuat gendang telinga bergetar. Getaran ini diteruskan oleh tiga tulang 

pendengaran ke tingkap jorong dan diteruskan ke rumah siput. Di dalam rumah 

siput, cairan limfe akan bergetar sehingga meransang ujung-ujung saraf 

pendengaran dan menimbulkan impuls saraf yang ditujukan ke otak. Di dalam otak, 

impuls tersebut akan diolah sehingga kita bisa mendengar dan mengenali suara 

tersebut. 
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Mekanisme pendengaran pada manusia dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Mekanisme Pendengaran pada Manusia 

2.4 Model Pembelajaran Problem Based Learning  

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) atau dikenal dengan 

model pembelajaran berbasis masalah menghadapkan siswa pada permasalahan-

permasalahan dunia nyata. Menurut Fakhriyah (2014) Problem Based Learning 

(PBL) merupakan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata 

yang ditemui di lingkungan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan 

konsep melalui kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. 

Pembelajaran menggunakan metode Problem Based Learning benar-benar 

membantu siswa untuk terlibat dengan dunia nyata (Adiga dan Sachidananda, 

2015). Pernyataan ini didukung oleh Haji et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

siswa bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok untuk mencari tahu 

pemecahan masalah dan yang paling penting mereka dapat meningkatkan 

kemampuan mereka untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

Menurut Saidah et al. (2014) PBL merupakan suatu pendekatan pengajaran 

yang berpusat pada peserta didik dan memberdayakan peserta didik untuk 

melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktek, dan menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi yang layak dalam 

mendefinisikan masalah yang ada. Pembelajaran menggunakan metode Problem 

Based Learning memungkinkan siswa untuk mengembangkan dan memperbaiki 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan memecahkan masalah, kreatif dan 

berpikir kritis, keterampilan kepemimpinan serta kebiasaan belajar mandiri yang 

sangat dibutuhkan di dunia kerja (Sada et al, 2016). Hal tersebut didukung oleh 

pernyataan Najah dan Arif (2015) bahwa PBL dapat diartikan sebagai suatu proses 
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yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Problem Based Learning

adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran peserta didik pada 

masalah autentik sehingga peserta didik dapat menyusun pengetahuannya sendiri, 

menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi, memandirikan peserta 

didik dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri.  

Penggunaan model Problem Based Learning dalam pembelajaran sangat 

bermanfaat bagi siswa. Menurut Rachmawati et al. (2015) sebagaimana dikutip 

dalam Arnyana (2007) menyebutkan bahwa model PBL memiliki beberapa manfaat 

diantaranya : 

1) Meningkatkan pemahaman konsep 

2) Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah 

3) Meningkatkan kemampuan menerapkan konsep-konsep 

4) Meningkatkan sikap positif siswa  

5) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Menurut Amir (2008:12) model Problem Based Learning memiliki beberapa 

ciri, yaitu:

1) Pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah. 

2) Biasanya masalah memiliki konteks dengan dunia nyata 

3) Pemelajar secara berkelompok aktif merumuskan masalah dan melaporkan 

solusi dari masalah, sementara pendidik lebih banyak memfasilitasi.   

Selain ciri-ciri PBL, menurut Strobel (2009) komponen utama Problem Based 

Learning adalah :  

1) Masalah yang terstruktur disajikan untuk diselesaikan, sehingga siswa tidak 

hanya menghasilkan beberapa pemikiran tentang penyebab masalah, tetapi 

juga cara untuk mengatasinya.

2) Pendekatan yang berpusat pada siswa di mana siswa menentukan apa yang

mereka butuhkan untuk belajar. Siswa mampu memecahkan permasalahan 

yang dihadapi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki serta memperoleh 

pengetahuan yang baru.
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3) Guru bertindak sebagai fasilitator dan tutor, meminta siswa menjawab jenis 

meta-kognitif pertanyaan mereka serta untuk bertanya pada diri sendiri. 

4) Keaslian membentuk dasar seleksi masalah, diwujudkan oleh keselarasan 

untuk profesional atau praktek 'dunia nyata'. 

Model pembelajaran masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan model pembelajaran yang lain. Karakteristik model PBL menurut

Wulandari dan Herman (2013) adalah:

1) Pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah yang mengambang yang 

berhubungan dengan kehidupan nyata. 

2) Masalah dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3) Siswa menyelesaikan masalah dengan penyelidikan auntetik.  

4) Secara bersama-sama dalam kelompok kecil, siswa mencari solusi untuk 

memecahkan masalah yang diberikan 

5) Guru bertindak sebagai tutor dan fasilitator 

6) Siswa bertanggung jawab dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang 

bervariasi, tidak dari satu sumber saja 

7) Siswa mempresentasikan hasil penyelesaian masalah dalam bentuk produk 

tertentu.

Kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran memiliki 

langkah-langkah pokok atau sintaks. Menurut Azizah dan Deasylina (2012) sintaks 

PBL terdapat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Langkah-langkah pembelajaran PBL 

Tahap Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran

1. Tahap orientasi 

terhadap masalah

1) Siswa mengamati gambar (mengamati);

2) Siswa bertanya jawab tentang gambar

(menanya);

3) Guru memberikan suatu permasalahan

2. Tahap 

mengorganisasi

siswa untuk belajar

4) Guru membagi siswa menjadi kelompok 

kecil yang beranggotakan 4 anak setiap 

kelompoknya
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3. Tahap membimbing

penyelidikan 

(individual maupun 

kelompok)

5) Guru membagikan LKS dan menjelaskan 

petunjuk pengerjaannya; 

6) Guru mendampingi siswa mengamati 

video untuk memecahkan permasalahan 

(mengumpulkan informasi);

4. Tahap 

mengembangkan

dan menyajikan hasil 

karya

7) Guru membimbing kelompok siswa 

dengan mengamati dan memotivasi 

kelompok maupun anggota kelompok 

dalam melaksanakan tugas; 

8) Guru mendampingi siswa bekerja sama 

dalam kelompok untuk melakukan 

penyelidikan dalam memecahkan masalah 

(mengolah informasi);

9) Guru mendampingi siswa secara 

berkelompok mengerjakan LKS;  

10) Guru mendampingi siswa membuat 

laporan pengamatan (mengolah 

informasi);

11) Guru mendampingi siswa 

mempresentasikan

hasil pemecahan masalah 

5. Tahap menganalisis 

dan

mengevaluasi

hasil pemecahan

masalah

12) Guru memberi penguatan terhadap 

jawaban siswa; 

13) Guru memberikan penghargaan kepada

kelompok; 

14) Guru dan siswa membuat penegasan 

tentang materi (tahap menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan 

masalah); 

15) Guru memberikan soal evaluasi secara 

tertulis untuk individu; serta 
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16) Guru memberikan tindak lanjut berupa 

saran dan motivasi agar siswa tidak 

melupakan materi.

Berdasarkan uraian diatas, langkah pembelajaran yang akan dipakai dalam 

penelitian ini sesuai langkah pembelajaran PBL menurut Azizah dan Deasylina 

(2012) yang meliputi tahap orientasi terhadap masalah, tahap mengorganisasi siswa 

untuk belajar, tahap membimbing penyelidikan (individual maupun kelompok), 

tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan tahap menganalisis dan 

mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan langkah tersebut.  

2.5 Motivasi Belajar 
Motivasi menurut Bakar (2014) adalah bagian kompleks psikologi manusia dan 

perilaku yang tercermin dari pilihan siswa dalam belajar mengerjakan  tugas, waktu 

dan usaha yang mereka curahkan untuk belajar, ketekunan mereka pada tugas-tugas 

belajar serta dalam menghadapi rintangan yang mereka hadapi dalam proses 

pembelajaran. Motivasi belajar mengacu pada kesediaan, kebutuhan, keinginan dan 

dorongan siswa untuk berpartisipasi dan berhasil dalam proses pembelajaran (Feng 

et al, 2013). Pembelajaran menggunakan komik IPA berbasis Problem Based 

Learning menjadikan siswa berperan langsung secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang 

disajikan dalam komik. Kegiatan percobaan sederhana pada komik menjadikan 

siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Keikutsertaan siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran akan dapat menghilangkan rasa jenuh serta 

menumbuhkan rasa senang dalam belajar dan pada akhirnya hal tersebut akan 

berimbas dengan meningkatnya motivasi belajar siswa (Susilo et al, 2012). Siswa 

yang merasa senang dalam kegiatan pembelajaran akan termotivasi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar 

timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat 
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memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu (Purwanto, 2008:73). Motivasi 

akan menyebabkan terjadinya perubahan energi pada diri manusia. Motivasi dalam 

kegiatan belajar dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.   

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan 

(Sardiman, 2006:73). Pengertian tersebut mengandung tiga elemen penting, yaitu:  

1) Motivasi mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu 

manusia

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa.  

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan.  

Ketiga elemen penting motivasi dapat dikaitkan dengan Pembelajaran 

menggunakan komik IPA berbasis Problem Based Learning. Kesulitan materi 

yang dihadapi siswa bisa diatasi dengan menggunakan gambar dalam bentuk 

komik yang tersusun dari alur cerita yang mudah diikuti supaya suasana belajar 

yang lebih menyenangkan dan menarik. Pembelajaran menggunakan komik dapat 

mengawali perubahan energi dan rasa ketertarikan siswa untuk termotivasi 

melakukan kegiatan belajar. Komik dapat mempermudah mengingat materi 

pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah dalam belajar. Hal tersebut dapat 

memotivasi siswa dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Motivasi mengandung tiga komponen pokok, yaitu kebutuhan, tujuan dan 

dorongan belajar (Susilo, 2012). Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidak 

seimbangan antara yang ia miliki dengan apa yang ia harapkan. Dorongan 

merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi 

harapan atau pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan adalah inti 

dari motivasi. Seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi apabila apa yang 

dilakukannya telah menjadi kebutuhan. Dengan adanya motivasi, peserta didik 

dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara 

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. 
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Menurut Afzal et al (2010) motivasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbulnya tidak 

memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu 

sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik timbul karena adanya rangsang dari luar individu. Siswa yang termotivasi 

secara intrinsik tidak akan memerlukan jenis reward untuk menyelesaikan tugas. 

Siswa termotivasi ekstrinsik terlibat dalam pembelajaran semata-mata untuk 

mencapai hadiah atau untuk menghindari beberapa hukuman. Penelitian ini 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa yang pada dasarnya telah 

dimiliki siswa, sehingga siswa dapat termotivasi dalam pembelajaran menggunakan 

komik IPA berbasis Problem Based Learning.

Motivasi belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih mudah mengikuti proses pembelajaran. 

Menurut Sardiman (2006:85) menjelaskan bahwa motivasi memiliki tiga fungsi 

diantaranya:   

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya.   

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Memotivasi siswa dipandang sebagai aspek penting dalam pembelajaran yang 

efektif. Penggunaan komik IPA berbasis Problem Based Learning diharapkan dapat 

memotivasi siswa dalam belajar. Komik tersebut memiliki karakter yang memiliki 

sifat yang berbeda. Gambar komik yang menarik dan sederhana supaya komik lebih 

mudah dipahami pembaca. Teks komik dibuat dengan kalimat yang mudah 

dimengerti, luas, singkat dan tidak kaku. Cerita komik dibuat seatraktif mungkin 

agar pembaca tidak mudah bosan. Orientasi masalah yang disajikan diawal sub 
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materi sebagai pengantar permasalahan dalam pembelajaran. Penyajian cerita pada 

komik berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Intisari pada komik dapat 

menjadikan siswa lebih paham mengenai inti materi yang telah dibaca. Bagian 

komik IPA berbasis Problem Based Learning yang telah dijelaskan menjadikan 

siswa tertarik dan termotivasi dalam belajar. Menurut Noralisa et al. (2013) ketika 

siswa kurang tertarik terhadap pelajaran maka akan mempengaruhi cara mereka 

bereaksi atau memperhatikan guru. Siswa sebagai pribadi unik memiliki motivasi 

belajar yang berbeda-beda (Pramadi et al, 2013). Siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi dari dalam dirinya akan lebih mudah mengikuti proses pembelajaran 

karena siswa merasa pembelajaran itu penting. Siswa yang memiliki motivasi 

rendah akan terlihat lebih tidak bergairah dalam mengikuti proses pembelajaran di 

kelas. 

Sardiman (2006:102) mengklasifikasikan motivasi belajar menjadi beberapa 

indikator yang dijabarkan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Indikator Motivasi Belajar menurut Sardiman (2006:102) 

No Indikator Motivasi Belajar

1 Tekun menghadapi tugas  

2 Ulet menghadapi kesulitan 

3 Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah  

4 Lebih senang bekerja mandiri 

5 Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin/mekanis 

Beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan 

belajar disekolah diantaranya memberi angka, hadiah, saingan/kompetisi, ego-

involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk 

belajar dan minat (Sardiman, 2006:92). Penelitian ini cara menumbuhkan motivasi

belajar siswa dengan menggunakan komik IPA berbasis Problem Based Learning 

dalam pembelajaran, sehingga siswa memiliki hasrat dan minat untuk belajar. 

Indikator motivasi belajar diklasifikasikan menurut Uno (2016:23) yang dijabarkan 

pada Tabel 2.4



26
 

 

Tabel 2.4 Indikator Motivasi Belajar menurut Uno (2016:23) 

No Indikator Motivasi Belajar

1 Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2 Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

3 Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4 Adanya penghargaan dalam belajar 

5 Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6 Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas, motivasi belajar siswa pada penelitian ini akan 

diukur menggunakan lembar angket motivasi belajar yang akan diisi siswa. 

Indikator motivasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

indikator menurut Uno (2016:23) yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, 

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa 

depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar dan adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

2.6 Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan salah satu faktor penting untuk mengukur 

keberhasilan seseorang dalam belajar. Menurut Lestari (2008) hasil belajar 

merupakan akibat dari proses belajar seseorang. Hasil belajar dapat diartikan 

sebagai hasil yang diperoleh setiap individu sebagai taraf kemampuan yang di 

tuangkan dalam bentuk nilai atau angka komulatif maupun perubahan sikap yang 

lebih baik yang diperoleh siswa. Tinggi rendahnya hasil belajar mencerminkan 

tingkat ketuntasan dan kemampuan seseorang dalam belajar. Hasil belajar 

seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang 

menguasai bahan yang sudah diajarkan.Hasil belajar terkait dengan perubahan pada 

diri orang yang belajar.  
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar harus 

ditandai dengan adanya perubahan perilaku pada diri siswa setelah selesai 

mengikuti proses pembelajaran yang berupa adanya perubahan positif mengenai 

pengetahuan, sikap dan keterampilan psikomotor (skills). Menurut Mediawati 

(2011) ketiga ranah yang dimaksudkan oleh Bloom tersebut diantaranya: 

1) Ranah Kognitif 

Ranah kognitif yaitu kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip-

prinsip yang telah dipelajari dan kemampuan pengembangan keterampilan 

intelektual (knowledge) dalam berbagai tingkatan, yaitu mengingat/C1, 

memahami/C2, mengaplikasikan /C3, menganalisis/C4, mengevaluasi/C5 dan  

mencipta/C6.  

2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perkembangan emosional individu siswa 

seperti sikap (attitude), apresiasi (appreciation), minat, perhatian, 

penghargaan, proses internalisasi dan pembentukan karakter diri. Bloom 

membagi ranah afektif dalam lima kategori, yaitu receiving (penerimaan),

responding (pemberian respon), valueing (penilaian), organization 

(pengorganisasian) dan characterization (karakterisasi) 

3) Ranah Psikomotor 

Ranah psikomotor berhubungan dengan kemapuan gerak siswa atau 

manipulasi yang bukan disebabkan oleh kematangan biologis. Kemampuan 

gerak atau manipulasi tersebut akan terkendali oleh kematangan psikologis 

siswa itu sendiri. 

Berdasarkan ketiga ranah hasil belajar, pada penelitian ini hasil belajar yang 

diukur adalah ranah kognitif dan psikomotor. Ranah kognitif dengan 

mengembangkan keterampilan intelektual melalui mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta yang dapat diukur 

dengan melaksanakan kegiatan pretest dan posttest. Ranah psikomotor dapat dilihat 

dari kemampuan gerak siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ranah psikomotor pada 

penelitian ini dapat diamati dengan melihat dalam proses percobaan yang dilakukan 

siswa. 
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2.7 Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan dalam bagan berikut : 

 Pembelajaran IPA di SMP 

Landasan yuridis: UU No. 20 Th. 2003 tentang 

Sisdiknas Pasal 1 angka 1 menyatakan pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Fakta : Berdasarkan hasil 

observasi di SMP N 10 Magelang, 

pembelajaran menggunakan buku 

paket IPA (BSE) yang belum 

mampu meningkatkan motivasi 

dan hasil belajar siswa.

Fakta 
Teori Harapan

Landasan Empiris :
1. Pembelajaran IPA dilakukan secara terpadu.

2. Setyanto et al. (2015) Problem Based Learning
menghadapkan siswa pada permasalahan dunia 

nyata.

3. Yatno et al. (2014) Media pembelajaran merupakan 

teknologi pembawa informasi yang dapat 

dimanfaatkan untuk proses pembelajaran.

4. Savitri et al. (2016) Salah satu media pembelajaran 

yang telah terbukti menarik bagi peserta didik adalah 

komik. 

5. Handika (2012) Siswa yang memiliki motivasi kuat, 

akan memiliki banyak energi untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

Potensi :
1. Pembelajaran IPA dilakukan 

belum menjadikan siswa 

termotivasi untuk belajar. 

2. Siswa kesulitan memahami 

materi yang abstrak.

3. Pemanfaatan media 

pembelajaran yang belum 

optimal.

4. Motivasi belajar siswa masih 

rendah. 

5. Hasil belajar siswa masih 

heterogen.

Komik IPA Materi Buyi dan Pendengaran Berbasis Problem Based Learning Efektif 

Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa SMP

Penggunaan komik IPA Materi Bunyi dan Pendengaran Berbasis Problem Based Learning

Kontrol Eksperimen 

Pretest 

Postest Postest
Hasil

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir
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2.8 Hipotesis  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini ada dua, yakni : 

Ha: komik IPA materi bunyi dan pendengaran berbasis Problem Based Learning

efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa  

H0: komik IPA materi bunyi dan pendengaran berbasis Problem Based Learning

tidak efektif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa 

Hipotesis ini akan diuji menggunakan uji perbedaan untuk mengetahui taraf 

signifikasi motivasi dan hasil belajar siswa dari hipotesis yang diterima.  
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BAB 5 

  PENUTUP 

5.1  Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Komik IPA materi bunyi dan pendengaran berbasis Problem Based Learning

efektif untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 

10 Magelang yang dilihat dari rata-rata persentase motivasi belajar siswa kelas 

eksperimen tiap indikator masuk dalam kategori sangat baik dan dari 

peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen masuk kategori sedang.  

2. Motivasi belajar siswa dan hasil belajar siswa pada kelas kontrol dan 

eksperimen menunjukkan perbedaan yang signifikan.  

5.2  Saran   
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan: 

1. Supaya penyajian komik IPA materi bunyi dan pendengaran berbasis Problem 

Based Learning lebih menarik bagi siswa, cerita dapat dibuat lebih lucu.  

2. Penggunaan bahasa dalam dialog antar tokoh maupun penjelasan materi pada 

komik lebih baik jika singkat, sederhana dan komunikatif.  

3. Penelitian perlu dilanjutkan untuk mengetahui keefektifan komik IPA berbasis 

Problem Based Learning terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada materi 

lain.

    

74



75
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adiga, U. and S. Adiga. 2015. Problem Based Learning. International Journal of 
Current Research. Vol. 7: 17181-17187.  

Afzal, H., I. Ali,  M.A. Khan and K. Hamid. 2010. A Study of University Students’ 

Motivation and Its Relationship with Their Academic Performance. 

International Journal of Business and Management 5 (4): 80-88. 

Amir, M. T. 2008. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning. Jakarta: 

PT Adhitya Andrebina Agung.  

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Asdi 

Mahasatya. 

_________. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Azizah, M.N. dan D. Ary. 2012. Peningkatan Keterampilan Menulis Subtema 

Kebiasaan Makanku Melalui Model PBL dengan Media Audio Visual.
Joyful Learning Journal 1 (2): 70-77. 

Bakar, R. 2014. The Effect of Learning Motivation on Student’s Productive 

Competencies in Vocational High School, West Sumatra. International 
Journal of Asian Social Science 4 (6): 722-732. 

Daryanto. 2016. Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam 
Mencapai Tujuan Pembelajaran  Edisi ke-2 Revisi. Yogyakarta: Gava 

Media. 

Fakhriyah, F. 2014. Penerapan Problem Based Learning Dalam Upaya 

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. Jurnal 
Pendidikan IPA Indonesia 3 (1): 95-101. 

Fatimah, F. dan A. Widiyatmoko. 2014. Pengembangan Science Comic Berbasis 

Problem    Based Learning Sebagai Media Pembelajaran Pada Tema Bunyi 

Dan Pendengaran Untuk Siswa SMP. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 3
(2): 146-153. 

Feng, H.Y., J.J. Fan and H.Z. Yang. 2013. The Relationship of Learning Motivation 

and Achievement in Efl : Gender as an Intermediated Variable. Educational 
Research International 2 (2): 50-58. 

75



76
 

 

Hadi, W.S. dan P. Dwijananti. 2015. Pengembangan Komik Fisika Berbasis 

Android Sebagai Suplemen Pokok Bahasan Radioaktivitas Untuk Sekolah 

Menengah Atas. Unnes Physics Edycation Journal 4 (2): 15-24. 

Haji, A.G., Safriana and R. Safitri. 2015. The Use of Problem Based Learning to 

Increase Students’ Learning Independent And To Investigate Students’ 

Concept Understanding on Rotational Dynamic at Students of SMA Negeri 

4 Banda Aceh. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 4 (1): 67-72. 

Handika, J. 2012. Efektivitas Media Pembelajaran IM3 Ditinjau Dari motivasi 

Belajar. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 1 (2): 109-114.

Harsono, B., Soesanto dan Samsudi. 2009. Perbedaan Hasil Belajar Antara Metode 

Ceramah Konvensional Dengan Ceramah Berbantuan Media Animasi Pada 

Pembelajaran Kompetensi Perakitan dan Pemasangan Sistem Rem. Jurnal 
Pendidikan Teknik Mesin 9 (2): 71-79. 

Hidayanti, D. 2015. Pengembangan Komik Matematika Berbasis Edutainment 
Untuk Memfasilitasi Pencapaian Pemahaman Konsep dan Motivasi Belajar 
Siswa SMP/MTs Kelas VIII Pada Pokok Bahasan Lingkaran. Skripsi. 

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 

Ikhsaniyah, W. 2015. Efektivitas Media Komik Biologi Materi Virus Melalui 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Cooperative Integrated Reading And 
Composition (CIRC) Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Biologi Siswa 
Kelas X SMA N 1 Sewon. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.  

KBBI, Depdiknas. 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (  ed).
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.  

Lestari, W. 2008. Efektifitas Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Matematika. Jurnal Formatif 2 (3): 170-181.

Mediawati, E. 2011. Pembelajaran Akuntansi Keuangan Melalui Media Komik 

untuk Meningkatkan Prestasi Mahasiswa. Jurnal Penelitian Pendidikan 12 

(1): 61-68. 

Najah, N. dan A. Widiyatmoko. 2015. Pengembangan Media Edukatif Science-Poly
Berbasis Problem Based Learning (PBL) Pada Tema Energi Dalam 

Kehidupan. Unnes Science Education Journal 4 (2): 889-897.

Noralisa, E., P. Widiyaningrum dan Lisdiana. 2013. Pengembangan Media 

Pembelajaran Zat Adiktif dan Psikotropika Berbentuk Komik Kontekstual 

di SMP. Journal of Innovative Science Education 2 (1): 14-20. 



77
 

 

Nugraha, E.A., D. Yulianti dan S. Khanafiyah. 2013. Pembuatan Bahan Ajar Komik 

Sains Inkuiri Materi Benda untuk Mengembangkan Karakter Siswa Kelas 

IV SD. Unnes Physic Education Journal 2 (1): 60-68.

Parmin, Sajidan, Ashadi, Sutikno and Y. Maretta. 2016. Preparing Prospective 

Teachers in Integrating Science and Local Wisdom through Practicing Open 

Inquiry. Journal of Turkish Science Education, 13 (2): 3-14. 

Parmin dan Sudarmin. 2013. IPA Terpadu. Semarang: Swadaya Manunggal.  

Permendikbud. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Menengah. Jakarta: Kemendikbud.  

Pramadi, P.W.Y., W. Suastra dan M. Candiasa. 2013. Pengaruh Penggunaan Komik 

Berorientasi Kearifan Lokal Bali Terhadap Motivasi Belajar dan 

Pemahaman Konsep Fisika. E-Journal Program Pascasarjana Universitas 
Pendidikan Ganesha Program Studi Pendidikan IPA 3 (1): 15-25. 

Priatmoko, S., Saptorini dan H.H. Diniy. 2012. Penggunaan Media Sirkuit Cerdik 

Berbasis Chemo-Edutaiment dalam Pembelajaran Larutan Asam Basa. 

Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 1 (1): 37-42. 

Prihatiningtyas, S., T. Prastowo dan B. Jatmiko. 2013. Implementasi Simulasi Phet 

dan Kit Sederhana untuk Mengajarkan Keterampilan Psikomotor Siswa 

Pada Pokok Bahasan Alat Optik. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 2 (1): 

18-22.

Purwanto, M.N. 2008. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.  

Puskur Balitbang Depdiknas. 2008. Panduan Pengembangan Pembelajaran IPA 
Terpadu. Jakarta: Balitbang Depdiknas. 

Rachmawati, D., Sudarmin dan N.R. Dewi. 2015. Efektivitas Problem Based

Learning (PBL) Pada Tema Bunyi dan Pendengaran Berbantuan Alat 

Peraga Tiga Dimensi Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP. 

Unnes Science Education Journal 4 (3): 1031-1040. 

Sada, A.M., Z.A. Mohd., A. Adnan and K. Yusri. 2016. Prospects of Problem-

Based Learning in Building Critical Thinking Skills among Technical 

College Students in Nigeria. Mediterranenan Journal of Social Science 7

(3): 356-365. 

Saidah, N., Parmin dan N.R. Dewi. 2014. Pengembangan LKS IPA Terpadu 

Berbasis Problem Based Learning Melalui Lesson Study Tema Ekosistem 



78
 

 

dan Pelestarian Lingkungan. Unnes Science Education Journal 3 (2): 

549:556. 

Sardiman. 2006. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada.  

Savitri, E., R.G.P. Panjaitan dan Titin. 2016. Pengembangan Media E-Comic 

Bilingual Sub Materi Saluran Dan Kelenjar Pencernaan. Unnes Science 
Education Journal 5 (3): 1372-1381.

Setyanto, H., Sudarmin dan N.R. Dewi. 2015. Pengembangan LKS IPA Berbasis 

Problem Based Learning Pada Tema Pencemaran Lingkungan Guna 

Menumbuhkan Kemandirian Siswa. Unnes Science Education Journal 4 

(3): 990-997. 

Sishertanto, T dan Danu, W. 2016. Latih Gambar Dasar-Dasar Komik. Jakarta: 

Gramedia. 

Strobel, J. 2009. When is PBL More Effective? A Meta-synthesis of Meta-analyses 

Comparing PBL to Conventional Classrooms. The Interdisciplinary Journal 
of Problem-based Learning 3 (1): 44-58. 

Sudarisman, S. 2013. Implementasi Pendekatan Kontekstual dengan Variasi 

Metode Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Biologi. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 2 (1): 23-30. 

Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung : Tarsito.  

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.
Yogyakarta: Bumi Aksara.  

  

Suliyanto. 2014. Statistika Non Parametrik dalam Aplikasi Penelitian. Yogyakarta 

: C.V. Andi Ofset.  

Susilo, A.B. 2012. Pengembangan Model Pembelajaran IPA Berbasis Masalah 

Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Berpikir Kritis Siswa SMP.

Journal of Primary Education 1 (1): 57-63. 

Susilo, A.B., Wiyanto dan Supartono. 2012. Model Pembelajaran IPA Berbasis 

Masalah Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Berpikir Kritis Siswa 

SMP. Unnes Science Education Journal 1 (1): 12-20.



79
 

 

Sutanto, A., A. Triyono., B.S. Cahyo., A. Sulistyono., E. Purjiyanta dan Subagiya. 

2014. IPA Terpadu untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

Tasiwan., S.E. Nugroho dan Hartono. 2014. Analisis Tingkat Motivasi Siswa 

Dalam Pelajaran IPA Model Advance Organizer Berbasis Proyek. Jurnal 
Pendidikan IPA Indonesia 3 (1): 43-50. 

Tatalovic, M. 2009. Science Comics as Tools for Science Education and 

Communication: a brief, exploratory study. Journal of Science 
Communication 8 (4): 1-17.

Uno, H.H.B. 2016. Teori Motivasi & Pengukurannya Analisis di Bidang 
Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.  

Wahyuningsih, A.N. 2012. Pengembangan Media Komik Bergambar Materi Sistem 

Saraf Untuk Pembelajaran Yang Menggunakan Strategi PQ4R. Journal of 
Innovative Science Education 1 (1): 19-27. 

Waluyanto, H.D. 2007. Komik Sebagai Media Komunikasi Visual Pembelajaran. 

Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana 7 (1): 45-55.

Wibowo, F.C dan A. Suhandi. 2013. Penerapan Model Science Creative Learning
(SCL) Fisika Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif 

dan Keterampilan Berpikir Kreatif. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 2 (1): 

67-75.

Wulandari, B dan H.D. Surjono. 2013. Pengaruh Problem-Based Learning 

Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Motivasi Belajar PLC di SMK. Jurnal 
Pendidikan Vokasi 3 (2): 178-191.

Yatno, R., S.M.E. Susilowati dan N.R. Dewi. 2015. Media Pembelajaran Berbentuk 

Komik Berpendekatan Pengembangan Kontekstual Pada Tema Bunyi untuk 

Siswa SMP/MTs. Unnes Science Education Journal 4 (2): 828-834. 

Yulianti, D., S. Khanafiyah dan S. Sulistyorini. 2016. Inquiry-Based Science Comic 

Physics Series Integrated With Character Education. Jurnal Pendidikan IPA 
Indonesia 5 (1): 38-44. 

Zain, N.H., Parmin dan W. Sumarni. 2013. Pengembangan Komik Bahan Ajar IPA 

Terpadu Kelas VIII SMP Pada Tema Sistem Pencernaan Manusia Dan 

Hubungannya Dengan Kesehatan. Unnes Science Education Journal  2 (1): 

217-222.
 

 


