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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
BERBENTUK KOMIK STRIP DIGITAL
PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN
UNTUK KELAS VII SMP

Oleh :
Belinda Amadea
161434039

Penggunaan media yang sesuai dengan konteks dan kondisi peserta didik
akan memengaruhi kecepatan respon pemahaman materi serta prestasi belajar dari
segi kognitif, afektif dan psikomotorik. Hasil wawancara dengan guru IPA di 4
SMP menunjukkan guru telah cukup memanfaatkan media TI disamping media
konvensional untuk menunjang pembelajaran, khususnya pada materi pencemaran
lingkungan. Materi pencemaran lingkungan dianggap sebagai materi yang sulit
tersampaikan jika hanya mengandalkan bacaan dari teks buku paket, sehingga
perlu adanya visualisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain
dan mengetahui kualitas komik strip digital sebagai media pembelajaran pada
materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP yang layak diujicoba terbatas
menurut hasil penilaian oleh validator.
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah R&D yang mengembangkan
serta menghasilkan produk berupa prototipe sebagai hasil akhir penelitian. Peneliti
mengadaptasi 2 dari 4 tahap penyedehanaan model pengembangan Borg & Gall
oleh Sanjaya (2013) dengan tahap pertama (1) memunculkan ide serta studi
pendahuluan, dan tahap kedua meliputi (2) perencanaan, (3) implementasi dan
observasi produk awal, serta (4) evaluasi dan refleksi produk akhir. Nilai hasil
yang diperoleh dari validasi produk oleh para validator keseluruhannya dengan
rata-rata total 3,5 termasuk dalam nilai A atau kategori “Sangat Positif”. Data
hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa media komik strip digital memiliki
kualitas dan kelayakan untuk diujicobakan dengan syarat melakukan revisi
terhadap produk sesuai dengan masukan dari validator.

Kata kunci: Media Pembelajaran, Pencemaran Lingkungan, Komik Strip
Digital
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ABSTRACT
DEVELOPING DIGITAL COMIC STRIPS AS MEDIA
TO TEACH ENVIRONMENTAL POLLUTION TO
THE 7TH GRADE STUDENTS

By :
Belinda Amadea
161434039

The use of media that is appropriate to the context and conditions of students
will affect the speed of response to understanding the material and learning
achievement in terms of cognitive, affective and psychomotor. The results of
interviews with science teachers in 4 junior high schools show that teachers have
sufficiently utilized IT media in addition to conventional media to support
learning, especially on environmental pollution material. Environmental pollution
material is considered as material that is difficult to convey if only relying on
readings from the text of textbooks, so there is a need for visualization. This
research aims to developing design and find out the quality of digital comic strips
as media to teach environmental pollution to 7th grade students which are decent
to limited tested according to the assessment of the validator.
The method used by researchers is R&D which develops and produces
products in the form of prototypes as the final result of research. The researcher
adapted 2 of the 4 stages of simplifying the Borg & Gall development model by
Sanjaya (2013) with the first stage (1) bring up ideas and preliminary studies, and
the second stage included (2) planning, (3) initial product implementation and
observation, (4) evaluation and reflection of then final product. The value of the
results obtained from product validation by the validators as a whole with a total
average of 3.5 are included in the A grade or the catagory "Very Positive"
category. That result data gives concludes that the digital strip comic media has
the quality and feasibility to be tested on the condition that they revise the
products in accordance with the input from the validator.

Keywords: Media, Environmental Pollution, Digital Comic Strips
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan komunikasi yang terorganisasi dan berkelanjutan
serta dirancang untuk menumbuhkembangkan kegiatan belajar pada diri
peserta didik yang dilibatkan secara holistik (pikiran, tubuh dan jiwa).
UNESCO (United Nations Education, Scientific dan Cultural Organization)
merekomendasikan empat pilar dalam bidang pendidikan yang meliputi: (1)
belajar untuk mengetahui, (2) belajar melakukan atau mengerjakan, (3) belajar
untuk bersama, dan (4) belajar untuk mengembangkan diri (Syamsuri dkk.,
2018). Tren pembelajaran sains abad 21 idealnya mengarah pada empat
komponen yang biasa disebut 4C yaitu Communication (Komunikasi),
Collaborative (kolaborasi), Critical thinking and problem solving (berpikir
kritis dan pemecahan masalah), serta Creativity and innovation (kreativitas
dan

inovatif).

Untuk

merancang

pembelajaran

biologi,

diperlukan

bermacam-macam alat dukung seperti penggunaan media pembelajaran dan
laboratorium karena materi biologi tidak hanya berkaitan dengan fakta-fakta
ilmiah, tetapi juga dengan hal-hal atau obyek yang abstrak bahkan
bersinggungan dengan alam yang dapat dijumpai sehari-hari (Sudarisman,
2015).
Kurikulum pendidikan yang dikembangkan dan digunakan sebagai acuan
pendidikan oleh suatu negara akan menjadi hal yang sangat penting kaitannya
dengan implementasi kurikulum di lapangan yakni, sekolahan, guru dan
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peserta didik. Kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia hingga sampai
pada saat ini, diharapkan mampu menjadi jawaban atas tantangan kemajuan
jaman dan teknologi yang semakin pesat secara global. Implementasi
kurikulum yang berupa rancangan pembelajaran di kelas seperti Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD),
silabus hingga pada penggunaan media pembelajaran lainnya harus mengacu
pada Pedoman Pengembangan Kurikulum 2013 (Prasetyowati, 2014).
Pengajaran (teaching) dan pembelajaran (learning) memiliki posisi
sangat penting yang saling melengkapi, khususnya dalam konteks ini
berkaitan dengan bidang pembelajaran biologi. Pemberian informasi hingga
pengalaman baru yang diasosiasikan dengan fakta dan obyek alam yang
sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dapat memengaruhi proses
belajar peserta didik pada tingkat pengalaman belajar yang bermakna.
Pemilihan penggunaan model/metode/media yang sesuai serta tepat dengan
konteks dan kondisi peserta didik juga akan memengaruhi kecepatan respon
pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Prestasi belajar
peserta didik dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik juga akan
dipengaruhi apabila penggunaan model dan metode serta media pengajaran
atau pembelajarannya telah sesuai dan tepat.
Kegiatan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
seperti pada umumnya yang hanya mengandalkan bacaan dari teks buku paket
dianggap masih kurang menarik/memotivasi minat belajar peserta didik, serta
memakan waktu cukup lama dalam prosesnya yang terbatas Jam Pelajaran
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(JP). Wawancara mengenai kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran
IPA, perihal analisa kebutuhan penelitian dilakukan oleh peneliti di empat
SMP (Sekolah Menengah Pertama) meliputi SMP Negeri 2 Depok Sleman,
SMP Negeri 1 Berbah Sleman, SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dan
SMP Stella Duce 2 Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara analisa
kebutuhan tersebut, secara garis besar menunjukkan bahwa guru telah cukup
memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dan menggunakannya untuk
menunjang pembelajaran.
TI digunakan sebagai media pembelajaran oleh guru sesuai dengan
kebutuhan dan kreativitasnya masing-masing. Guru IPA di SMP Negeri 1
Berbah menggunakan akses internet online melalui jejaring sosial seperti
WhatsApp untuk membagikan bahan ajar dan berbagai informasi pembahasan
soal. Sedangkan, guru IPA di SMP Kalam Kudus dan SMP Negeri 2 Depok
menggunakan jejaring sosial pendidikan seperti web https://www.geschool.net
sebagai sarana untuk melakukan penilaian/alat evaluasi, baik itu Ulangan
Harian (UH), Penilaian Tengah Semester (PTS) maupun Penilaian Akhir
Semester (PAS).
Berdasarkan uraian di atas, penggunaan TI dan akses internet sudah
dimanfaatkan sebagai sarana/media pembelajaran dan alat evaluasi/penilaian
oleh guru. Manfaat yang dirasakan oleh guru dengan adanya penggunaan TI
tersebut adalah kemudahan akses dalam berbagi informasi, menilai dan
mengevaluasi, serta luasnya keterjangkauan dalam memonitor peserta didik,
hingga dapat menjadi jawaban atas tantangan globalisasi dan modernisasi saat
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ini. Kemudahan akses serta luasnya keterjangkauan TI dan internet juga
mempermudah peserta didik dan guru dalam mencari informasi/referensi
mengenai materi pembelajaran berkaitan dengan proses belajar mengajar.
Pada materi pembelajaran bab pencemaran lingkungan dianggap sebagai
materi yang sulit tersampaikan jika hanya mengandalkan bacaan dari teks
buku paket saja, sehingga perlu adanya visualisasi. Visualiasasi tersebut dapat
dibantu menggunakan/memanfaatkan media TI, yakni dengan membawa
masuk “lingkungan” tersebut secara visual (gambar) ke dalam proses
pembelajaran di kelas. Media yang biasanya digunakan oleh guru untuk
membelajarkan materi pencemaran lingkungan tersebut adalah dengan media
TI seperti Powerpoint (PPT) dan video yang ditampilkan melalui layar
proyektor. Meskipun variasi visualisasi sudah dilakukan dengan bantuan
media TI telah cukup beragam, namun masih didapati kendala yakni masih
kurang menarik/memotivasi minat belajar peserta didik serta pembelajaran
yang terkesan berpusat kepada guru.
Pembelajaran yang hanya berpusat pada guru akan membuat peserta didik
cenderung mendengarkan, memperhatikan dan didikte (pasif). Padahal
pembelajaran kurikulum 2013 dipusatkan pada peserta didik (Student Centred
Learning), sehingga guru berperan sebagai fasilitator yang mengupayakan
minat/ketertarikan belajar peserta didik terhadap materi melalui pendekatan
atau penggunaan model/metode/media yang sesuai. Maka dari itu, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa diperlukannya media pembelajaran yang dapat
membantu pemahaman konsep pencemaran lingkungan yang luas ke dalam

4
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suatu wadah yang bersinggungan dengan aktivitas/keseharian peserta didik
melalui visualisasi dengan pemanfaatan media TI.
Keseharian/aktivitas peserta didik saat ini sangat erat kaitannya dengan
gawai dan aplikasi bacaan komik yang menghibur serta populer, contohnya
seperti pada aplikasi Webtoon. Sedangkan, media belajar dengan konsep
media TI sejenis Webtoon tersebut akan dapat membantu memvisualisasikan
konsep

materi

pencemaran

lingkungan.

Komik

strip

digital

yang

dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat menjadi pilihan
alternatif penggunaan media pembelajaran daring bagi guru untuk membantu
memudahkan kegiatan pembelajaran di tengah keterbatasan tenaga, biaya dan
waktu mengajar di sekolah. Bagi peserta didik, media ini dapat membantu
meningkatkan

motivasi

belajar,

menginspirasi,

serta

mempermudah

memahami atau mengakses materi pembelajaran khususnya pada materi
pencemaran lingkungan.
Media komik menurut hasil penelitian pengembangan yang dilakukan
oleh Mardiyah (2016), memberikan penilaian/kesan produk komik sebagai
media yang sederhana serta mempunyai unsur alur cerita yang mengandung
pesan secara ringkas dalam penyajiannya, sehingga membantu menanamkan
konsep dasar yang benar, konkret dan realistis. Pada penelitian Anggraeni
(2017), komik sebagai media pembelajaran memberikan hasil keseluruhan
validasi produk dengan kategori “Cukup Baik”, yakni “Sangat Baik” untuk
validasi media, dan “Baik” untuk validasi penggunan, sehingga memiliki nilai
validitas sebagai media pembelajaran yang siap untuk diterapkan ke dalam

5
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proses

pembelajaran.

Oleh

karena

itu,

peneliti

memilih

untuk

mengembangkan media pembelajaran berupa komik strip digital yang selaras
dengan kebutuhan guru dan peserta didik serta menggabungkan esensi positif
tren masa kini dengan judul penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran
Berbentuk Komik Strip Digital pada Materi Pencemaran Lingkungan untuk
Kelas VII SMP”.
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah berdasarkan latar belakang
masalah yang telah dideskripsikan pada bagian di atas, yakni “Bagaimana
kualitas komik strip digital sebagai media pembelajaran pada materi
pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP yang layak diujicobakan
menurut hasil penilaian oleh validator?”.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian atas,
agar penelitian tidak menyimpang dari rumusan masalah tersebut, maka
batasan-batasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut ini:
1.

Sub-materi yang dipakai dalam pengembangan media pembelajaraan
komik strip digital meliputi faktor-faktor terjadinya pencemaran
lingkungan, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia
dan lingkungan, serta cara pengelolaan lingkungan untuk menanggulangi
pencemaran/kerusakan lingkungan sesuai Kompetensi Dasar (KD) 3.8
dan 4.8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
nomor 24 tahun 2016.

6
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2.

Istilah digital dalam pengembangan komik strip pada penelitian ini yaitu
dapat dibagikan/diakses melalui gawai/alat elektronik lain yang
terintegrasi dengan jejaring sosial seperti WhatsApp atau jejaring sosial
pendidikan seperti web geschool.net yang telah digunakan sebelumnya
oleh guru sebagai sarana dalam proses pembelajaran di sekolah/luar
sekolah.

3.

Penilaian kualitas desain dan kelayakan produk dalam penelitian
pengembangan komik strip digital sebagai media pembelajaran ini
dilakukan oleh validator yang berasal dari guru IPA SMP kelas VII
maupun dosen/para ahli (materi & media).

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk
mengembangkan desain dan mengetahui kualitas komik strip digital sebagai
media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII
SMP yang layak diujicobakan menurut hasil penilaian oleh validator.
E. Manfaat Penelitian
Adapun hal-hal yang didapatkan dari penelitian pengembangan media
pembelajaran ini adalah manfaat-manfaat yang dijabarkan pada poin-poin
berikut ini :
1.

Bagi peneliti
a. Melalui penelitian pengembangan media pembelajaran ini, peneliti
mendapat pengalaman dan pengetahuan baru yang bermanfaat
sebagai modal yang dapat digunakan kelak jika menjadi pendidik.
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b. Peneliti juga menjadi termotivasi untuk dapat membantu guru dalam
memudahkan kegiatan pembelajaran melalui penggunaan alternatif
media belajar ini di dalam keterbatasan tenaga, biaya dan waktu
mengajar.
2.

Bagi guru
a. Dapat menjadi pilihan alternatif penggunaan media belajar untuk
mengajar materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP yang
diharapkan dapat membantu memudahkan kegiatan belajar mengajar
di keterbatasan tenaga, biaya dan waktu mengajar.

3.

Bagi peserta didik
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada peserta
didik dalam meningkatkan motivasi belajarnya, aktif, menginspirasi
serta mempermudah memahami dan mengakses materi pencemaran
lingkungan.

4.

Bagi penelitian selanjutnya
a. Penelitian pengembangan media pembelajaran berbentuk komik strip
digital ini dapat menjadi alternatif referensi untuk materi atau
kombinasi media yang lainnya pada penelitian selanjutnya.

8
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teori
1. Pembelajaran IPA
Belajar merupakan serangkaian aktivitas jiwa-raga untuk mencapai
suatu transformasi perilaku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam
interaksi dengan sekitar yang berkaitan dengan kognitif, afektif dan
psikomotorik (Djamarah, 2011). Perubahan tersebut terjadi secara sadar
dan kontinyu, serta menghasilkan sesuatu yang positif. Adanya
perubahan yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku akan
membekas bagi individu pembelajar dan akan terus berkembang sehingga
bersifat permanen.
Proses interaksi antar dua pihak yakni pendidik dengan peserta didik
dalam interaksi pendidikan harus saling memahami dan menyesuaikan
diri. Landasan psikologis dalam pendidkan memberikan dasar-dasar
pemahaman perilaku peserta didik sebagai individu dan dasar-dasar
pemberian layanan serta bantuan, khususnya layanan dan bantuan belajar.
Layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik
banyak diarahkan pada pengembangan segi kognitif, pengembangan
kemampuan berpikir, penguasaan pengetahuan, pemahaman nilai-nilai,
dan dasar-dasar keterampilan (Sudaryono, 2016).
Berkaitan dengan arah layanan pembelajaran tersebut pada peserta
didik kelas VII SMP yang berusia ± 12 tahun, menurut Piaget berada
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pada tahap Formal Operational, yakni pola pikirnya sudah sistematik dan
meliputi proses-proses yang kompleks. Pemikiran anak tidak terbatas
pada hal yang konkret saja, melainkan juga melakukan hal dan berpikir
berdasarkan logika seperti orang dewasa. Pada tahap ini, anak sudah
mampu memperkirakan berbagai kemungkinan yang terjadi dan berpikir
dengan susunan hipotesis seperti, “Apabila …, maka …”.

Oleh karena

itu, tujuan pencapaian dan kurikulum dalam pendidikan perlu
dipertimbangkan taraf perkembangan belajarnya, sehingga kurikulum
yang disusun dan diterapkan akan efektif dan efisien.
Tujuan dan kurikulum pembelajaran, khususnya dalam pelajaran IPA
akan menjadi efektif dan efisien apabila sesuai dan sejalan dengan
hakikat IPA. IPA merupakan sekumpulan ilmu yang memiliki
karakteristik khusus seperti mempelajari fenomena alam yang faktual,
berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab-akibatnya
(Wisudawati, 2014). Pengetahuan yang faktual merupakan IPA sebagai
produk, berkaitan dengan hubungan sebab-akibat (langkah kerja ilmiah)
yakni IPA sebagai proses. Fenomena alam dapat dijumpai dan dialami
dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dengan pengaplikasiannya
dapat diterapkan pada aktivitas sehari-hari.
Proses belajar yang optimal serta bermakna bagi peserta didik dapat
meningkatkan kualitas pendidikan. Pembelajaran dalam IPA memiliki 3
tahapan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan
proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar (Gambar 2.1).
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Tercapainya tujuan suatu kurikulum pendidikan dideskripsikan dengan
usaha guru sebagai pengajar untuk dapat menciptakan suasana belajar
sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakter materi belajar
dalam bentuk model pembelajaran dilengkapi sumber dan media belajar
yang dapat membantu (Gambar 2.2). Pembelajaran IPA dalam
kurikulum tahun 2013 memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi
peserta didik yang meliputi kemampuan sikap religius, sikap sosial,
intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap peduli dan berperan aktif
membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat (Wisudawati,
2014).
Perencanaan Proses
Pembelajaran IPA

Penilaian Hasil
Pembelajaran IPA

Pelaksanaan
Pembelajaran IPA

Gambar 2.1 Siklus Proses Pembelajaran IPA

Kompetensi
Pembelajaran IPA
Pendekatan, Metode,
Media Pembelajaran
IPA

Materi
Pembelajaran IPA
Penilaian Hasil
Belajar IPA

Gambar 2.2 Hubungan antarkomponen Kompetensi, Materi,
Pendekatan-Metode-Media dalam Pembelajaran IPA.
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2. Media Pembelajaran
a.

Pengertian dan Tujuan Media Pembelajaran
Menurut Kustandi (2011), proses di dalam pembelajaran,
hakikatnya merupakan sebuah upaya guru secara sadar untuk
membantu peserta didik agar dapat belajar sesuai kebutuhan dan
minatnya. Tujuan belajar yang hendak dicapai adalah adanya
perkembang

optimal

pada

aspek

kognitif,

afektif,

maupun

psikomotorik. Penguasaan materi belajar diupayakan oleh guru dalam
proses pembelajarannya dengan melakukan suatu inovasi agar peserta
didik melakukan pengulangan belajar. Inovasi tersebut dapat berupa
pemanfaatan hal-hal yang sudah ada atau pembaruan pada
model/metode/media pembelajaran.
Media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi dan dapat
digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran (Sanaky, 2013).
Pada proses pembelajaran tersebut terjalin komunikasi antara guru
dan peserta didik dalam penyampaian materi belajar dengan bantuan
media pembelajaran sebagai sarana belajar. Adapun tujuan media
sebagai alat bantu pembelajaran menurut Sanaky (2013) adalah:
1) Mempermudah proses pembelajaran atau kegiatan belajar di
dalam kelas,
2) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran,
3) Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar,
4) Membantu konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran.
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b.

Jenis-jenis Media Pembelajaran
Jenis-jenis media pembelajaran dapat dilihat dari sisi aspek fisik,
aspek panca indra, dan aspek alat yang akan dijelaskan pada
poin-poin berikut ini:
1) Aspek fisik, meliputi (1) media elektronik, seperti: televisi, film,
radio, komputer, internet dan lain-lain; serta (2) media
non-elektronik, seperti: buku, handout, modul, diktat, media
grafis dan alat peraga.
2) Aspek panca indra yaitu (1) media audio (dengar), (2) media
visual (melihat) dan (3) media audio-visual (dengar-melihat).
3) Aspek alat yaitu (1) alat perangkat keras (hardware) sebagai
sarana yang menampilkan pesan; serta (2) alat perangkat lunak
(software) sebagai pesan atau informasi (Kustandi, 2011).

Menurut Sanaky (2013), klasifikasi media pembelajaran tidak
terbatas hanya pada sudut pandang pada alat-alat audio, visual, atau
audio-visual. Lebih luas lagi, dapat dilihat pada tingkah laku
pengajar dan kondisi pribadi peserta didik yang dikelompokan dalam
beberapa jenis media pembelajaran berikut:
1) Bahan-bahan yang mengutamakan kegiatan membaca atau
dengan menggunakan simbol-simbol kata dan visual berupa
bahan-bahan cetakan dan bacaan.
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2) Alat-alat audio-visual yang meliputi; (1) media proyeksi, seperti:
overhead projector, film dan LCD; (2) media non-proyeksi,
seperti: poster, papan tempel, komik, bagan, diagram, grafik dan
lain-lain; (3) benda tiga dimensi, seperti: diorama, boneka,
topeng, globe dan lain-lain.
3) Media yang masinal, yaitu slide, televisi, sistem interkomunikasi,
komputer dan internet.
4) Kumpulan benda-benda, yaitu peninggalan sejarah atau yang
memiliki nilai sejarah, dokumentasi, agama, kebudayaan dan
politik.
5) Contoh-contoh tingkah laku atau perilaku pengajar, yaitu
pemberian contoh suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengajar,
seperti gerakan fisik, mimik muka, dan lain-lain yang bisa
dilihat dan dapat ditirukan oleh peserta didik sebagai
pembelajar.
3. Media Pembelajaran Komik Strip Digital
a.

Pengertian Komik Digital
Pengertian komik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan
lucu. Komik termasuk dalam kelompok media pembelajaran visual
non-proyeksi,

berdasarkan

pada

uraian

jenis-jenis

media

pembelajaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Sedangkan dari sisi
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aspek fisik dan aspek alat, komik digital merupakan media elektronik
dan perangkat lunak (Software)/sebagai pesan informasinya.
b.

Fungsi Komik Sebagai Media Pembelajaran
Komik menjadi salah satu jenis bacaan yang paling populer di
masyarakat selain novel dan buku cerita bergambar. Teknologi saat
ini mampu mengubah kondisi cara membaca buku dan komik dengan
hadirnya era digital yang dapat dengan mudah diakses melalui gawai.
Hadirnya era komik digital ini dapat membantu meningkatkan minat
baca masyarakat Indonesia yang masih berada pada kategori sangat
rendah, yakni menurut data survei tahun 2012 yang dilakukan oleh
UNESCO dengan indeks 1 orang dari 1.000 orang yang mempunyai
minat baca.
Komik

dalam

dunia

pendidikan

sebagai

media

visual

pembelajaran juga memiliki empat fungsi penting dalam proses
belajar peserta didik yang meliputi fungsi:
1) Atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik
untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan
makna visual yang ditampilkan.
2) Afektif, yaitu peserta didik terlihat dapat menikmati ketika
belajar atau saat membaca teks yang bergambar. Gambar atau
lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik.
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3) Kognitif, yaitu bahwa lambang visual atau gambar memperlancar
pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi
dan pesan yang terkandung dalam gambar.
4) Kompensatoris, yaitu memberikan konteks untuk memahami teks
membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk
mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya
kembali (Kustandi, 2011).
c.

Karakteristik/Kriteria dan Jenis Komik Digital
Menurut Maharsi (2018), elemen dalam komik meliputi: (1)
panel, (2) parit, 3) balon kata/balon teks, dan 4) ilustrasi/gambar.
Visualisasi bagian-bagian komik tersebut dapat dilihat pada contoh
Gambar 2.3 berikut ini.

BALON KATA

- P

A

R

I T

-

Gambar 2.3 Gambaran Elemen dalam Komik
Ada 2 jenis komik menurut Trimo (1997), yaitu (1) komik strip
yang terdiri atas beberapa lembar bingkai kolom (Gambar 2.4), dan
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(2) buku komik atau komik seperti dalam bentuk buku pada
umumnya. Pada komik digital biasanya menggunakan jenis komik
strip dibandingkan buku komik karena efisien dan lebih mudah
dipahami oleh pembaca. Berikut adalah contoh gambar komik digital
yang menerapkan jenis komik strip.

Gambar 2.4 Gambar Komik Strip Digital
Sumber: Google.com

Pada pembuatan komik, terdapat beberapa tahapan proses yang
telah diuraikan pada poin-poin di bawah ini.
1) Scripting, merupakan langkah pembuatan rangkaian cerita
(storyline), yaitu perumusan ide cerita dan pembentukan karakter,
2) Sketching, membuat storyboard, yakni menuangkan ide cerita
dalam media gambar secara kasar,
3) Inking, yaitu penintaan pada goresan pensil sketsa,
4) Coloring, yakni pemberian warna komik dapat dilakukan secara
black and white (hitam dan putih) atau full color (banyak warna),
5) Lettering, yaitu pembuatan teks dan balon teks pada komik.
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4. Materi Pencemaran Lingkungan
Bab pencemaran lingkungan adalah salah satu materi pembelajaran
IPA yang terdapat pada jenjang SMP kelas VII di semester dua. Materi
pembelajaran ini merupakan materi dengan jumlah pertemuan sebanyak
10 JP. Untuk menguasai materi pencemaran lingkungan diperlukan
pemahaman mengenai dasar-dasar serta konsep dari apa yang disebut
pencemaran, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya serta bagaimana
mengatasinya yang berkaitan langsung dengan kehidupan peserta didik
sehari-harinya. Materi ini berbasis kompetensi sesuai dengan KD
pelajaran IPA, yakni KD pengetahuan nomor 3.8 Menganalisis terjadinya
pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem; serta, pada KD
keterampilan tercantum di nomor 4.8 Membuat tulisan tentang gagasan
penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil
pengamatan.
Definisi dari pencemaran atau polusi lingkungan dapat diartikan
dengan masuknya bahan organik atau anorganik atau organisme ke suatu
lingkungan yang dapat mengganggu dan membahayakan organisme yang
hidup di lingkungan tersebut (Widjajanti, 2013). Pencemaran lingkungan
dapat terjadi akibat dari aktivitas manusia seperti eksploitasi hutan, atau
dapat juga terjadi secara alami. Ada empat jenis pencemaran lingkungan
yang meliputi pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan
pencemaran suara. Pada tiap-tiap jenis pencemaran tersebut akan dibahas
mengenai

definisi,

penyebab dan dampaknya,
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pengelolaan lingkungan yang baik sebagai upaya mengatasi pencemaran
lingkungan.
5. Media Komik Strip Digital pada Materi Pencemaran Lingkungan
Komik yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan komik
dengan jenis strip yang dapat diakses melalui gawai dan biasanya juga
digunakan dalam media komik digital, sesuai dengan teori jenis komik
menurut Trimo (1997). Komik strip digital ini sebagai media
visual-elektronik yang membawa pesan informasi, yakni materi
mengenai pencemaran lingkungan sesuai dengan teori jenis media
pembelajaran menurut Kustandi (2011). Perbedaan pertama pada media
pembelajaran komik yang dikembangkan dibandingkan penelitian
relevan sebelumnya yakni produk dapat diintegrasikan dengan jejaring
sosial. Aplikasi jejaring sosial tersebut adalah WhatsApp dan jejaring
sosial pendidikan seperti web geschool.net yang telah digunakan
sebelumnya oleh guru sebagai sarana dalam proses pembelajaran di
sekolah atau di luar sekolah.
Kebaruan atau keunggulan yang lainnya adalah pada bagian
materinya yang meliputi 4 jenis pencemaran dan prinsip pengelolaan
lingkungan 4R, disertai dengan contoh-contoh konkret yang relevan.
Selain itu, peneliti memasukkan aspek Kompetensi Sikap Sosial menurut
Permendikbud nomor 24 tahun 2016 melalui pesan moral tindakan/aksi
serta percakapan tokoh. Tokoh-tokoh dan cerita dalam komik yang
dikembangkan juga mengangkat tema local culture (khas Pulau
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Kalimantan) yang berkaitan langsung dengan realitas dan isu lingkungan.
Adanya gambar poster pesan moral tentang pelestarian hutan, serta
sisipan LKPD dan penugasan akhir sesuai KD 4.8 juga sebagai kebaruan
dalam penelitian ini.
Media komik strip dengan gambar yang menarik dan simpel ini juga
dilengkapi penjelasan yang menggunakan kata-kata sederhana serta
mudah dimengerti peserta didik. Penjelasan tersebut disusun oleh peneliti
sesuai dengan kaidah KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI). Perbedaan-perbedaan yang telah dijelaskan pada
bagian di atas tersebut, menjadi kelebihan-kelebihan dari pengembangan
media komik yang diharapkan dapat memudahkan peserta didik dalam
menguasai materi pencemaran lingkungan di tengah keterbatasan tenaga,
biaya dan waktu belajar.
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian Gusemanto (2019) dengan judul “Pengembangan Media
Pembelajaran Berbentuk Komik dalam Materi Sistem Reproduksi Manusia
Kelas IX SMP”. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas dari media
komik materi sistem reproduksi yang dikembangkan. Hasil validasi media
yang didapatkan adalah dengan rata-rata nilai 4,16 yang tergolong pada
kategori “Baik”, sehingga layak diujicobakan dengan dengan perbaikan yang
disarankan.
Penelitian Anggraeni (2017) dengan judul “Pengembangan Media
Pembelajaran

Komik

Digital

Biologi
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Lingkungan untuk Siswa Kelas VII SMP”. Tujuan penelitian untuk
mengetahui tingkat validitas media komik yang dikembangkan oleh peneliti.
Berdasarkan validasi, hasil yang didapatkan adalah 78,12% dengan kategori
“Cukup Baik”, 90,0% dengan kategori “Sangat Baik” untuk validasi media,
dan 86,66% dengan kategori “Baik” untuk validasi pengguna. Hasil uji
kelompok kecil mendapatkan nilai rata-rata 75,55% dengan kategori “Baik”
untuk aspek keterbacaan dan 75,55% dengan kategori “Baik” untuk aspek
evaluasi akhir materi.
Penelitian Mardiyah (2016) dengan judul “Pengembangan Media Komik
sebagai Media Pembelajaran pada Konsep Pencemaran Lingkungan”. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui kualitas media komik yang dikembangkan
peneliti sebagai media pembelajaran pada konsep pencemaran lingkungan
untuk peserta didik kelas VII. Hasil uji ahli menunjukan media komik dapat
digunakan sebagai media pembelajaran dengan nilai sebesar 83,2%. Hasil uji
coba terbatas pada peserta didik terhadap media komik menujukan media
komik dalam kategori “Baik” dengan nilai respon sebesar 87.6% dan 84.7%.
Ketiga penelitian relevan oleh Gusemanto (2019), Anggraeni (2017), dan
Mardiyah (2016) di atas yang melatarbelakangi peneliti untuk berupaya
melakukan penelitian pengembangan berupa pembuatan komik strip digital
sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas
VII SMP. Relevansi dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini
selain pada bentuk produk yang sama, serta ada juga pada materi yang sama,
adalah dengan adanya kegiatan wawancara analisis kebutuhan terhadap guru
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dalam metode pengumpulan data. Penelitian yang serupa mengenai
pengembangan media pembelajaran komik pada materi pencemaran
lingkungan juga pernah dilakukan oleh Mardiyah (2016), sedangkan oleh
Anggraeni (2017) menghasilkan pada materi dan bentuk media yang sama
yakni media komik digital. Pada penelitian Anggraeni (2017) memberikan
hasil keseluruhan validasi produk dengan kategori “Cukup Baik”, yakni
“Sangat Baik” untuk validasi media, dan “Baik” untuk validasi penggunan.
Mengacu pada penelitian-penelitian yang relevan tersebut, peneliti
menemukan beberapa kekurangan yang masih dapat dikembangkan meskipun
pada materi dan bentuk media yang sama. Kebaruan atau keunggulan yang
pertama dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian relevan adalah
pada bagian materi, dimana jika pada penelitian relevan hanya membahas 3
jenis pencemaran yang meliputi udara, air dan tanah, sedangkan pada
penelitian ini dibahas keempat jenis pencemaran yang meliputi udara, air,
tanah

dan

suara.

Selain

itu,

pada

sub-bab

materi

mengenai

pencegahan/penanggulangan pencemaran pada penelitian relevan hanya
menggunakan prinsip pengelolaan lingkungan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
atau upaya lainnya yang masih umum, sedangkan penelitian ini menerapkan
prinsip terbaru yakni 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Replace) disertai
dengan contoh-contoh konkret yang relevan.
Aspek citra komik pada hasil penelitian relevan masih didominasi oleh
teks/percakapan tokoh dibandingkan visualisasi dari tindakan/aksi tokoh,
sehingga komposisi serta presisi antara gambar dengan teks masih kurang dan
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dapat dikembangkan lagi. Peneliti menyusun media komik sedemikian rupa
pada penelitian ini agar tindakan/aksi tokoh dapat menarik dan menginsiprasi
peserta didik sebagai pembaca komik. Tindakan/aksi serta percakapan tokoh
disusun dengan mempertimbangkan aspek Kompetensi Sikap Sosial menurut
Permendikbud No. 24 tahun 2016. Tokoh dan cerita dalam komik yang
dikembangkan oleh peneliti juga mengangkat local culture (khas Pulau
Kalimantan), adanya gambar poster pesan moral pelestarian hutan, serta
sisipan LKPD dan penugasan akhir sesuai KD 4.8 sebagai kebaruan dalam
penelitian ini.
Mengacu pada hal-hal tersebut, peneliti hendak mengembangkan komik
digital dengan jenis strip yang memiliki kualitas menurut penilaian validator,
serta dikatakan layak untuk diujicobakan dalam pembelajaran secara terbatas.
Media yang dikembangkan dengan memanfaatkan TI sebagai media
pembelajaran oleh guru untuk peserta didik kelas VII SMP pada materi
pencemaran lingkungan. Skema literatur dari penelitian-penelitian relevan
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 2.5 di
bawah ini.
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Gusemanto (2019)

Anggraeni (2017)

Mardiyah (2016)

“Pengembangan
Media Pembelajaran
Berbentuk Komik
dalam Materi Sitem
Reproduksi Manusia
Kelas IX SMP”.

“Pengembangan Media
Pembelajaran Komik
Digital Biologi Pokok
Bahasan Pencemaran
Lingkungan untuk
Siswa Kelas VII SMP.

“Pengembangan
Media Komik
sebagai Media
Pembelajaran pada
Konsep Pencemaran
Lingkungan”

Menghasilkan
produk
berupa
media
pembelajaran komik yang membantu guru dan
peserta didik dalam proses pembelajaran IPA

Peneliti:
Amadea (2020)
“Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Komik Strip Digital
pada Materi Pencemaran Lingkungan untuk Kelas VII SMP”
Gambar 2.5 Skema Penelitian yang Relevan
C. Kerangka Berpikir
Definisi dari IPA dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang
sebab-akibat fenomena-fenomena alam yang terjadi sehari-hari di sekitarnya.
Proses pembelajaran IPA yang mastery learning (belajar tuntas) atau
meaningful learning (belajar bermakna), dapat meningkatkan motivasi serta
mengoptimalkan belajar peserta didik. Belajar tuntas berdasarkan pada
anggapan bahwa peserta didik dapat belajar jika diberi waktu yang cukup dan
kesempatan belajar yang memadai. Sedangkan, belajar bermakna didasarkan
pada proses mengaitkan informasi baru terhadap konsep-konsep relevan yang
terdapat pada struktur kognitif peserta didik.

24
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Waktu belajar yang cukup artinya ada pembatasan waktu dalam proses
pembelajaran suatu materi, dan kesempatan belajar yang memadai memiliki
arti memenuhi suatu syarat atau keinginan. Berdasarkan pemahaman tersebut,
maka untuk dapat meningkatkan motivasi serta mengoptimalkan belajar
peserta didik diperlukan ketercapaian pengalaman yang sesuai kriteria atau
syarat-syarat tersebut. Salah satu cara untuk memberikan pengalamanpengalaman tersebut adalah dengan upaya guru untuk membantu peserta
didik dengan bantuan media pembelajaran sebagai sarana belajar agar dapat
belajar sesuai kebutuhan dan minatnya.
Wawancara analisis kebutuhan yang ditujukan kepada guru di 4 sekolah
yang berbeda bertujuan untuk mengetahui jenis media pembelajaran apa saja
yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dan bagaimana kebutuhan
guru terhadap penggunaan media pembelajaran komik. Berdasarkan hasil
wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan informasi bahwa
guru sudah menggunakan media pembelajaran modern dengan memanfaatkan
TI, tetapi juga masih memanfaatkan media konvensional dalam proses
pembelajaran.

Media-media

pembelajaran

IPA

yang

modern

dan

konvensional tersebut meliputi Powerpoint (PPT), video, web geschool.net,
aplikasi Youtube dan WhatsApp untuk media modern; serta alat peraga,
LKPD, Teka-Teki Silang (TTS), ular tangga, poster dan komik untuk media
konvensional. Media seperti Liquid Crystal Display (LCD) dan proyektor
untuk menampilkan PPT/video materi bukan digunakan sebagai media utama,

25
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karena biasanya hanya pada materi yang sulit tersampaikan apabila tidak
divisualisasikan.
Mengacu pada uraian hasil wawancara analisis kebutuhan tersebut,
peneliti berupaya untuk mengembangkan komik strip digital sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP yang
berkualitas

dan

layak

untuk

diujicobakan.

Pengembangan

media

pembelajaran komik ini diharapkan mampu menjadi jawaban atas tantangan
kemajuan jaman dan teknologi yang semakin pesat secara global dalam
memudahkan kegiatan belajar mengajar di keterbatasan waktu mengajar guru,
meningkatkan motivasi belajar, menginspirasi, serta mempermudah peserta
didik dalam memahami dan mengakses materi pencemaran lingkungan.
Komik yang dikembangkan bersumber dari materi di buku paket peserta didik
dan disesuikan dengan informasi tentang fenomema-fenomena gejala
lingkungan alam yang terjadi, bersumber media eletronik/internet.
Tindak lanjut dari wawancara analisis kebutuhan yang telah dilakukan
adalah perancangan dan pembuatan media pembelajaran komik strip digital.
Setelah komik strip digital yang sudah selesai dikembangkan, selanjutnya
divalidasi oleh ahli dan guru IPA kelas VII SMP. Bersumber dari hasil
validasi tersebut nantinya akan didapatkan informasi mengenai desain komik
strip digital memiliki kualitas dan kelayakan untuk diujicoba terbatas ke
dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis telah membuat
skema kerangka berpikir yang dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut ini.
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Hal yang Ideal : Pembelajaran IPA dalam penerapannya bertujuan untuk
menjadi jawaban atas tantangan global serta pengembangan potensi peserta
didik sesuai kurikulum 2013.

Dilakukan validasi media
oleh guru IPA kelas VII SMP
dan ahli (media & materi).

Fakta [Observasi & Wawancara]:
1. Media pembelajaran yang
biasanya digunakan oleh guru :
Alat peraga, LKPD, TTS, ular
tangga, poster (media
konvensional);
PPT, video, web geschool.net,
aplikasi Youtube dan WhatsApp
(media modern/TI).
2. Pembelajaran materi pencemaran:
Diskusi, praktikum/pengamatan
langsung, penugasan membuat
video,
Presentasi, serta
Pembuatan mading.
3. Penugasan pembuatan komik bagi
peserta didik secara berkelompok
pernah diterapkan pada materi
lain.

Solusi oleh Peneliti:
Melakukan pengembangan
komik sebagai pilihan
alternatif media pembelajaran
yang berkualitas dan layak
untuk diujicoba terbatas
dalam pembelajaran melalui
penelitian yang berjudul
“Pengembangan Media
Pembelajaran Berbentuk
Komik Strip Digital pada
Materi Pencemaran
Lingkungan untuk Kelas
VII SMP”.

Gambar 2.6 Skema Kerangka Berpikir
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BAB III
METODOLOGI

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D (Research and
Development) atau penelitian pengembangan yang menghasilkan produk
sebagai hasil akhir penelitian. Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh
peneliti adalah pembuatan media komik strip digital sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP.
Kesepuluh langkah penelitian R&D yang dikembangkan oleh Borg & Gall
disederhanakan oleh Sanjaya (2013) menjadi 4 tahapan, seperti yang terlihat
pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pelaksanaan R&D
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Pada pelaksanaannya, peneliti mengadaptasi tahap 1 dan 2 dari keempat
tahap model pengembangan tersebut. Alasan peneliti melakukan penelitian
hanya sampai pada langkah, selain karena keterbatasan waktu, tenaga dan
biaya adalah karena produk yang dihasilkan belum untuk dikembangkan dan
diproduksi

secara

massal,

prototipe/percontohan.

melainkan

Langkah-langkah

hanya

sebuah

pelaksanaan

tersebut

produk
akan

dijabarkan pada bagian (B. Prosedur Penelitian) di bawah ini.
B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Peneliti mengadaptasi tahapan yang dikemukakan oleh Sanjaya (2013)
dengan menyederhanakan prosedur penelitian Borg & Gall, menjadi 2
tahapan yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Tahap 1 (Memunculkan Ide serta Studi Pendahuluan)
Penelitian skala kecil guna mengumpulkan data informasi dilakukan
melalui kegiatan observasi dan wawancara analisis kebutuhan guru dalam
mengajar. Peneliti juga melakukan studi literatur sebagai referensi terkait
dengan produk yang akan dikembangkan nantinya.
2. Tahap 2 (Pengembangan Produk Awal)
a) Perencanaan
Penentuan materi pelajaran yang akan digunakan dalam
penelitian beseta ringkasannya, mempersiapkan silabus dan RPP,
beserta dengan lampiran instrumen-instrumennya. Peneliti mulai
mengembangkan

media

pembelajaran

yang

diawali

dengan

mendesain media pembelajaran komik. Langkah-langkah selanjutnya
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yang dilakukan oleh peneliti sebagai tindak lanjut perencanaan adalah
mengembangkan produk yang dijabarkan sebagai berikut:
1) Pembuatan ilustrasi tokoh komik dengan menggunakan aplikasi
melukis digital Clip Studio Paint.
2) Penulisan storyline sebagai gambaran alur cerita dengan
menggunakan aplikasi pengolah kata WPS Office.
3) Mencari referensi dan menentukan ilustrasi sampul untuk
tiap-tiap bab komik.
4) Pembuatan storyboard sebagai gambaran cerita komik dengan
menggunakan aplikasi melukis digital Clip Studio Paint.
5) Menentukan dialog-dialog yang akan dimasukkan ke dalam
komik dengan menggunakan aplikasi pengolah kata WPS Office.
b) Implementasi dan Observasi
Pengujian yang berorientasi pada proses belajar terhadap produk
ini menggunakan teknik kuesioner, wawancara dan pengamatan yang
melibatkan penilaian dari subjek yang sangat terbatas, yakni 4
validator yang terdiri dari 2 guru IPA kelas VII, 1 dosen ahli materi,
dan 1 dosen ahli media. Nilai hasil dari pengujian tersebut dianalisis
untuk menemukan kelemahan-kelemahan dari produk awal yang
telah dikembangkan
c) Evaluasi dan Refleksi
Penyempurnaan produk dilakukan berdasarkan data hasil analisis
dari penilaian produk awal tersebut, maka peneliti merevisi produk
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sesuai dengan penilaian/masukan dari para validator. Diskusi,
wawancara serta masukan dari pihak terkait juga ditambahkan selain
daripada penilaian kuesioner, sehingga peneliti dapat memperbaiki
produk dan dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi.
C. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan
Spesifikasi produk yang dikembangkan pada penelitian dilihat pada
deskripsi berikut ini:
1.

Produk yang dibuat berupa media komik strip digital pada materi
pencemaran lingkungan dan gambar bertulis yang termuat di dalamnya
mewakili beberapa sub-materi mengenai pencemaran lingkungan dan
pencegahannya.

2.

Komik ini berisi visualisasi/gambar bertulis dalam bentuk file PDF
(Portable Document Format) agar peserta didik mudah memahami
mengenai materi lingkungan dengan cara yang sederhana dan menarik.

3.

Media dapat komik strip digital terdiri dari 3 Bab dengan komponen
dalam komik

meliputi sampul,

kompetensi

dasar

&

indikator

pembelajaran, cerita materi, diskusi LKPD, penugasan akhir, beserta
daftar pustaka.
4.

Komik diakses oleh peserta didik secara individu & klasikal melalui
gawai/alat elektronik lain yang terintegrasi dengan jejaring sosial seperti
WhatsApp

atau

jejaring

sosial

pendidikan

seperti

web

https://www.geschool.net yang telah digunakan sebelumnya oleh guru
sebagai sarana belajar dalam proses pembelajaran.
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5.

Komik ini mempunyai jalan cerita yang mewaliki atau menggambarkan
suatu peristiwa, kejadian, dan pengalaman yang dapat dijumpai dalam
kehidupan sehari-hari (dengan ditambahkan sedikit genre fiksi untuk nilai
entertain dan menarik pembaca) berkaitan dengan materi serta konsep
mengedukasi.

D. Teknik Pengumpulan Data
Data

yang

diperoleh

dalam

penelitian

pengembangan

media

pembelajaran komik strip digital ini adalah dengan menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data yang akan dijabarkan sebagai berikut.
1.

Metode Wawancara
Menurut KKBI, wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab dengan
seseorang (narasumber) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau
pendapatnya mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara yang dilakukan
oleh peneliti terhadap guru sebagai narasumber dimaksudkan untuk
memperoleh data kualitatif. Peneliti selanjutnya menganalisis data
tersebut dengan tujuan untuk mengetahui potensi masalah dan solusi
terhadap kebutuhan guru yang meliputi beberapa poin aspek berikut.
a. Teknik/metode/cara guru mengajar dalam proses pembelajaran.
b. Media pembelajaran yang digunakan guru selama mengajar.
c. Peran penting media belajar dalam pembelajaran.
d. Minat guru dan peserta didik dalam menggunakan media elektronik
dalam pembelajaran.
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e. Keberhasilan atau kendala dalam pemanfaatan piranti elektronik
sebagai media pembelajaran.
f. Materi bahasan dan penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan
belajar mengajar pada materi pencemaran lingkungan.
g. Pengembangan media pembelajaran modern (elektronik) oleh guru.
h. Pengembangan media pembelajaran berbentuk komik strip digital
pada materi pencemaran lingkungan.
2.

Metode Kuesioner
Menurut KBBI, kuesioner merupakan alat riset atau survei yang
terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan
tanggapan dari kelompok orang terpilih (responden). Pemberian angket
kuesioner yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru/ahli sebagai
responden dimaksudkan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai
validasi produk. Jenis skala pengukuran yang digunakan untuk
menetapkan nilai faktor kuantitatif dalam angket kuesioner tersebut
adalah skala interval, yakni diurutkan dari jenjang terendah sampai
tertinggi/sebaliknya

dengan

interval

tetap

(Sudaryono,

2016).

Aspek-aspek media komik yang divalidasi oleh validator produk meliputi:
a.

Citra Komik,

b. Tampilan Komik,
c.

Isi Komik,

d. Tatanan Bahasa,
e.

Efisiensi.
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E. Instrumen Pengumpulan Data
Analisis kebutuhan dan validasi produk dalam pengembangan media
belajar komik perlu dilakukan agar tercapainya tujuan pembuatan produk
yang sesuai dengan kebutuhan mengajar dan layak digunakan. Instrumen
penelitian merupakan proses yang menghubungkan konsep dengan fakta
empiris/realita (Noor, 2011). Pengukuran dilakukan dengan cara pemberian
simbol/angka pada peristiwa nyata sesuai aturan yang ditetapkan dari sisi
fakta. Pengukuran ini bertujuan untuk menguji pendapat atau anggapan dasar
peneliti (didukung/tidak didukung) dengan fakta yang ada.
Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk analisis kebutuhan dan
panduan kuesioner untuk validasi produk sebagai instrumen penelitian yang
akan dijabarkan pada uraian berikut.
1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara ini merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan
yang menjadi dasar (pokok) atau alat untuk menentukan dan
melaksanakan pengembangan media pembelajaran komik yang tepat dan
sesuai. Peneliti melakukan wawancara terhadap 4 guru IPA kelas VII
SMP yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pedoman
wawancara analisis kebutuhan yang telah dibuat oleh peneliti dapat dilihat
pada tabel berikut.
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Tabel 3.1 Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1

Aspek

Pertanyaan

Teknik/metode/cara guru Teknik/metode/cara seperti apa yang
mengajar

Bapak/Ibu gunakan selama mengajar mata
pelajaran IPA?

2

Media pembelajaran

Apakah Bapak/Ibu selama mengajar selalu

yang digunakan

menggunakan media pembelajaran? (Jika
iya, media yang seperti apa?)

3

4

5

Peran penting media

Menurut Bapak/Ibu seberapa penting

belajar

penggunaan media dalam pembelajaran?

Minat guru dan peserta

Apakah (selain kegiatan praktikum)

didik dalam

Bapak/Ibu selalu menggunakan media

menggunakan media

elektronik seperti gadget/PPT/video dalam

elektronik (modern)

pembelajaran?

Keberhasilan/kendala

a. Menurut Bapak/Ibu sudah terbantu

memanfaaktan media

dalam proses mengajar atau belum

pembelajaran modern

dengan menggunakan media tersebut
dalam pembelajaran? (tujuan atau isi
pembelajaran tersampaikan kepada
peserta didik)?
b. Apakah terdapat hambatan/kendala
dalam menerapkan media tersebut saat
proses pembelajaran

6

Materi bahasan &

Bahasan materi apa saja yang Bapak/Ibu

penggunaan media pada

ajarkan pada bab pencemaran lingkungan

materi pencemaran

untuk jenjang kelas VII SMP dan

lingkungan

digunakan media pembelajaran seperti
apa?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

No
7

Aspek

Pertanyaan

Pengembangan media

a. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah

pembelajaran modern

mendengar/mengenal media

oleh guru

pembelajaran berbentuk komik?
(Khususnya komik strip digital)?
b. (Jika sudah) apakah pernah diterapkan
dalam proses pembelajaran?
c. (Jika sudah) manfaat apa yang
Bapak/Ibu rasakan selama menggunakan
media komik tersebut dalam
pembelajaran?
d. Kesulitan apa yang Bapak/Ibu hadapi
dalam mengembangkan media
pembelajaran? (termasuk media
eletronik/digital jika menggunakan)

8

Pengembangan media

Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk dibantu

pembelajaran berbentuk

mengembangkan media pembelajaran

komik strip digital pada

eletronik, khususnya pada media

materi pencemaran

pembelajaran komik strip digital? (materi

lingkungan

pencemaran lingkungan kelas 7)

2. Panduan Kuesioner
Panduan kuesioner ini merupakan alat riset peneliti mengenai
tanggapan

atau

penilaian

guru/ahli

sebagai

responden

terhadap

kualitas/kelayakan meda pembelajaran Komik strip digital (validasi
produk). Peneliti memberikan angket kuesioner kepada dua guru IPA
kelas VII SMP, satu ahli materi dan ahli media yang memvalidasi produk.
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Panduan angket kuesioner validasi produk yang telah dibuat oleh peneliti
dapat dilihat pada Tabel 3.2, Tabel 3.3, Tabel 3.4 berikut ini.
a. Kisi-kisi Kuesioner untuk Guru IPA Terpadu SMP Kelas VII
Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner untuk Guru
Aspek yang dinilai

Nomor Item

Citra Komik
Panel (bingkai) komik

1

Balon kata

2

Jarak antarpanel (parit)

3

Gambar komik

4

Kontras warna

5
Tampilan Komik

Judul cerita

6

Alur cerita

7

Bentuk dan ukuran huruf

8

Komposisi gambar dan kata

9

Desain halaman komik

10
Isi Komik

Kesesuaian isi komik dengan KD materi pencemaran

11

lingkungan untuk kelas VII SMP
Runtutan, cakupan dan ketuntasan materi yang
disampaikan

12
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Keterkaitan materi dengan informasi realitas lingkungan

13

yang diberikan
Contoh informasi realitas lingkungan sekitar yang

14

diberikan
Jalan cerita komik jelasn dan menarik untuk diikuti

15

Gambar, isi cerita dan kejelasan materi

16

Pesan moral mengenai materi pencemaran lingkungan

17

Tatanan Bahasa
Bahasa yang digunakan dalam komik

18

Penggunaan bahasa dalam komik

19

Tidak memuat kata bermakna ganda/multitafsir

20

Efisiensi
Ketercapaian KD (Kompetensi Dasar) materi pencemaran

21

lingkungan
Pemahaman konsep IPA materi pencemaran lingkungan

22

Semangat belajar pserta didik pada materi pencemaran

23

lingkungan
Penggunaan Komik strip digital secara mandiri oleh

24

peserta didik
Sumber : Gusemanto (2019) dan Tara (2019)
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b. Kisi-kisi Kuesioner untuk Para Ahli
Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner untuk Ahli Media
Aspek yang dinilai

Nomor Item

Citra Komik
Panel (bingkai) komik

1

Balon kata

2

Jarak antarpanel (parit)

3

Gambar komik

4

Kontras warna

5
Tampilan Komik

Judul cerita

6

Alur cerita

7

Bentuk dan ukuran huruf

8

Komposisi gambar dan kata

9

Desain halaman komik

10
Sumber : Gusemanto (2019) dan Tara (2019)

Tabel 3.4 Kisi-kisi Kuesioner untuk Ahli Materi
Aspek yang dinilai

Nomor Item

Isi Komik
Kesesuaian isi komik dengan KD materi pencemaran

11

lingkungan untuk kelas VII SMP
Runtutan, cakupan & ketuntasan materi yang disampaikan

12

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

Keterkaitan materi dengan informasi realitas lingkungan

13

yang diberikan
Contoh informasi realitas lingkungan sekitar yang

14

diberikan
Jalan cerita komik jelasn dan menarik untuk diikuti

15

Gambar, isi cerita dan kejelasan materi

16

Pesan moral mengenai materi pencemaran lingkungan

17

Tatanan Bahasa
Bahasa yang digunakan dalam komik

18

Penggunaan bahasa dalam komik

19

Tidak memuat kata bermakna ganda/multitafsir

20

Sumber : Gusemanto (2019) dan Tara (2019)
F. Metode Analisis Data
Metode analisis data penelitian adalah cara untuk menyelidiki data
dengan alat-alat statistik yang diterapkan dalam penelitian. Teknik analisis
data memiliki peran sentral dalam pemrosesan data kuantitatif (Sudaryono,
2016). Kaitannya dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari teknik
kuesioner berupa data kuantitatif yang dikualitatifkan, berdasarkan skala
pengukuran Likert. Menganalisis data yang telah diperoleh peneliti tersebut
dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif.
Analisis deskriptif juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis hasil
wawancara yang berupa data kualitatif. Langkah-langkah analisis statistik
deskriptif data kusioner yang meliputi pengumpulan data, penentuan
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nilai-nilai, penyajian (agar lebih mudah dipahami dan dibaca) diuraikan oleh
peneliti sebagai berikut ini:
1. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi
dijabarkan lagi menjadi sub-variabel, dan sub-variabel dijabarkan lagi
menjadi indikator-indikator yang terukur. Indikator-indikator tersebut
dijadikan titik tolak untuk membuat soal instrumen berupa pernyataan
yang perlu dijawab responden, seperti pada lampiran.
2. Setiap jawaban responden dengan pernyataan-pernyataan tersebut
dihubungkan

dengan

bentuk

pernyataan/dukungan

sikap

yang

diungkapkan dengan kata-kata. Pemberian jawaban dalam bentuk
pemberian skor penilaian (kuantitatif) dengan pedoman penilaian skor
adalah sebagai berikut (Tabel 3.5).
Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Skor
Pernyataan/Dukungan
Sikap
(Data Kualitatif)
Skor Penilaian
(Data Kuantitatif)

Sangat
Baik
(SB)
4

Baik
(B)

Kurang
(K)

3

2

Sangat
Kurang
(SK)
1

Sumber : Mardapi, 2008.
3. Kategorisasi skor hasil pengukuran untuk skala Likert dengan ketentuan
seperti pada Tabel 3.6 di bawah ini.
Tabel 3.6 Kategorisasi Sikap Berdasarkan Skor
Nilai

Skor

Kategori Sikap

A
B
C
D

𝑋 ≥ 𝑋 + 1. 𝑆𝐵𝑥
𝑋 + 1. 𝑆𝐵𝑥 > 𝑋 ≥ 𝑋
𝑋 > 𝑋 ≥ 𝑋 − 1. 𝑆𝐵𝑥
𝑋 < 𝑋 − 1. 𝑆𝐵𝑥

Sangat Positif/Sangat Tinggi
Tinggi/Positif
Negatif/Rendah
Sangat Negatif/Rendah
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Sumber : Mardapi, 2008.
Keterangan:
X

: rerata skor keseluruhan =

SBx : simpangan baku skor =
X

1
(skor maksimal+skor minimal)
2

1
(skor maksimal-skor minimal)
6

: skor empiris/yang sebenarnya diperoleh

4. Selanjutnya mengubah skor penilaian menjadi ke bentuk kualitatif
(mengkualitatifkan data kuantitatif) berdasarkan ketentuan skala Likert
(Tabel 3.7) tersebut dengan mencari rerata skor (𝑋) keseluruhan dan
simpangan bakunya dengan rumus seperti di atas (𝑆𝐵𝑥).
Diketahui Skor maksimal = 4; Skor minimal =1, maka:
a. 𝑋

=

b. 𝑆𝐵𝑥

=

1
2
1
6

(4 + 1) = 2,5
(4 − 1) = 0,5

c. Nilai A = 𝑋 ≥ 2,5 + (1 × 0,5) = 𝑋 ≥ 3
d. Nilai B = 2,5 + (1 × 0,5) > 𝑋 ≥ 2,5 = 3 > 𝑋 ≥ 2,5
e. Nilai C = 2,5 > 𝑋 ≥ 2,5 − (1 × 0,5) = 2,5 > 𝑋 ≥ 2
f. Nilai D = 𝑋 < 2,5 − (1 × 0,5) = 𝑋 < 2

Tabel 3.7 Acuan untuk Mengubah Data Kuantitatif ke Kualitatif
Skor

Skor

Nilai

Kategori Sikap

4
3
2
1

X≥3
3 > X ≥ 2,5
2,5 > X ≥ 2
X<2

A
B
C
D

Sangat Positif/Sangat Tinggi
Tinggi/Positif
Negatif/Rendah
Sangat Negatif/Rendah
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Pada penelitian ini ditetapkan nilai B sebagai minimal nilai kelayakan
produk komik strip digital sebagai media pembelajaran. Apabila nilai yang
didapatkan C dan D, maka produk tidak layak dan harus dilakukan revisi
kekurangan-kekurangan produk. Penilaian tersebut diperoleh dari 4 validator
yakni 1 ahli media, 1 ahli materi, dan 2 guru IPA Kelas VII SMP. Data
kualitatif juga ditambahkan pada bagian akhir dari angket kuesioner
berbentuk saran/kritik dari validator sebagai masukan bagi peneliti dalam
menyempurnakan produk yang telah dikembangkan, sehingga nantinya layak
untuk diujicobakan secara terbatas.
G. Indikator keberhasilan Penelitian
Indikator tercapainya keberhasilan keberhasilan dalam penelitian
pengembangan produk ini meliputi:
1. Mendesain dan mengembangkan media pembelajaran komik strip digital
pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP menjadi
sebuah produk awal (prototipe).
2. Merevisi/menyempurnakan produk awal media pembelajaran komik strip
digital yang telah dinilai oleh validator, sehingga menjadi produk yang
memiliki kualitas dengan kriteria nilai minimal B yang termasuk ke
dalam kategori “Tinggi/Positif” dan dikatakan layak untuk diujicobakan
secara terbatas.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Produk Awal
1. Hasil Analisis Kebutuhan
Penelitian diawali riset skala kecil dan pengumpulan informasi
melalui observasi dan wawancara dengan guru IPA kelas VII SMP.
Kegiatan tersebut dilakukan di SMP Negeri 2 Depok Sleman, SMP
Negeri 1 Berbah Sleman, SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dan
SMP Stella Duce 2 Yogyakarta berbekal surat perizinan (Lampiran 12).
Peneliti melakukan wawancara guna mendapatkan informasi faktual,
potensi

permasalahan

hingga

kebutuhan

guru

dalam

mengajar

menggunakan media pembelajaran. Wawancara analisis kebutuhan yang
dipersiapkan oleh peneliti terdiri atas 8 nomor pertanyaan terkait fakta,
permasalahan dan kebutuhan guru dalam mengajar menggunakan media
pembelajaran khususnya pada materi pencemaran lingkungan.
Wawancara ini juga bertujuan untuk menggali pengenalan guru
terhadap media pembelajaran komik, khususnya pada jenis komik strip
digital. Data hasil wawancara tersebut akan menjadi acuan bagi peneliti
untuk mengembangkan media pembelajaran berbentuk komik strip
digital pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP. Pada
Tabel 4.1 di bawah ini telah disajikan rangkuman hasil wawancara
analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh peneliti beserta dengan
pertanyaannya sebagai berikut.

44
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1

Pertanyaan

SMP N 2 Depok

SMP N 1 Berbah

SMP Kalam Kudus

SMP Stella Duce 2

Teknik/metode/cara seperti

Memanfaatkan

Melalui kegiatan

Metode yang sering

Mengamati objek

apa yang Bapak/Ibu gunakan

kreativitas melalui

diskusi, presentasi,

digunakan adalah LK

belajar secara langsung

selama mengajar mata

permainan &

praktikum, observasi

(Lembar Kerja),

(yang sederhana),

pelajaran IPA?

penggunaan warna

langsung, penugasan

penugasan yang

diskusi, presentasi &

dalam penugasan

laporan, pembuatan

bersumber dari

membaca dari berbagai

(seperti membuat TTS,

poster &

Youtube, diskusi,

sumber-sumber lain.

monopoli, ular tangga,

imitasi/prototipe.

praktikum,

poster, alat peraga, serta

pengamatan langsung,

mading IPA),

penugasan membuat

demonstrasi, diskusi,

video yang

presentasi, praktikum.

dipresentasikan,
mading, serta komik
secara berkelompok.

2

Apakah Bapak/Ibu selama

Ya, media konvensional Ya, seperti LKS,

Ya, media yang

Ya, seperti PPT/video,

mengajar selalu menggunakan

seperti TTS, monopoli,

objek langsung,

digunakan antara lain

objek belajar langsung

media pembelajaran? (Jika

ular tangga, alat peraga,

PPT/video, poster,

PPT/video, charta,

(yang sederhana), dan
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No

Pertanyaan
iya, media yang seperti apa?)

SMP N 2 Depok
poster & mading.

SMP N 1 Berbah
alat peraga, dll.

SMP Kalam Kudus

SMP Stella Duce 2

gambar, poster,

dari berbagai

Media TI seperti LCD

komik, game untuk

sumber-sumber lain

dan proyektor untuk

ice breaking berkaitan

(seperti buku di

menampilkan

dengan materi (seperti

perpustakaan).

PPT/video pada materi

TTS, temu kata, dll)

yang sulit tersampaikan

sebelum kegiatan

apabila tidak

belajar dimulai.

divisualisasikan.
3

Menurut Bapak/Ibu seberapa

Media konvensional &

Sangat penting, media

Penting, contohnya,

Media merupakan

penting penggunaan media

modern selain berfokus

itu nyawa dalam

peserta didik bisa

penyalur yang

dalam pembelajaran?

untuk efektivitas

pembelajaran.

diajak kreatif dan aktif menjembatani visual

pembelajaran, juga

membuat secara

(gambaran) dengan

menjadi pengalaman

bersama-sama media

obyek langsung yang

belajar yang bermakna

tersebut, sehingga

sebenarnya (realitas di

bagi peserta didik,

media tersebut bersifat lingkungan

sehingga tetap perlu

interaktif & akan lebih sehari-hari).

dikombinasikan secara

bermakna bagi peserta

berimbang.

didik.
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No
4

Pertanyaan
Apakah (selain kegiatan

SMP N 2 Depok

SMP N 1 Berbah

SMP Kalam Kudus

SMP Stella Duce 2

1. Menggunakan, tetapi

1. Sebagai pelengkap,

1. Guru lebih banyak

1. Menampilkan

praktikum) Bapak/Ibu selalu

bukan sebagai media

jadi jika terjadi

memanfaatkan

PPT/video

menggunakan media

utama. PPT/video

mati listrik, guru

gadget sebagai

terkadang

elektronik seperti

untuk materi yang

masih bisa tetap

sumber belajar

digunakan dalam

gadget/PPT/video dalam

sulit tersampaikan

menyampaikan

peserta didik.

pembelajaran.

pembelajaran?

apabila tidak

isi/maksud materi

Biasanya seperti

divisualisasikan.

dengan

pada praktek

diperkenankan

kreativitasnya.

penugasan yang

menggunakan

2. Guru terkadang

bersumber dari

smartphone,

geschool.net di

menggunakan

Youtube, atau

sehingga

smartphone untuk

game melalui web

membuat video

pembelajaran hanya

melakukan PTS,

Quizizz.com

kemudian

terbatas di

tetapi untuk akses

sebagai selingan

dipresentasikan.

perpustakaan

materi belum.

hiburan yang dapat

2. Sekolah memiliki
akses online

3. Guru melakukan
latihan soal UN
untuk kelas IX yang
dijapri melalui grup

2. Guru juga

2. Peserta didik tidak

(menjadi salah satu

menumbuhkan

menggunakan web

kendala paradigma

minat belajar IPA.

geschool.net

pengembangan

sebagai alat

media pembelajaran

evaluasi seperti

modern masa kini).

3. Guru juga
menggunakan grup

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

No

Pertanyaan

SMP N 2 Depok

SMP N 1 Berbah

SMP Kalam Kudus

WhatsApp setiap

WhatsApp agar

pada saat ulangan

weekend-nya.

peserta didik dan

harian.

SMP Stella Duce 2

guru bisa saling
berbagi bahan ajar,
video materi &
menanyakan soal &
jawaban.
5

a. Menurut Bapak/Ibu sudah

a. Terbantu, contohnya

a. Terbantu dengan

a. Terbantu, terlebih

a. Terbantu, karena

terbantu dalam proses

pada materi

menggunakan

peserta didik

PPT/video memberi

mengajar atau belum

pencemaran

media tersebut.

membutuhkan

visual (gambaran)

dengan menggunakan media

lingkungan yang

waktu untuk

pada peserta didik

tersebut dalam

tidak memungkinkan

jika terjadi mati

memahami materi

mengenai objek

pembelajaran? (tujuan atau

bagi peserta didik

listrik atau koneksi

yang diberikan,

langsung yang

isi pembelajaran

untuk dibawa ke luar

jaringan yang

padahal waktu yang

dimaksud/dipelajari,

tersampaikan kepada peserta

kelas atau

buruk, tapi hal

diberikan hanya

seperti objek

didik)?

“lingkungan”

tersebut masih bisa

singkat (manajemen

tanaman atau

tersebut tidak dapat

diantisipasi dengan

waktu). Peserta

lingkungan.

dibawa ke dalam

spontanitas &

didik bisa mencari

b. Apakah terdapat
hambatan/kendala dalam

b. Kendalanya yaitu

b. Tidak terlalu berarti
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No

Pertanyaan
menerapkan media tersebut
saat proses pembelajaran?

SMP N 2 Depok
kelas.

SMP N 1 Berbah
kreativitas guru.

b. Tidak terlalu berarti
bagi guru, karena
media TI bukan

SMP Kalam Kudus

SMP Stella Duce 2

referensi dari

bagi guru, terlebih

Youtube & sumber

karena peserta didik

lainnya.

tidak diperkenankan

b. Tidak.

sebagai media utama

menggunakan
smartphone.

dalam pembelajaran.
6

Bahasan materi apa saja yang

1. Materi pencemaran

1. Materi pencemaran

1. Materi pencemaran

1. Materi pencemaran

Bapak/Ibu ajarkan pada bab

lingkungan

lingkungan

lingkungan

lingkungan

pencemaran lingkungan untuk

membahas

membahas

membahas

membahas

jenjang kelas VII SMP dan

pencemaran

pencemaran

pencemaran

pencemaran

digunakan media

lingkungan itu

lingkungan itu

lingkungan itu

lingkungan itu

pembelajaran seperti apa?

seperti apa dan

seperti apa dan

seperti apa dan

seperti apa dan

bagaimana

bagaimana

bagaimana

bagaimana

meminimalkan/

meminimalkan/

meminimalkan/

meminimalkan/

mencegahnya.

mencegahnya.

mencegahnya.

mencegahnya.

2. Pada materi

2. Pembelajarannya

2. Media belajar

2. Untuk memberikan

pencemaran

dengan praktikum

dengan

gambaran pada

lingkungan

ikan, diskusi &

objek/pengamatan

peserta didik, maka
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No

Pertanyaan

SMP N 2 Depok

SMP Kalam Kudus

SMP Stella Duce 2

langsung, diskusi

digunakan media

seperti LCD dan

dan penugasan

PPT/video, serta

proyektor untuk

membuat video,

sumber-sumber lain

menampilkan

dipresentasikan,

buku perpustakaan.

PPT/video.

serta membuat

digunakan media TI

SMP N 1 Berbah
presentasi.

mading.
7

a. Apakah Bapak/Ibu sudah

a. Belum.

a. Pernah, pada saat

a. Pernah mendengar

a. Guru IPA kelas VII

pernah

b. Belum pernah.

mendapatkan

& mengenal media

belum mengenal

mendengar/mengenal media

c. Belum pernah

pelatihan dari

komik.

secara khusus (hanya

pembelajaran berbentuk
komik? (Khususnya komik

menerapkannya.

b. Guru pernah

mengetahui), karena

Teknologi

menugaskan

yang pernah

mengembangkan

Komunikasi

pembuatan komik

mendapatkan

b. (Jika sudah) apakah pernah

media khususnya TI

Pendidikan) DIY.

bagi peserta didik

pelatihan khusus

diterapkan dalam proses

tidak terlalu berarti

b. Belum pernah.

secara berkelompok

secara online (comic

pembelajaran?

bagi guru, karena

c. Belum pernah

pada materi sistem

live) untuk membuat

guru saat ini bisa

diterapkan.

pernapasan &

media komik adalah

penyakitnya.

guru IPA kelas

strip digital)?

c. (Jika sudah) manfaat apa

d. Kesulitan dalam

BTKP (Badan

yang Bapak/Ibu rasakan

mendapatkan

d. Untuk media

selama menggunakan media

informasi dari

digital, waktu

c. Seluruh peserta

VIII/IX .
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No

Pertanyaan

SMP N 2 Depok

SMP N 1 Berbah

SMP Kalam Kudus

SMP Stella Duce 2

komik tersebut dalam

berbagai sumber

pelatihannya yang

didik bisa ikut

b. Belum pernah.

pembelajaran?

seperti Youtube

singkat membuat

terlibat aktif &

c. Belum pernah

bahkan dari MGMP

guru kurang bisa

kreatif.

Bapak/Ibu hadapi dalam

(Musyawarah Guru

maksimal

mengembangkan media

Mata Pelajaran).

mengembangkan

manual,

dihadapi dalam

pembelajaran? (termasuk

media tersebut.

membutuhkan

mengembangkan

media eletronik/digital jika

Selain itu, kesulitan

waktu yang lebih

media, tidak begitu

menggunakan)

lainnya adalah

lama dalam

berarti bagi guru.

mengembangkan

pembuatannya.

Justru pada

media harus

Selain itu, secara

pendekatan

seimbang antara

keseluruhan, guru

pembelajaran ke

yang modern &

tidak mengalami

peserta didik yang

konvensional.

kesulitan dalam

harus dibantu &

mengembangkan

pelan-pelan karena

media

belum bisa mandiri.

d. Kesulitan apa yang

d. Untuk komik

pembelajaran.

menerapkannya.
d. Kesulitan yang
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No
8

Pertanyaan
Apakah Bapak/Ibu tertarik

SMP N 2 Depok
Cukup tertarik.

SMP N 1 Berbah
Ya, tertarik tentang

SMP Kalam Kudus
Ya, tertarik.

SMP Stella Duce 2
Ya, tertarik jika media

untuk dibantu

media komik itu

tersebut memang

mengembangkan media

apakah bisa sangat

efektif, maka dirasa

pembelajaran eletronik,

membantu.

boleh juga untuk

khususnya pada media

digunakan dan

pembelajaran komik strip

diterapkan pada

digital? (materi pencemaran

peserta didik.

lingkungan kelas 7)
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Data hasil wawancara di empat sekolah tersebut menunjukkan bahwa
masing-masing

guru

memiliki

cara

yang

berbeda-beda

dalam

menerapkan teknik atau metode mengajar IPA. Pada aspek penggunaan
media belajar, guru secara keseluruhan telah memanfaatkan TI sebagai
media pembelajaran berupa PPT/video yang ditampilkan melalui
proyektor kelas. Meski demikian, makna media pembelajaran bagi
masing-masing guru memiliki peran yang berbeda-beda pula. Guru di
SMP N 2 Depok memaknai media konvensional sebagai pemanfaatan
kreativitas guru & peserta didik dalam dalam pembelajaran maupun
penugasan, sedangkan media modern hanya untuk materi yang sulit
tersampaikan apabila tidak divisualisasikan atau hanya mengandalkan
buku paket saja, contohnya seperti pada materi pencemaran lingkungan.
Materi pencemaran lingkungan tersebut, tidak memungkinkan bagi
peserta didik untuk dibawa ke luar kelas dan “lingkungan” yang
sebenarnya tidak dapat dibawa masuk ke dalam kelas, maka guru
menggunakan media TI seperti LCD dan proyektor untuk menampilkan
PPT/video.
Pemaknaan media modern masa kini oleh guru di SMP N 1 Berbah
adalah sebagai pelengkap dari media konvensional, sedangkan di SMP
Kalam Kudus dimaknai sebagai sumber belajar peserta didik dengan
lebih banyak memanfaatkan TI seperti gadget dan internet untuk
pembelajaran. Sama halnya dengan guru di SMP N 2 Depok, guru di
SMP Stella Duce 2 memanfaatkan media modern seperti PPT/video
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dalam pembelajaran untuk memberi gambaran kepada peserta didik
mengenai objek langsung yang dimaksud/dipelajari, contohnya pada
objek tanaman atau lingkungan. Peraturan di sekolah tersebut tidak
memperkenankan peserta didiknya untuk menggunakan smartphone,
sehingga gawai tidak dimanfaatkan sebagai sumber/media pembelajaran
berbasis TI, melainkan menggunakan sumber-sumber lain seperti buku di
perpustakaan.
Secara keseluruhan, keempat guru tersebut telah memanfaatkan TI
sebagai media pembelajaran di dalam proses pembelajaran yang berupa
PPT dan video untuk memberi gambaran/visual kepada peserta didik.
Berkaitan dengan pernyataan guru IPA dari SMP N 2 Depok dan SMP
Stella Duce 2 mengenai pemanfaatan media TI, dijelaskan bahwa materi
akan sulit tersampaikan apabila tidak adanya visualiasi atau jika hanya
mengandalkan buku paket saja dikarenakan: (a) materi tersebut tidak
memungkinkan bagi peserta didik untuk dibawa ke luar kelas dan
“lingkungan” yang sebenarnya tidak dapat dibawa masuk ke dalam kelas,
serta (b) pembelajaran tersebut memerlukan pemberian gambaran kepada
peserta didik mengenai objek langsung yang ingin dipelajari, seperti pada
objek tanaman atau lingkungan. Spesifikasi materi yang telah
disampaikan oleh kedua guru tersebut berkaitan dengan pemanfaatan
media TI menjadikan dukungan bagi peneliti dalam penelitian ini untuk
menggunakan materi pencemaran lingkungan yang terintegrasi dengan
media TI, sebagai alternatif media selain daripada buku paket.
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Pembelajaran materi pencemaran lingkungan memerlukan visualisasi
objek langsung yang dilakukan dengan pengadaan praktikum mengukur
laju kecepatan bernapas ikan di dalam air yang tercemar dan tidak
tercemar oleh guru SMP N 1 Berbah, serta pemberian tugas untuk
melakukan pengamatan/observasi di luar kelas seperti di area persawahan
(di luar dari jam belajar di sekolah) oleh guru di SMP Kalam Kudus.
Tindak lanjut dari pelaksanaan praktikum-praktikum tersebut adalah
dengan diadakaannya kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, serta
penugasan membuat video atau mading bagi peserta didik. Karakteristik
pembelajaran materi dari pencemaran lingkungan tersebut berkaitan
dengan diperlukannya keterampilan/psikomotorik yang empiris, maka hal
ini menjadi inovasi bagi peneliti untuk mengombinasikan media TI
dengan kegiatan lain yang dapat melatih keterampilan peserta didik.
Kombinasi

tersebut

dilakukan

dengan

cara

menyisipkan

serta

menyediakan LKPD untuk sesi diskusi dan lembar penugasan membuat
karya tulis untuk sesi observasi objek secara langsung, ke dalam media
pembelajaran yang dikembangkan.
Berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran pada materi
pencemaran dalam penelitian ini, tiga dari keempat guru sudah pernah
mendengar dan mengenal media pembelajaran berbentuk komik. Dua
dari tiga guru tersebut telah mengenal secara khusus mengenai komik
sebagai pembelajaran. Salah satu guru tersebut pernah mengikuti
pelatihan membuat komik, sedangkan guru yang lainnya pernah
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memberikan penugasan kelompok kepada peserta didik berupa
pembuatan komik pada materi jenis-jenis penyakit. Adanya pengenalan
dan pemahaman oleh guru mengenai tersebut, menjadi dukungan bagi
peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran berbentuk komik.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang telah
dipaparkan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan adanya kebutuhan
media pembelajaran selain daripada teks buku paket yang dapat
membantu memvisualisasikan konsep pencemaran lingkungan yang luas
ke dalam suatu wadah yang bersinggungan dengan keseharian peserta
didik. Media yang berkaitan erat dengan keseharian peserta didik pada
masa kini yakni gawai dan media komik digital seperti Webtoon sebagai
hiburan, menjadikan media TI komik digital sebagai alternatif media
pembelajaran

yang

dapat

membantu

memahami konsep

materi

pembelajaran. Selanjutnya, dengan adanya ketertarikan/minat guru
terhadap pengembangan media komik berbentuk digital merupakan
dukungan bagi peneliti untuk dapat mengembangkan komik strip digital
sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk
kelas VII SMP. Ketiga dari keempat guru juga mengungkapkan bahwa
minat tersebut adalah untuk mengetahui apakah media komik tersebut
bisa sangat membantu dan efektif jika nantinya digunakan dan diterapkan
kepada peserta didik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

2. Deskripsi Produk Awal
Tahap awal pengembangan media komik oleh peneliti setelah
dilakukannya analisis kebutuhan adalah melakukan perancangan dan
mendesain
Perencanaan

media

sesuai

dengan

pengembangan

tahap-tahap

tersebut

dimulai

penelitian
dari

R&D.

menetapkan

materi-materi mana saja yang akan digunakan, menyusun silabus dan
RPP, beserta dengan instrumen lainnya (Lampiran 1 dan Lampiran 2).
Materi mengenai pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP pada
semester 2 yang telah disusun sedemikian rupa (Lampiran 6),
selanjutnya diringkas dan akan dimasukkan serta disesuaikan ke dalam
storyline komik. Storyline yang disusun, disesuaikan kembali dengan
ringkasan agar cerita materi dapat mencapai KD materi pencemaran
lingkungan dalam kurikulum 2013 (KD nomor 3.8 dan 4.8), serta
dilanjutkan pada pembuatan storyboard (Lampiran 10.1).
Setelah selesai membuat

storyline dan storyboard,

peneliti

menyesuaikan kembali desain tersebut dengan ketercapaian indikator,
tujuan dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam RPP yang telah
disusun sebelumnya. Desain media komik tersebut juga disesuaikan
dengan instrumen penilaian dalam RPP seperti LKPD yang telah disusun
oleh penulis, sehingga LKPD nantinya dapat dikombinasikan dengan
media komik. Langkah-langkah tindak lanjut setelah mendesain media
pembelajaran komik dijabarkan pada bagian berikut ini :
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a. Pembuatan ilustrasi tokoh komik oleh peneliti dengan menggunakan
aplikasi melukis digital Clip Studio Paint. Ilustrasi tokoh tersebut
dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah.

Gambar 4.1 Ilustrasi Tokoh Komik oleh Peneliti
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b. Pembuatan pengenalan tokoh oleh ilustrator berdasarkan ilustrasi
tokoh komik yang telah dibuat oleh peneliti dengan menggunakan
aplikasi melukis digital SketchBook seperti pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Ilustrasi Tokoh Komik oleh Ilustrator
c. Pada Gambar 4.3 di bawah ini, menunjukkan proses pembuatan
storyboard oleh ilustrator sebagai visualisasi dari storyline Bab 1&2.

Gambar 4.3 Tahap Pembuatan Storyboard oleh Ilustrator
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d. Kemudian, pembuatan storyboard oleh peneliti sebagai gambaran
bagi ilustrator untuk memvisualisasikan storyline bagian Bab 3 komik
(Lampiran 10.2).
e. Penintaan garis dan pewarnaan storyboard Bab 1, 2, dan 3 komik
yang dilakukan oleh ilustrator dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Tahap Penintaan dan Pewarnaan oleh Ilustrator
f.

Penentuan dialog-dialog yang akan dimasukkan ke dalam komik oleh
peneliti dengan menggunakan aplikasi pengolah kata WPS Office
(Lampiran 11).

g. Tahap lettering pertama oleh ilustrator, yakni memasukkan teks yang
telah ditentukan peneliti ke dalam balon teks pada komik. Sedangkan,
tahap lettering yang kedua oleh peneliti adalah melakukan penintaan
garis luar balon kata. Pada tahapan terakhir, peneliti melakukan
“finishing” pada keseluruhan komik (merapikan garis dan warna pada
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gambar komik dengan menggunakan aplikasi Clip Studio Paint).
Tahap lettering tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini.

Gambar 4.5 Tahap Lettering oleh Ilustrator
3. Komponen-komponen Komik
Adapun komponen-komponen dalam komik ini terdiri dari 3 bab,
yang terdiri dari halaman: (1) sampul, kompetensi dasar dan indikator
pembelajaran, serta cerita materi pada bab pertama, (2) sampul, cerita
materi, dan sesi diskusi LKPD pada bab kedua, (3) sampul, cerita materi,
dan sesi penugasan akhir beserta daftar pustaka pada bab ketiga.
Tiap-tiap bab pada komik strip digital ini berisi materi tentang
pencemaran lingkungan. Pada bab satu berisi cerita tentang pencemaran
udara dan pencemaran suara, bab dua tentang pencemaran air dan
pencemaran tanah, serta bab 3 mengenai upaya pengelolaan lingkungan
untuk mencegah/meminimalisir pencemaran berdasarkan masing-masing
jenisnya.
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a. Sampul bab-bab komik
Pada komponen ini merupakan sampul dari tiap-tiap bab komik
dengan judul/tulisan berbahasa inggris yang berkaitan dengan cerita
materi yang akan dibahas dalam bab tersebut. Contoh sampul tersebut
dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.

Gambar 4.6 Halaman Sampul Bab 1 Komik
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b. Kompetensi dasar dan indikator pembelajaran
Halaman ini bertujuan sebagai orientasi bagi peserta didik selaku
pembaca komik. Bagian ini bertujuan agar perseta didik dapat
mengetahui terlebih dahulu KD dan indikator pembelajaran yang
akan dicapai dalam materi pencemaran lingkungan. Kata Kerja
Operasional (KKO) seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.7
digunakan dalam indikator pembelajaran mengacu pada taksonomi
“Bloom Edisi Revisi” dengan ranah kognitif C1－C4.

Gambar 4.7 Halaman Pengenalan KD & Indikator Pembelajaran
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c. Pengenalan tokoh
Pada komponen ini dimaksudkan agar peserta didik sebagai
pembaca dapat mengikuti dan memahami alur cerita dengan
mengetahui terlebih dahulu tokoh-tokoh utama dalam komik ini.
Penamaan tokoh dibuat berdasarkan nama anak khas suku Dayak dan
nama hewan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.8 di bawah.
Alasan pemilihan tokoh dan setting tersebut

adalah untuk

mengangkat serta memberi nilai keteladanan local culture. Nama
penyusun cerita dan ilustrator komik juga dituliskan pada bagian ini.

Gambar 4.8 Halaman Pengenalan Tokoh
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d. Cerita materi
Cerita berkaitan dengan peristiwa yang terdapat di kehidupan
sehari-hari, tetapi ditambahkan sedikit genre fiksi. Rekaan seperti
yang dapat dilihat pada Gambar 4.9 memiliki maksud untuk
memberi nilai entertain yang menarik pembaca disamping nilai
mengedukasi, tanpa membelokkan/menyimpangkan konsep materi
pencemaran lingkungan.

Gambar 4.9 Halaman Cerita Materi Komik
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e. Sesi diskusi LKPD
Pada halaman ini berfungsi untuk memberi kesempatan bagi
peserta didik untuk diskusi kelompok mengenai materi yang telah
dibaca. Bagian ini (Gambar 4.10) dikombinasikan dengan instrumen
LKPD dalam RPP, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada
guru untuk mengkreasikan dan menyesuaikan LKPD yang disusun.

Gambar 4.10 Halaman Sesi Diskusi LKPD
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f. Sesi penugasan beserta daftar pustaka
Pada halaman ini berfungsi untuk memberi penugasan akhir bagi
peserta didik untuk membuat karya tulis (portofolio) mengenai
penanggulangan masalah pencemaran yang dikombinasikan dengan
kegiatan pengamatan langsung. Penugasan ini diberikan selaras
dengan KD 4.8 materi pencemaran lingkungan, seperti yang dapat
dilihat pada Gambar 4.11 di bawah ini.

Gambar 4.11 Halaman Sesi Penugasan beserta Daftar Pustaka
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Setelah keseluruhan komponen-komponen komik diselesaikan dan
disimpan dengan format gambar PNG (Portable Network Graphics),
selanjutnya peneliti menyusun urutan halaman-halaman komik tersebut
menjadi file dengan format PDF untuk setiap babnya. Media komik yang
sudah dalam bentuk file PDF tersebut dibagikan ke validator melalui
jejaring sosial WhatsApp atau Gmail (Google Mail) di gawai agar dapat
dilakukan validasi produk. Tampilan media komik strip digital ini jika
diakses melalui gawai akan terlihat seperti pada Gambar 4.12 berikut.

Gambar 4.12 Tampilan Komik melalui Gawai
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B. Hasil Validasi Produk
Produk awal berupa komik strip digital yang telah dikembangkan
tersebut, selanjutnya dinilai (validasi) oleh dua guru IPA SMP Kelas VII, satu
ahli materi dan satu ahli media sebagai validator produk. Validasi dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk komik
tersebut sebagai media pembelajaran yang telah peneliti kembangkan.
Analisis terhadap data hasil validasi dengan acuan penilaian berdasarkan
Tabel 3.6 pada bab 3 di atas, maka hasil rekapitulasi hasil analisis data
validasi secara keseluruhan adalah sebagai berikut.
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Hasil Validasi oleh Para Validator
Aspek yang dinilai

Hasil Perolehan Skor
Validator

Validator

Validator

Validator

I

II

III

IV

(Guru)

(Guru)

(Materi)

(Media)

1. Citra Komik

20

18

－

17

2. Tampilan Komik

18

19

－

16

3. Isi Komik

28

26

24

－

4. Tatanan Bahasa

12

10

9

－

5. Efisiensi

16

14

－

－

Total

94

87

33

33

∑ soal

24

24

10

10

Rata-rata (Total/∑ soal)

3,9

3,6

3,3

3,3

Sangat
Positif

Sangat
Positif

Sangat
Positif

Sangat
Positif

Kriteria
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1. Data Hasil Validasi oleh Guru IPA Kelas VII SMP
Guru IPA kelas VII SMP yang menilai kualitas dan kelayakan
produk komik strip digital dalam penelitian ini adalah Ibu W.L.LA.
(Validator I) dan Ibu C.S.W.P. (Validator II). Ibu W.L.L.A. merupakan
guru IPA kelas VII di SMP Negeri 1 Berbah dan Ibu C.S.W.P. adalah
guru IPA kelas VII di SMP Kalam Kudus. Aspek yang dinilai oleh guru
IPA tersebut meliputi aspek (1) citra, (2) tampilan, dan (3) isi komik, (4)
tatanan bahasa, serta (5) efisiensi produk. Validasi produk yang
dilakukan pada tanggal 2 April 2020 oleh Validator I, dihasilkan skor
dengan rata-rata 3,9 yang termasuk kedalam kategori “Sangat Positif”.
Hasil skor rata-rata dari validasi produk yang dilakukan oleh
Validator II pada tanggal 29 Mei 2020 adalah 3,6 dengan kategori
“Sangat Positif”. Hasil kedua validasi produk (Tabel 4.3) dengan kriteria
“Sangat Positif” tersebut, menunjukkan bahwa produk media komik strip
digital ini memiliki kualitas dan kelayakan untuk diujicobakan. Uji coba
tersebut dengan syarat peneliti melakukan revisi terhadap produk sesuai
dengan masukan/komentar dari validator. Adapun masukan/komentar
dan kesan penggunaan terhadap produk sebagai catatan tambahan dari
validator bagi peneliti dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.
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Tabel 4.3 Masukan Guru IPA terhadap Produk
Validator

Masukan

Validator I

 No. 6) Judul diberi terjemahan kedalam bahasa
indonesia.
 No. 21) Kata “menerangkan” di nomor 2 pada
indikator pembelajaran sebaiknya diganti.

Validator II

 No. 17) Perlu ditambahkan pesan moral untuk
menjaga kelestarian ekosistem (pencegahan
pencemaran lingkungan) pada bagian akhir
komik. Misal, berupa seruan atau ajakan
menjaga kelestarian hutan.

Tabel 4.4 Kesan Guru IPA terhadap Penggunaan Produk
Validator
Validator I

Validator II

Masukan
 Komik ini layak sebagai media belajar, karena
gambar menarik, materi bisa disampaikan
dengan sederhana, warna juga cukup nyaman
di mata.
 Media pembelajaran ini sudah sesuai dengan
karakteristik peserta didik kelas VII SMP.
 Media Pembelajaran komik ini:
a. Menarik
b. Sesuai dengan materi pembelajaran
c. Perlu dikembangkan untuk materi
pembelajaran lainnya.

2. Data Hasil Validasi oleh Para Ahli
Ahli yang menilai kualitas dan kelayakan produk komik strip digital
dalam penelitian ini adalah Bapak T.S.N. (Validator III) sebagai ahli
materi dan Ibu R.H. (Validator IV) sebagai ahli media. Bapak T.S.N.
adalah asesor, konsultan dan advokat lingkungan hidup di IALHI (Ikatan
Ahli Lingkungan Hidup Indonesia) sekaligus dosen teknik lingkungan di
Universitas

Pembangunan Nasional Veteran

(UPN)

Yogyakarta,
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sedangkan Ibu R.H. merupakan dosen program studi pendidikan biologi
Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta. Aspek yang dinilai oleh
para ahli baik ahli materi maupun ahli media meliputi aspek (1) citra, (2)
tampilan, dan (3) isi komik, serta (4) tatanan bahasa. Validasi produk
yang dilakukan pada tanggal 7 April 2020 oleh Validator III, dihasilkan
skor dengan rata-rata 3,3 yang termasuk dalam kategori “Sangat Positif”.
Hasil skor rata-rata dari validasi produk yang dilakukan oleh
Validator IV pada tanggal 31 April 2020 adalah 3,3 dengan kategori
“Sangat Positif”. Hasil kedua validasi produk (Tabel 4.5) dengan kriteria
“Sangat Positif” tersebut, menunjukkan bahwa produk media komik strip
digital ini memiliki kualitas dan kelayakan untuk diujicobakan. Uji coba
tersebut dengan syarat peneliti melakukan revisi terhadap produk sesuai
dengan masukan/komentar dari validator. Adapun masukan/komentar
dari validator terhadap produk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.5 Masukan Para Ahli terhadap Produk
Validator

Masukan

Validator III

 No. 17) Pesan moral dalam konteks kehidupan
sehari-hari yang mudah dipahami perlu
ditambahkan & dijelaskan lagi perihal materi
pencegahan pencemaran (Bab 3: seperti
contohnya biofuel & tanaman peredam suara
itu apa saja).
 No. 6) Judul sebaiknya juga dalam bahasa
indonesia.
 Penggunaan kata “pungut” pada bab 2 komik
sebaiknya diganti dengan kata lain yang lebih
tepat dalam KBBI.
 Gambar panel 1 halaman 3 pada bab 3 komik
kurang jelas maksudnya sebagai kerajinan
tangan.

Validator IV
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Berdasarkan data Tabel 4.2 di atas, pada bagian rata-rata skor
keseluruhan berada dalam kategori/kriteria “Sangat Positif”. Artinya,
media pembelajaran berbentuk komik strip digital pada materi
pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP ini sebagai produk yang
memiliki kualitas dan kelayakan untuk diujicobakan dengan syarat
dilakukannya revisi sesuai masukan dari validator. Perolehan rerata skor
secara keseluruhan tersebut dapat dilihat pada rincian tabel data berikut.
Tabel 4.6 Rekapitulasi Rerata Skor Hasil Validasi Produk
No.

1.
2.
3.
4.

Validator

Validator I
Validator II
Validator III
Validator IV
Total
Rerata

Hasil Validasi Komik Strip Digital
Rerata

Kategori

3,9
3,6
3,3
3,3
14,1
3,5

Sangat Positif
Sangat Positif
Sangat Positif
Sangat Positif
Sangat Positif

C. Revisi dan Kajian Produk
1. Revisi Produk
Produk penelitian berupa media komik strip digital direvisi sesuai
dengan masukan dari keempat validator seperti yang telah dijabarkan
pada penjelasan hasil analisis validasi produk. Hasil revisi yang
dilakukan oleh peneliti atas masukan dari para validator tersebut tersaji
dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 4.7 Hasil Revisi Produk dari Masukan Para Validator
Masukan (Revisi)
 Judul sebaiknya juga
dalam/diberi
terjemahan bahasa
indonesia.

Sebelum

Sesudah
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 KKO “menerangkan”
pada nomor 2 di
indikator
pembelajaran
sebaiknya diganti.

 Penggunaan kata
“pungut” pada panel
terakhir halaman ke-6
di bab 2 komik
sebaiknya diganti
dengan kata lain.
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 Gambar panel 1
halaman 3 pada bab 3
komik kurang jelas
maksudnya sebagai
kerajinan tangan.
 Pada Bab 3 perlu
ditambahkan lagi
contoh dalam
kehidupan sehari-hari
yang mudah
dipahami (perihal
pencegahan
pencemaran).
Misalnya seperti:

－
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contoh dari biofuel &
tanaman peredam
suara itu apa saja).
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 No. 17) Perlu
ditambahkan pesan
moral untuk menjaga
kelestarian ekosistem
(pencegahan
pencemaran
lingkungan) pada
bagian akhir komik.
Misal, berupa seruan
atau ajakan menjaga
kelestarian hutan.
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2. Produk Akhir
Penyempurnaan produk akhir

yang dilakukan oleh peneliti

berdasarkan penilaian dan masukan dari para validator.

Hasil

pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini adalah berupa
prototipe komik strip digital tentang pencemaran lingkungan untuk kelas
VII SMP. Beberapa bagian dari produk awal komik diperbaiki dengan
tujuan agar dihasilkan produk yang lebih baik lagi, sehingga layak
diujicobakan dalam proses pembelajaran dengan ruang lingkup terbatas.
Adapun komponen-komponen dalam komik ini tidak berubah
signifikan dibandingkan produk awal. Terdapat sedikit perubahan pada
komponen-komponen dengan adanya tambahan petunjuk penggunaan
dan gambar poster, sehingga 3 bab dalam komik ini terdiri dari halaman:
(1) sampul utama, petunjuk penggunaan, kompetensi dasar dan indikator
pembelajaran, serta sampul bab dan cerita materi pada bab pertama, (2)
sampul bab, cerita materi, dan sesi diskusi LKPD pada bab kedua, (3)
sampul bab, cerita materi, gambar poster, dan sesi penugasan akhir
beserta daftar pustaka pada bab ketiga. Tambahan komponen hanya pada
akhir cerita materi di Bab 3, yaitu halaman gambar poster. Tampilan
produk akhir komik hasil revisi dapat dilihat pada bagian berikut ini.
a.

Sampul utama dan bab-bab komik
Berdasarkan masukan dari validator I dan IV, maka peneliti
memutuskan pada bagian sampul diberikan penambahan teks
terjemahan bahasa indonesia pada tiap bab dari judul yang berbahasa
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inggris, sehingga bagian sampul tiap bab komik memiliki sedikit
perbedaan dari produk awal. Selain itu, sampul utama komik juga
ditambahkan pada produk akhir sebagai perbaikan dari produk awal
yang dapat dilihat pada Gambar 4.13 di bawah ini.

Gambar 4.13 Halaman Sampul Utama dan Bab 3 Komik
b.

Petunjuk penggunaan komik strip
Bagian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tambahan
mengenai petunjuk penggunaan/membaca komik strip, apabila
pembaca belum mengetahui/mengenali komik strip sebelumnya.
Nama penyusun cerita dan ilustrator komik yang sebelumnya
dituliskan pada bagian pengenalan tokoh, dipindahkan/dituliskan
pada halaman petunjuk penggunaan ini, seperti yang dapat dilihat
pada Gambar 4.14 di bawah.
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Gambar 4.14 Halaman Petunjuk Penggunaan Komik Strip
c.

Kompetensi dasar dan indikator pembelajaran
Perbaikan di halaman ini sesuai dengan masukan validator I,
yaitu pada bagian KKO nomor 2 indikator pembelajaran. Kata yang
digunakan sebelumnya adalah “menerangkan” diubah menjadi
“menjabarkan”. Selain daripada perubahan hal tersebut, indikator
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pembelajaran pada ranah kognitif C3 dan C4 juga diperbanyak lagi
agar kriteria Higher Order Thinking Skills (HOTS) sesuai kurikulum
2013 dapat tercapai (Gambar 4.15).

Gambar 4.15 Halaman Pengenalan KD & Indikator Pembelajaran
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d.

Pengenalan tokoh
Pada komponen pengenalan tokoh komik mengalami sedikit
perubahan, yakni dengan adanya tambahan halaman pengenalan
tokoh untuk tokoh lainnya selain dari tokoh utama. Nama penyusun
cerita dan ilustrator komik juga tidak dituliskan pada bagian ini
(dipindahkan ke bagian halaman petunjuk penggunaan komik)
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.16 di bawah ini.

Gambar 4.16 Halaman Pengenalan Tokoh
e.

Cerita materi
Pada bagian ini terdapat beberapa perubahan yang meliputi: 1)
perubahan gambar pada salah satu bagian panel, dan 2) penambahan
halaman untuk penjelasan tambahan pada bab 3 komik terkait
masukan dari validator IV dan validator III serta validator II.
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Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.17 dan
Gambar 4.18 di bawah ini.

Gambar 4.17 Halaman Perubahan pada Bab 3 Komik

Gambar 4.18 Halaman Penambahan pada Bab 3 Komik
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f.

Sesi diskusi LKPD
Pada halaman ini terdapat perubahan dan tambahan berupa
LKPD yang disisipkan pada halaman komik, seperti yang dapat
diliihat pada Gambar 4.19 berikut ini..

Gambar 4.19 Halaman Sesi Diskusi LKPD
g.

Gambar poster
Halaman gambar poster pada bagian akhir cerita materi,
bertujuan untuk menyampaikan pesan moral berupa ajakan/seruan
untuk melestarikan lingkungan dengan menjaga hutan sebagai
paru-paru dunia. Halaman ini merupakan halaman yang ditambahkan
berdasarkan masukan dari validator II (Gambar 4.20).
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Gambar 4.20 Halaman Gambar Poster
h.

Sesi penugasan beserta daftar pustaka
Pada halaman penugasan tidak mengalami perubahan/perbedaan
dan masih tetap sama dengan produk awal, seperti yang terlihat pada
Gambar 4.21 berikut ini.
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Gambar 4.21 Halaman Sesi Penugasan beserta Daftar Pustaka
Perbaikan yang dilakukan oleh peneliti pada bagian judul dengan
memberikan subtitle (judul tambahan) tanpa menghapus judul berbahasa
inggris seperti pada Gambar 4.13 di atas, selain didasarkan pada
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masukan dari validator juga terdapat beberapa alasan lainnya. Peneliti
memutuskan untuk tidak menghapus judul berbahasa inggrs dengan
maksud dan harapan membiasakan (adaptasi) peserta didik agar nantinya
tidak bingung dengan ungkapan-ungkapan berbahasa inggris lainnya
yang ada dalam bab-bab cerita komik. Pembiasaan penggunaan bahasa
inggris juga memberi beberapa manfaat bagi peserta didik, selain untuk
menambah wawasan dan pengetahuan juga membantu meningkatkan
fokus dalam aktivitas mempelajari bahasa inggris sebagai bahasa yang
baru bagi peserta didik tersebut. Bahasa inggris juga merupakan bahasa
internasional
berkomunikasi,

yang

telah

sehingga

digunakan
dengan

oleh

harapan

orang-orang
peserta

didik

untuk
dapat

mengetahui/mengikuti perkembangan zaman dan teknologi serta
informasi yang lebih luas.
Kemudian, peletakan judul tambahan pada bagian paling bawah
halaman tersebut dilakukan dengan pertimbangan proporsi dan presisi
antara gambar dengan teks. Bilamana subtitle tersebut diletakan persis di
bawah judul utama, maka akan menutupi bagian atas dari gambar
sampul-sampul komik. Selain itu, beberapa komik strip lainnya yang
digunakan sebagai referensi oleh peneliti juga menerapkan penambahan
subtitle atau pemberian penjelasan pada bagian paling bawah.
Perubahan juga dilakukan pada penggunaan KKO di bagian
indikator pembelajaran nomor 2 (ranah kognitif C2) dari yang
sebelumnya adalah “menerangkan” menjadi “menjabarkan”. Berdasarkan
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masukan dari validator I, penggunaan kata “menerangkan” dirasa kurang
tepat sehingga perlu diganti dengan KKO lain yang lebih sesuai dan
familiar/umum. Menurut KBBI, kata “menerangkan” memiliki arti
“menguraikan

supaya

menjadi

jelas”,

sedangkan

“menjabarkan”

memiliki arti “menerangkan/menguraikan secara terperinci”, sehingga
kurang lebih memiliki kesamaan arti/makna kedua kata tersebut dan
berada di ranah yang sama, yakni C2. selain perubahan tersebut,
indikator pembelajaran diperbanyak lagi pada ranah kognitif C3 dan C4,
sehingga kriteria HOTS dalam kurikulum 2013 dapat tercapai.
Pada cerita materi terjadi perubahan seperti yang telah dijelaskan
pada bagian di atas, terdapat penggantian kata pada salah satu dialog dan
gambar di salah satu panel berdasarkan masukan dari validator IV.
Penggunaan kata “pungut” dirasa kurang tepat sehingga perlu diganti
dengan kata lain yang sesuai yakni, kata “ambil” dengan makna
“diangkat/dipegang lalu dibawa” menurut KBBI. Selain penggantian kata,
penggantian pada gambar juga dilakukan terhadap panel pertama bagian
halaman “Menjaga Udara”, dikarenakan maksud dari gambar lampu
tersebut dianggap kurang menjelaskan sebagai kerajinan tangan. Gambar
tersebut diganti dengan contoh kerajinan yang lain, yakni pemanfaatan
botol plastik bekas sebagai pot/wadah tanaman.
Terdapat juga perubahan pada Bab 3, berupa penambahan halaman
sejumlah 3 halaman berdasarkan masukan dari validator III dan validator
II. Penambahan halaman berdasarkan masukan dari validator III
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bertujuan untuk memberi penjelasan/contoh konkret yang lebih
mendalam dari hal-hal yang ditemui/aktivitas peserta didik sehari-harinya
pada bagian halaman “Menjaga Udara” dan “Meredam Suara”.
Sedangkan, masukan dari validator II perihal penambahan halaman
adalah untuk pemberian pesan moral berupa seruan atau ajakan untuk
menjaga kelestarian lingkungan, misalnya seperti menjaga kelestarian
hutan.
Peserta didik tingkat VII SMP (usia ± 12 tahun) pada umumnya
sudah memahami konsep bentuk/wujud benda yang meliputi padat, cair
dan gas. Kemudian, bahan bakar juga tidak menjadi hal yang asing bagi
peserta didik karena berkaitan langsung dengan aktivitas hariannya,
dimana kendaraan dan alat memasak menggunakan bahan bakar sebagai
sumber

energinya.

Sedangkan, tanaman hias

yang dicontohkan

merupakan contoh barrier (penghalang) sederhana (biaya murah), ramah
lingkungan dan dapat diterapkan oleh peserta didik di tempat tinggalnya
(terlebih pada rumah-rumah kawasan sekitar jalan raya di perkotaan).
Penambahan halaman untuk melengkapi penjelasan/contoh di Bab 3,
diharapkan dapat menjadi inspirasi, motivasi serta wawasan yang
sederhana tapi menarik bagi peserta didik untuk dapat berpartisipasi
dalam mencegah/menanggulangi pencemaran lingkungan dimulai dari
diri sendiri/keluarga dan lingkungan sekitar.
Penambahan halaman gambar poster di Bab 3 pada bagian akhir
cerita materi komik seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.17 di atas,
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bertujuan untuk menyampaikan pesan moral berupa ajakan/seruan untuk
melestarikan lingkungan dengan menjaga hutan sebagai paru-paru dunia.
Menurut peneliti, penggunaan analogi “korona” dianggap sesuai dengan
maksud bahwa “korona” sebagai penyebab rusaknya “paru-paru” bumi
dalam pengartiannya adalah hutan. Selanjutnya, pada kata “korona”
mengandung makna pada setiap hurufnya yang meliputi kebakaran hutan,
longsor, banjir, deforestasi, tanah tandus dan hujan asam seperti tertera
pada Gambar 4.17. Hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh
tindakan/aktivitas

manusia

yang

dapat

menyebabkan

terjadinya

pencemaran (kebakaran hutan dan deforestasi) serta dampak dari
pencemaran tersebut (longsor, banjir, tanah tandus dan hujan asam) yang
saling berkaitan dan memengaruhi keberadaan atau keberlangsungan
hidup ekosistem hutan.
Komik sebagai media visual berdasarakan acuan dasar teori yang
telah dipaparkan, digunakan sebagai media pembelajaran untuk (a)
menarik perhatian peserta didik (atensi), (b) memotivasi peserta didik
untuk belajar (afektif), (c) memperlancar memahami dan mengingat
materi (kognitif), serta (d) membantu pesert didik yang lemah dalam
membaca/memahami teks (kompensatoris). Hal tersebut selaras dengan
dengan pernyataan validator I dan II (Guru IPA) mengenai kesan
terhadap penggunaan produk sebagai media pembelajaran (Tabel 4.4 dan
Lampiran 14). Kompensatoris yang dimaksudkan adalah visualisasi
dapat membantu memberikan konteks untuk memahami dibandingkan
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tanpa visual atau hanya teks saja, sehingga meski di dalam komik juga
terdapat teks tetapi juga terdapat gambar yang membantu pemahaman
peserta didik. Berdasarkan manfaat tersebut, maka komik dapat menjadi
media pembelajaran yang cukup membantu/memudahkan bagi peserta
didik dan guru. Secara keseluruhan, komik ini juga memiliki kelebihan
lainnya berdasarkan dari proses/tahapan serta hasil validasi, revisi dan
penyempurnaan produk yang telah dilakukan peneliti.
Produk dengan bentuk digital memiliki ciri khas memudahkan
penggunaan dan akses, sehingga komik strip digital ini dapat
termanfaatkan untuk memudahkan/meringankan pekerjaan guru maupun
peserta didik dalam proses pembelajaran daring seperti pada kondisi
“New Normal” saat ini akibat pandemi virus korona. Produk komik ini,
selain memiliki esensi nilai ramah lingkungan (paperless) jika diterapkan
dalam proses pembelajarannya juga dapat membantu mengefisiensikan
waktu, biaya, dan juga tenaga guru maupun peserta didik dibandingkan
dengan

hanya

mengandalkan

penggunaan

buku

paket.

Produk

dikembangkan sedemikian rupa oleh peneliti dengan pertimbangan
mengikuti tren komik pada saat ini sebagai bacaan yang menghibur dan
menyenangkan seperti pada aplikasi Webtoon. Bertolak dari hal tersebut,
maka pengembangan komik strip digital sebagai media pembelajaran
tidak hanya sekedar untuk menghibur tapi juga dapat mengedukasi
pembaca (peserta didik).
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Komik edukasi ini sebagai media pembelajaran digital yang juga
disisipkan LKPD di dalamnya (pada halaman terakhir pada bab 2 komik),
sehingga dalam penerapannya di kegiatan pembelajaran, LKPD ini
memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan
diskusi materi secara berkelompok yang akan memberi motivasi dan
pengalaman belajar,

melatih keaktifan/kemandirian belajar,

serta

keterampilan untuk berpikir dan berkomunikasi. Selain LKPD, pada
bagian paling akhir dari komik ini juga disispkan halaman penugasan
akhir sesuai dengan KD Permendikbud nomor 4.8, yakni untuk
menghasilkan ide/gagasan melalui karya tulis mengenai penyelesaian
permasalahan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Adanya
hal-hal tersebut adalah dengan maksud memberikan kebaruan atau
keunggulan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian relevan
yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun pada bentuk/jenis media dan
materi yang sama.
Kebaruan dan keunggulan lainnya dalam penelitian ini juga terletak
pada bagian pembahasan materinya, baik dari bab hingga sub-bab
materinya. Pada penelitian relevan hanya membahas mengenai 3 jenis
pencemaran yang meliputi udara, air, dan tanah, sedangkan dalam
penelitian ini dibahas hingga 4 jenis pencemaran yang meliputi
pencemaran udara, air, tanah dan juga suara. Selain itu, pada sub-bab
materinya yang membahas pencegahan/penanggulangan pencemaran
pada penelitian sebelumnya masih menggunakan prinsip pengelolaan
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lingkungan 3R yakni Reduce, Reuse, Recycle (pada penelitian relevan
oleh Mardiyah, 2016) atau upaya pencegahan lainnya secara umum yang
pengungkapannya dominan dalam bentuk teks dialog antartokoh (pada
penelitian relevan oleh Anggraeni, 2017). Komik yang dikembangkan
oleh peneliti telah menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan dalam
upaya pencegahan pencemaran yang terbaru, yakni 4R (Reduce, Reuse,
Recycle dan Replace) dan disertai dengan contoh-contoh konkret yang
relevan dalam keseharian peserta didik.
Kemudian, mengenai penggunaan tokoh-tokoh komik juga menjadi
kebaruan atau keunggulan dalam penelitian ini. Pada penelitian relevan
oleh Mardiyah (2016) menggunakan tokoh yang diperankan oleh
binatang kelinci, burung, dan ikan (atau biasa disebut fabel) dan juga
tanaman seperti pohon dan juga bunga. Tokoh yang digunakan oleh
Anggraeni (2017) dalam penelitiannya adalah dari tokoh kartun
Doraemon dengan hanya mengganti nama tokohnya saja, tetapi
bentuk/gambar tokohnya kurang lebih memiliki kesamaan dengan tokoh
orisinalnya. Sedangkan, tokoh yang ditampilkan dalam komik yang
dikembangkan oleh peneliti, mengangkat tema “local culture” dari salah
satu wilayah yang ada di Indonesia, yakni pulau Kalimantan.
Nama dari tokoh-tokoh utama di dalam komik berasal dari nama
anak khas suku Dayak yang memiliki maknanya tersendiri, seperti pada
nama Maharati yang berarti seseorang dengan kepintaran dan kecerdasan
yang tinggi, serta Dehen yang berarti seorang anak laki-laki yang
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menjunjung tinggi keadilan. Selain kedua tokoh tersebut, tokoh utama
yang ketiga diperankan oleh hewan endemik (Pulau Kalimantan dan
Sumatera) yakni Orang utan yang menjelma menjadi remaja laki-laki
bernama Uta. Selain itu, di dalam komik juga dimunculkan hewan yang
langka dan dilindungi khas Kalimantan yakni burung Enggang, serta alat
musik tradisional khas suku Banjar yaitu kuriding.
Tujuan/harapan dari ditampilkannya hal-hal tersebut, selain untuk
nilai keteladanan dan pembiasaan terhadap budaya lokal yang patut
menjadi wawasan, juga terkait dengan nilai entertain (ciri khas komik)
melalui penampilan adegan fiktif dalam komik yang dapat memengaruhi
emosi/pikiran pembacanya (Sari, 2001). Kemudian, keputusan yang
dipilih oleh peneliti dengan menggunakan budaya lokal dari Kalimantan
dikarenakan wilayah ini berkaitan erat dengan realitas isu lingkungan
yakni (a) mengangkat fenomena pencemaran (udara, suara, air, dan
tanah), (b) pengelolaan limbah (padat, cair, dan gas) atau B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun) terkait sisa hasil produksi pabrik-pabrik kelapa
sawit yang belum tertangani dengan baik, serta (c) pemanfaatan dan
pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang belum diaplikasikan sesuai
dengan prinsip “Eco Friendly and Sustainable”, terkait dengan degradasi
hutan, serta keanekaragaman hayati dan kawasan lindung-dilindungi.
Isu-isu tersebut terekspansi pada adegan-adegan dalam komik yang
menampilkan (1) fenomena kebakaran hutan yang pada realitasnya telah
menjadi “trending topic” isu lingkungan negara Indonesia di akhir tahun
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2019 silam, (2) fenomena pencemaran lingkungan oleh limbah dari
pabrik-pabrik CPO (Crude Palm Oil) di Kalimantan yang tidak terkelola
dengan baik, serta (3) fenomena degradasi hutan akibat perluasan lahan
perkebunan kelapa sawit yang mengancam kehidupan dan habitat satwa
hutan, contohnya seperti Orang utan.
Selanjutnya, pada sikap dan sifat tokoh, serta dinamika alur cerita
komik disusun sedemikian rupa oleh peneliti dengan tujuan untuk dapat
menunjukkan Kompetensi Sikap Sosial sesuai dengan rumusan dalam
Permendikbud No. 24 tahun 2016. Rumusan Kompetensi Sikap Sosial
tersebut meliputi perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi serta gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Nilai-nilai tersebut
tersirat melalui dialog/percakapan antartokoh, dan tercermin dari
tindakan tokoh-tokoh komik sebagai pesan moral mengenai materi
pencemaran lingkungan. Pesan moral yang secara tersurat juga terdapat di
dalam komik melalui penampilan gambar poster, seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya pada bagian deskripsi revisi penambahan halaman.
Dibalik kelebihan-kelebihan yang telah dipaparkan pada bagian di
atas, terdapat juga beberapa kekurangan dari produk ini. Adapun
kekurangan yang pertama adalah komik ini membutuhkan waktu yang
cukup lama dan biaya yang cukup mahal dalam pembuatannya. Pada
pembuatan produk awal komik diperlukan waktu ± 1 - 2 bulan, sedangkan
dana yang dipergunakan sekitar Rp. 1,500,000,- dengan rincian Rp.
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475,000,- untuk membeli Graphic Drawing Tablet dan sisanya untuk
membayar jasa ilustrator komik (Lampiran 15). Hal tersebut akan terlebih
lagi dalam persiapan dan pembuatannya, jika komik tersebut akan
dikembangkan serta diproduksi secara massal.
Media komik tidak bisa menjadi satu-satunya media pembelajaran,
sehingga perlu dikombinasikan dengan media/kegiatan lain yang
memerlukan

keterampilan

untuk

berdiskusi

dan

menulis

serta

mempresentasikan. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran yang
dilakukan dapat bermakna, lebih optimal dan empiris bagi peserta didik.
Kombinasi yang dilakukan oleh peneliti telah dijelaskan di atas, pada
bagian deskripsi kebaruan dan keunggulan produk dibandingkan
penelitian relevan, yakni adanya sisipan LKPD untuk diskusi serta
penugasan akhir untuk menghasilkan karya tulis.
Untuk penelitian selanjutnya baik pada materi/kombinasi media
lainnya, hal yang dapat dipersiapkan dan dilakukan sebagai kelanjutan
penelitian yang sesuai dengan adaptasi tahapan 1 serta 2 penyederhanaan
model R&D yang dikemukaan oleh Sanjaya (2013) adalah meliputi
langkah-langkah :
1) Memunculkan

ide

serta

studi

pendahuluan,

melalui

observasi/wawancara dan studi literatur terkait dengan produk yang
akan dikembangkan.
2) Perencanaan, meliputi penentuan materi yang digunakan beseta
ringkasannya, mempersiapkan silabus dan RPP, serta instrumennya.
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Perencanaan dilanjutkan dengan pengembangan produk awal, yakni
mendesain media pembelajaran komik. Langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut:
a) Pembuatan ilustrasi tokoh dengan aplikasi Clip Studio Paint.
b) Penulisan storyline sebagai gambaran alur cerita.
c) Menentukan ilustrasi sampul untuk tiap-tiap bab komik.
d) Pembuatan storyboard menggunakan aplikasi Clip Studio Paint.
e) Menentukan dialog-dialog yang akan dimasukkan ke komik.
3) Implementasi dan observasi yang melibatkan penilaian subjek yang
sangat terbatas, yakni validator atau pihak terkait.
4) Evaluasi dan refleksi, yakni penyempurnaan produk awal agar
dihasilkan produk yang lebih baik lagi sesuai dengan hasil
penilaian/masukan dan wawancara.
Pada tahapan selanjutnya, sebagai tambahan di luar dari tahapan
R&D tersebut, tetapi tetap sebagai upaya dari kelanjutan penelitian
pengembangan

ini,

yakni

pembuatan

hak

paten

sederhana

(pengembangan) atas hak cipta produk. Hal tersebut dimaksudkan agar
nantinya peneliti dapat memproduksinya secara umum dan sah, serta
aman dari kasus pelanggaran hak cipta/plagiarisme. Hak perlindungan
ciptaan tersebut selaras dan sejalan dengan pernyataan di dalam
Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 28 tahun 2014
tentang Hak Cipta (Pasal 40 ayat 1) mengenai “Ciptaan yang
Dilindungi”. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa ciptaan yang
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dibuat untuk kepentingn pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta karya
seni seperti gambar sebagai ciptaan yang dilindungi.
Kemudian, penelitian dapat dilanjutkan pada tahap produksi media
pembelajaran secara massal, khususnya dalam penelitian pengembangan
ini adalah komik strip digital pada materi pencemaran lingkungan untuk
kelas VII SMP. Media pembelajaran komik yang berbentuk digital dapat
disebarluaskan/diberbanyak melalui jejaring sosial. Selain dari kedua hal
tersebut,

hal

penting

yang

perlu

diperhatikan

adalah

kesiapan/kemantapan guru untuk mengoperasikan produk tersebut
sebagai media pembelajaran. Penggunaannya, bahkan pengembangan
media yang secara optimal dapat terwujudkan jika didukung dengan
pelatihan dan sosialisasi bagi guru mengenai produk tersebut.
D. Keterbatasan Pengembangan
Berdasarkan

pengembangan

komik

strip

digital

sebagai

media

pembelajaran materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP yang telah
dilaksanakan, terdapat beberapa keterbatasan/kendala dalam penelitian yaitu :
1. Analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan hanya pada 4
sekolah di DIY yang meliputi: (1) SMP Negeri 2 Depok Sleman; (2)
SMP Negeri 1 Berbah Sleman; (3) SMP Kristen Kalam Kudus
Yogyakarta dan (3) SMP Stella Duce 2 Yogyakarta; sehingga hanya
cakupan lokal/daerah tertentu dan belum mendeskripsikan permasalahan
dengan cakupan yang luas.
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2. Peneliti sempat mengalami kesulitan dalam membuat storyline komik,
dimana keseluruhan materi pembelajaran dari 1 bab pencemaran
lingkungan harus diringkas dan poin-poin ringkasan tersebut diekspansi
kembali menjadi cerita untuk anak berusia ± 12 tahun yang menarik serta
tidak lepas dari poin-poin penting materi.
3. Peneliti belum pernah menggunakan aplikasi Clip Studio Paint
sebelumnya, sehingga peneliti mempelajarinya dalam waktu singkat
untuk dapat membuat storyboard komik dalam perancangan desain
produk dan dalam melengkapi/merapikan komik pada tahap “finishing”,
sehingga dirasa kurang maksimal.
4. Pengembangan produk komik digital sebagai prototipe hanya sampai
pada tahap revisi melalui proses validasi produk oleh validator (dua guru
IPA kelas VII SMP dan dua dosen akademisi yang berkaitan), sehingga
tidak sampai pada tahap pengaplikasian/uji coba terbatas pada peserta
didik/kelompok kecil.
5. Produk komik digital yang dikembangkan hanya mencakup dan meliputi
1 KD IPA untuk kelas VII SMP (KD 3.8 dan 4.8).
6. Peneliti

juga

sempat

mengalami

kesulitan/kendala

dalam

mendapatkan/menemukan jasa ilustrator komik yang kredibel, dapat
bertemu secara langsung, dan dengan honorarium yang terjangkau,
khususnya yang menjurus ke format media edukasi/pendidikan.
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7. Peneliti belum mencapai tahap pembuatan hak paten sederhana
(pengembangan) produk media pembelajaran berupa komik strip digital
yang telah dihasilkan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti beserta
dengan hasil yang diperoleh maka didapatkan kesimpulan, bahwa kualitas
media komik strip digital menurut hasil penilaian oleh para validator sebagai
ahli adalah dengan rata-rata skor total 3,5 yang termasuk dalam nilai A atau
kategori “Sangat Positif”. Selain itu, kesan penggunaan media oleh guru
sebagai validator memberikan kesan yang positif terhadap kelayakan produk.
Hal-hal tersebut menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator, bahwa
media pembelajaran berbentuk komik strip digital pada materi pencemaran
lingkungan untuk kelas VII SMP ini sebagai produk yang memiliki kualitas
dan kelayakan untuk diujicoba terbatas.
B. Saran
Saran-saran yang disusun oleh peneliti berkaitan dengan produk dalam
penelitian pengembangan ini adalah :
1. Wawacanara analisis kebutuhan penelitian sebaiknya dilakukan pada
sekolah yang berbeda dengan minimal 5 narasumber dengan lokasi
diluar/selain wilayah DIY, agar data informasi yang didapatkan dapat
lebih sahih,

dan konkret, serta menghindarkan dari terjadinya

subjektivitas data.
2. Dalam

membuat

storyline

komik,

perlu

memperhatikan

ringkasan/poin-poin penting dari keseluruhan materi pembelajaran yang
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akan diekspansi menjadi cerita agar tidak menyimpang dari poin-poin
penting/konsep materi pembelajaran tersebut. Selain itu, cerita komik
yang

akan

diekspansi

perlu

diperhatikan

kembali

dengan

mempertimbangkan audiens/pembaca komik yang dituju/disasar, apakah
telah sesuai dengan usia bacaannya (disesuaikan dengan pemikiran
anak-anak atau remaja).
3. Pengembangan media pembelajaran berbentuk komik strip digital
memerlukan kemampuan atau minimal pengetahuan dasar mengenai
pembuatan komik digital dengan menggunakan aplikasi seperti Clip
Sutdio Paint, sehingga sebelum mengembangkan media tersebut perlu
untuk mempelajari dan memahami pembuatan komik dari tahap storyline
materi hingga tahap lettering akhir.
4. Pada penelitian lain/selanjutnya untuk mengembangkan media belajar
pada materi/dikombinasikan media

lainnya hingga tahap/langkah

pengaplikasian/uji coba terbatas pada peserta didik/kelompok kecil, agar
dapat diketahui kepraktisan serta keefektifan dan keefisienan produk.
5. Produk komik digital yang dikembangkan pada penelitian selanjutnya
dapat mencakup dan dikatikan KD lain yang meliputi 2 atau 3 KD IPA
untuk kelas VII SMP, contohnya pada KD 3.8 dan 4.8 (pencemaran
lingkungan), KD 3.9 dan 4.9 (pemanasan global), serta KD 3.10 dan 4.10
(lapisan bumi dan pengurangan resiko bencana).
6. Peneliti menyarankan untuk menggunakan jasa ilustrator komik melalui
aplikasi fastwork yang menyediakan jasa para ilustrator yang kredibel dan
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dengan honorarium terjangkau, apabila tidak dapat menemukan ilustrator
yang dapat bertemu secara langsung (atau secara daring).
7. Produk media pembelajaran berupa komik digital yang telah dihasilkan
perlu dibuat hak paten sederhana (pengembangan) atas hak cipta produk,
agar peneliti dapat memproduksi/menyebarluaskannya secara sah dan
aman.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Silabus

Sekolah

: SMP N 1 Berbah

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

: VII / 2

Tahun Pelajaran

: 2019/2020
Kompetensi Inti

KI 1

:

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

:

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3

:

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4

:

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kompetensi Dasar
3.8 Menganalisis

Indikator Pencapaian

Materi

3.8.1 Mengidentifikasi (C1) 

Definisi/ciri

Kegiatan Pembelajaran


Peserta didik dipaparkan

Penilaian


LKPD dan

Waktu
10 JP

Sumber


Widjajanti,

terjadinya

fenomena

lingkungan

gambar pembuangan

ulangan

Retno.,

pencemaran

pencemaran

tercemar

sampah dan diberikan

harian

Supriyana.

lingkungan dan

lingkungan

kesempatan atau dipancing 

Jurnal

2013. IPA

untuk bertanya berkaitan

observasi

Biologi 1

Jurnal

untuk

penskoran

SMP/MTs

Penilaian

Kelas VII:

antarteman

Kurikulum

dampaknya bagi
ekosistem.

3.8.2 Menjabarkan (C2)

dengan gambar.

faktor penyebab dan



juga dampak

sementara mengenai

makhluk hidup dan
lingkungan
3.8.3 Menghubungkan (C3)



kaitan antara
penyebab dan
dampak dari
pencemaran yang
terjadi bagi makhluk
hidup dan lingkungan

Peserta didik dibimbing
untuk membuat dugaan

pencemaran bagi



Jenis-jenis







definisi/ciri lingkungan

2013.

tercemar.

Jakarta:

Peserta didik melakukan

Erlangga.


pencemaran

observasi literatur dan

lingkungan

diskusi mengenai

Retno

Faktor dan

jenis-jenis pencemaran

Widjajanti.

dampaknya

beserta faktor dan

2013.

dampaknya melalui materi

Mandiri

bacaan (komik), buku

(mengasah

Yukaliana,
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3.8.4 Menganalisis (C4)

paket maupun internet.

kemampuan

Peserta didik

diri) IPA

pencemaran

mempresentasikan hasil

Biologi 1

lingkungan yang

observasi literatur dan

untuk

terjadi

diskusi mengenai

SMP/MTs

jenis-jenis pencemaran

Kelas VII:

beserta faktor dan

Kurikulum

dampaknya.

2013.



permasalahan

3.8.5 Menelaah (C4)
penyebab dari
permasalahan

Jakarta:

pencemaran

Erlangga

lingkungan yang
terjadi
4.8 Membuat tulisan 4.8.1 Menghubungkan (C3)



Pengelolaan



Peserta didik melakukan



Rubrik

tentang gagasan

konsep sebab-akibat

lingkungan/pe

observasi literatur

penilaian

penyelesaian

dari pencemaran

nanggulangan

pengelolaan lingkungan/

karya tulis

masalah

dengan realitas yang

pencemaran.

penanggulangan

pencemaran di

terjadi di lingkungan

pencemaran melalui materi

lingkungannya

sekitar peserta didik

bacaan (komik), buku

berdasarkan
hasil

4.8.2 Menganalisis (C4)

paket maupun internet.


Peserta didik melakukan
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pengamatan.

permasalahan

observasi/pengamatan di

pencemaran yang

lingkungan sekitarnya.

terjadi di lingkungan



Peserta didik menyajikan

sekitar peserta didik

data fenomena

beserta cara

pencemaran yang terjadi di

penanggulangannya

lingkungannya beserta

4.8.3 Membuat (C5) tulisan
gagasan ide tentang
bagaimana cara
menanggulangi
masalah pencemaran
di lingkungan peserta
didik berdasarkan
hasil pengamatannya

cara menanggulangi
masalah tersebut dalam
bentuk karya tulis
gagasan.
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Satuan Pendidikan

: SMP N 1 Berbah

Materi Pelajaran

: IPA

Kelas/Semester

: VII / 2

Materi Pokok

: Pencemaran Lingkungan

Alokasi Waktu

: 10 JP (4 Pertemuan)

A. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
3.8 Menganalisis terjadinya
pencemaran lingkungan
dan dampaknya bagi
ekosistem.

Indikator
3.8.1 Mengidentifikasi fenomena pencemaran
lingkungan.
3.8.2 Menjabarkan faktor penyebab dan juga
dampak pencemaran bagi makhluk hidup dan
lingkungan.
3.8.3 Menghubungkan (C3) kaitan antara penyebab
dan dampak dari pencemaran yang terjadi
bagi makhluk hidup dan lingkungan
3.8.4 Menganalisis (C4) permasalahan pencemaran
lingkungan yang terjadi
3.8.5 Menelaah (C4) penyebab dari permasalahan
pencemaran lingkungan yang terjadi

4.8 Membuat tulisan tentang

4.8.1 Menghubungkan (C3) konsep sebab-akibat

gagasan penyelesaian

dari pencemaran dengan realitas yang terjadi

masalah pencemaran di

di lingkungan sekitar peserta didik

lingkungannya

4.8.2 Menganalisis (C4) permasalahan pencemaran

berdasarkan hasil

yang terjadi di lingkungan sekitar peserta

pengamatan.

didik beserta dengan cara
penanggulangannya
4.8.3 Membuat (C5) tulisan gagasan ide tentang
bagaimana cara menanggulangi masalah
pencemaran di lingkungan peserta didik
berdasarkan hasil pengamatannya
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B. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran dari penggunaan

pendekatan saintifik,

model

pembelajaran berbasis masalah, serta metode diskusi, tanya jawab, observasi,
studi literatur, penugasan dan juga praktikum adalah :
1. dengan menganalisis pencemaran lingkungan yang terjadi beserta dampaknya
bagi ekosistem, peserta didik mampu membuat tulisan tentang gagasan
penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya,
2. melalui pengamatan lingkungan yang secara jujur dan bertanggung jawab,
peserta didik mampu menunjukkan sikap peka serta peduli terhadap
lingkungan beserta penanggulangan permasalahan lingkungan yang terjadi.
C. Materi Pelajaran
1. Fakta
1.1. Segala aktivitas makhluk hidup termasuk manusia, menyisakan
limbah/sampah yang dihasilkannya.
2. Konsep
2.1. Pencemaran lingkungan yakni perubahan pada lingkungan yang menjadi
tidak normal/sehat akibat tercemar polutan limbah/sampah.
2.2. Jenis-jenis

pencemaran

lingkungan

meliputi

pencemaran

udara,

pencemaran suara, pencemaran air, pencemaran tanah.
3. Prosedur
3.1. Tahap-tahap terjadinya pencemaran yang meliputi faktor dan dampaknya
menurut masing-masing jenisnya.
4. Metakognitif
4.1. Mengaitkan peran manusia sebagai makhluk berbudi pekerti luhur untuk
mengelola

lingkungan

secara

baik

dan

benar

dalam

upaya

penanggulangan permasalahan lingkungan.
D. Metode dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan = Pembelajaran Saintifik.
2. Model

= Pembelajaran Berbasis Masalah.

3. Metode

= Diskusi, tanya jawab, observasi, studi literatur, penugasan dan
praktikum.
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E. Media/Alat dan Bahan
1. Gawai
2. Jaringan internet
3. Gambar/foto tentang lingkungan dan limbah/sampah
4. Komik bacaan terkait materi pencemaran lingkungan
5. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
6. Alat tulis
7. Laptop
8. Layar beserta proyektornya
9. Slide Powerpoint
10. Buku paket dan buku sumber belajar lainnya.

F. Sumber Belajar
1. Widjajanti, Retno., Supriyana. 2013. IPA Biologi 1 untuk SMP/MTs Kelas
VII: Kurikulum 2013. Jakarta: Erlangga.
2. Yukaliana, Retno Widjajanti. 2013. Mandiri (mengasah kemampuan diri) IPA
Biologi 1 untuk SMP/MTs Kelas VII: Kurikulum 2013. Jakarta: Erlangga.
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan ke 1 (3x40 menit)
Tahapan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendahuluan
Apersepsi

 Guru dan peserta didik saling memberikan salam.
 Guru mengabsen sekaligus mengkondisikan kelas.
 Guru memandu peserta didik untuk berdoa.
 Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru tentang materi “interaksi makhluk hidup dengan
lingkungannya” yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya
sebagai bagian dari menggali kembali pengetahuan peserta didik.
 Peserta didik diminta untuk memeriksa laci meja dan sekitarnya,
mengambil sampah (jika ada) dan meminta untuk membuang
sampah tersebut di tempat sampah. Diajukan pertanyaan:
“Mengapa kita perlu untuk membuang sampah pada tempat
sampah?”
 Guru menanggapi jawaban peserta didik sekaligus memberi
penguatan: “Dengan demikian, benar adanya jika sampah dapat
mengotori lingkungan”

10 menit
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Memotivasi/
pemberi acuan

 Melalui Powerpoint, Guru menampilkan gambar pembuangan
sampah organik dan mengajukan pertanyaan:

“Apakah sampah yang dibuang pada gambar tersebut juga dapat
dikatakan mengotori lingkungan?”
 Guru menampilkan gambar dan mengajukan pertanyaan:

Kedua gambar ini sama-sama menunjukkan adanya sampah, mana
yang lebih berpotensi menjadi sumber penyakit?
 Guru menyampaikan permasalahan: “Mengapa sampah bisa

7 menit
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mengotori lingkungan dan menimbulkan penyakit, namun di sisi
lain juga bisa bermanfaat menjadi pupuk?
 Peserta didik diminta untuk menjawab dan guru menanggapi
jawaban tersebut: “Untuk memahami itu semua pada hari ini
kita akan mempelajari tentang Pencemaran Lingkungan”
Orientasi

 Guru

pada

5 menit

 Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari

5 menit

menyampaikan

tujuan/pencapaian

pembelajaran

pertemuan hari ini.
Pengorganisasian

5 orang.
 Guru membagikan LKPD kepada tiap kelompok.
 Peserta didik diminta/diperbolehkan untuk menggunakan gawai di
bawah pengawasan Guru untuk membuka materi bacaan (komik)
yang telah dibagikan melalui Whatsapp maupun geschool.net
Kegiatan Inti
Problem Orientation :



Peserta didik diminta untuk membaca dan mencermati komik
bacaan tersebut pada bagian Bab 1 “The Origin of Enviromental
Pollution” dan Bab 2 “Journey to Explore The Enviromental
Pollution” dengan tetap dibantu/dipandu oleh Guru.



Setelah membaca, peserta didik dipandu oleh Guru untuk

22 menit
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memunculkan pendapat, pertanyaan maupun jawaban terkait
dengan bacaan yang telah dicermati.
Critical Thinking :

 Diajukan pertanyaan:

6 menit

1) Bagaimana lingkungan dapat dikatakan tercemar menurut
pendapatmu berdasarkan bacaan/setelah membaca cerita di
dalam komik tersebut?
2) Suara dari sambaran petir merupakan salah satu contoh
pencemaran suara yang disebabkan oleh alam. Berikan
contoh-contoh pencemaran suara akibat aktivitas manusia dan
jelaskan apa dari dampak tersebut bagi manusia/makhluk
hidup!
3) a)

Jelaskan

mengapa

gas

CO

&

CO2

dari

asap

kebakaran/buangan pabrik dapat membahayakan kesehatan
manusia yang menghirupnya?
b) Apa dampak dari gas hasil pembakaran yang berlebihan
tersebut bagi kondisi lingkungan?
4) Jelaskan mengapa ikan-ikan di sungai bisa mati kaitannya
dengan kejadian yang terjadi pada kedua gambar tersebut!
5) Jelaskan mengapa sampah padat tersebut tidak dapat diuraikan
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oleh

mikroorganisme

dekomposer

dan

menyebabkan

pencemaran tanah!
Hipothesis Generation :



Peserta didik diminta untuk mulai melakukan diskusi dalam

7 menit

kelompok terkait dengan pertanyaan tersebut. Informasi dapat
bersumber dari buku paket maupun internet.
Hipothesis Testing :



Peserta didik di dalam kelompok menyatukan pendapat, jawaban

18 menit

dan menuliskannya pada LKPD di bawah bimbingan guru dan
memastikan bahwa tiap anggota kelompoknya sudah memahami
jawabannya.
Conclusion :



Peserta didik sebagai perwakilan dari masing-masing kelompok
diminta untuk menyampaikan hasil diskusi yang ditunjuk oleh
guru secara acak.



Guru memberikan klarifikasi kepada peserta didik, jika dirasa ada
yang belum tepat dan memberi penguatan terhadap penyampaian
hasil yang sudah benar.



Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang
masih belum dipahami atau dirasa belum jelas.

 Peserta didik diminta untuk mengumpulkan LKPD yang sudah
diselesaikan.

20 menit
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Penutup
Merangkum

Critical Thinking and Creative :

5 menit

 Peserta didik diminta menyimpulkan apa yang telah dipelajari
berdasarkan hasil diskusi bersama yang telah disampaikan.
Evaluasi

 Peserta didik diminta oleh guru untuk menjawab beberapa

5 menit

pertanyaan terkait materi yang telah dibahas sebagai umpan balik
terkait proses dan hasil belajar.
Refleksi

 Peserta didik diminta menuangkan kesan positif yang dirasakan

5 menit

kepada guru setelah mempelajari materi pencemaran lingkungan
tentang jenis-jenis, penyebab dan dampak dari pencemaran.
Arahan/tindak lanjut

 Guru menginformasikan dan menugaskan peserta didik untuk
mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan
berikutnya mengenai apa itu prinsip 4R yang bersumber dari
internet/Youtube.

5 menit
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Pertemuan ke 2 (2x40 menit)
Tahapan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendahuluan
Apersepsi

 Guru dan peserta didik saling memberikan salam.
 Guru mengabsen sekaligus mengkondisikan kelas.
 Guru memandu peserta didik untuk berdoa.
 Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru sebagai bagian dari menggali kembali pengetahuan
peserta didik tentang pencemaran lingkungan dengan menampilkan
gambar melalui Powerpoint dan diajukan pertanyaan:

“Menurut kalian apa perbedaan antara lingkungan yang lestari
dan yang tercemar?”

5 menit
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 Peserta didik diminta untuk menjawab dan guru menanggapi
jawaban tersebut: “Kalau teman kalian tadi sudah menyampaikan
pendapatnya, coba perhatikan gambar berikut”
Memotivasi/
pemberi acuan

 Guru menyampaikan permasalahan dengan menampilkan gambar
dan mengajukan pertanyaan:

“Dari gambar 1 tersebut dapat identifikasi bahwa lingkungan
tercemar dari segi apanya, sedang dari gambar 2 dapat identifikasi
tercemar dari segi apa?” (Guru sambil menuliskan butir-butir
pokok yang dikemukakan oleh peserta didik pada papan tulis).
 Peserta didik yang lain ditunjuk oleh guru dan diminta untuk
menanggapi pendapat temannya: “Silahkan ditambahkan segi lain
dari pencemaran lingkungan yang belum tersampaikan oleh
jawaban teman-temanmu tadi! (Guru sambil menuliskan butir-butir
pokok yang dikemukakan oleh peserta didik pada papan tulis).

5 menit
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 Guru menanggapi jawaban peserta didik: Ternyata kalian semua
tahu banyak tentang ciri lingkungan yang lestari, begitu juga
kalian tahu banyak tentang ciri lingkungan tercemar, dan semua
jawaban saling melengkapi.
Orientasi

 Guru

menyampaikan

tujuan/pencapaian

pembelajaran

pada

3 menit

pertemuan hari ini.
 Guru membagikan LKPD pertemuan sebelumnya yang telah
dikoreksi dan dinilai kepada peserta didik.
Pengorganisasian

 Peserta didik diminta/diperbolehkan untuk menggunakan gawai di

1 menit

bawah pengawasan Guru untuk membuka materi bacaan (komik)
yang telah dibagikan melalui Whatsapp maupun geschool.net
Kegiatan Inti
Problem Orientation :



Peserta didik diminta untuk membaca dan mencermati komik
bacaan tersebut pada bagian Bab 3 “Environmental Management”
dengan tetap dibantu/dipandu oleh Guru.



Setelah membaca, peserta didik dipandu oleh Guru untuk
memunculkan pendapat, pertanyaan maupun jawaban terkait
dengan bacaan yang telah dicermati.

18 menit
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Critical Thinking :

 Diajukan pertanyaan:

3 menit

1) Bagaimana dengan kondisi lingkungan/kenyataan di sekitar
tempat tinggalmu? Apakah terjadi pencemaran di lingkungan
sekitarmu?
2) Bagaimana cara kalian menanggulangi masalah pencemaran
tersebut berdasarkan prinsip 4R dari komik yang telah kalian
baca?
Hipothesis Generation :



Peserta didik mulai mencari jawaban atas pertanyaan tersebut.

5 menit

Informasi berdasarkan ingatan pengalaman peserta didik, dapat
didukung informasi melalui buku paket atau internet sebagai
penguat.
Hipothesis Testing :



Peserta didik diminta menuliskannya pada buku catatan di bawah

10 menit

bimbingan guru.
Conclusion :



Peserta didik diberi kesempatan oleh guru untuk menyampaikan
jawaban atas pertanyaan tersebut.



Guru memberikan klarifikasi kepada peserta didik, jika dirasa ada
yang belum tepat dan memberi penguatan terhadap penyampaian
hasil yang sudah benar.

16 menit
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Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang
masih belum dipahami atau dirasa belum jelas.
Penutup

Merangkum

Critical Thinking and Creative :

3 menit

 Peserta didik diminta menyimpulkan apa yang telah dipelajari hari
ini.
Evaluasi

 Guru memberi umpan balik terkait proses dan hasil belajar dengan

3 menit

cara meminta peserta didik untuk menjawab beberapa pertanyaan
terkait materi yang telah dibahas.
Refleksi

 Peserta didik diminta menuangkan kesan positif yang dirasakan

3 menit

kepada guru setelah mempelajari materi pengelolaan lingkungan
mengenai prinsip 4R sebagai upaya penanggulangan pencemaran.
Arahan/tindak lanjut

 Peserta didik diberi penugasan untuk mengembangkan gagasan
ide cara menanggulangi pencemaran di lingkungannya yang telah
mereka tulis di buku catatan tadi, menjadi sebuah karya tulis
dengan didukung data observasi/pengamatan dan dokumentasi
(jika dimungkinkan).
 Peserta didik diminta untuk mempersiapkan alat & bahan yang
akan digunakan dalam praktikum pada pertemuan selanjutnya.

5 menit
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Pertemuan ke 3 (3x40 menit)
Tahapan Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendahuluan
Apersepsi

 Guru dan peserta didik saling memberikan salam.

5 menit

 Guru mengabsen sekaligus mengkondisikan kelas.
 Guru memandu peserta didik untuk berdoa.
 Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru mengenai materi prinsip 4R (pengelolaan
lingkungan dan penanggulangan lingkungan yang tercemar),
sebagai bagian dari tahap menggali kembali pengetahuan
peserta didik.
 Guru menanggapi jawaban peserta didik.
Memotivasi/
pemberi acuan

 Peserta

didik

diminta

untuk

menjawab

pertanyaan:

“Bagaimana, pada pertemuan sebelumnya ibu/bapak sudah
menyampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan apa?”
 Guru menanggapi jawaban peserta didik: “Ya, kali ini kita akan
melakukan praktikum: Pengaruh Bahan Pencemar terhadap
Kecepatan Bernapas Ikan”

2 menit
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Orientasi

 Guru menyampaikan tujuan/pencapaian pembelajaran pada

3 menit

kegiatan praktikum hari ini.
Pengorganisasian

 Peserta didik diminta untuk mempersiapkan diri sebelum

7 menit

mengikuti praktikum (menggunakan jas lab jika diperlukan).
 Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri
dari 5 orang.
 Guru membagikan LKPD kepada tiap kelompok.
Kegiatan Inti
Problem Orientation :



Peserta didik diminta untuk membaca dan mencermati LKPD

7 menit

tersebut dengan tetap dibantu/dipandu oleh Guru.


Peserta didik diminta untuk mempersiapkan alat dan bahan
praktikum dengan tetap didampingi oleh guru.

Critical Thinking :

 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

5 menit

guru mengenai fungsi/tujuan alat dan bahan yang akan
digunakan dalam kegiatan praktikum sebagai bagian dari
menggali pengetahuan serta pemahaman peserta didik.
Hipothesis Generation :



Peserta didik diminta untuk bekerjasama di dalam kelompok
melaksanakan

praktikum

pendampingan guru.

di

bawah

pengawasan

dan

35 menit
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Hipothesis Testing :



Peserta didik diminta untuk menuliskan hasil observasi dan

15 menit

penelitian yang telah dilakukan pada LKPD.
Conclusion :



Peserta didik sebagai perwakilan kelompok yang ditunjuk

18 menit

secara acak oleh guru, diminta untuk melaporkan hasil
penelitiannya sesuai format & menyimpulkannya.


Guru memberikan klarifikasi kepada peserta didik jika dirasa
ada yang belum tepat dan memberi penguatan terhadap
penyampaian hasil yang sudah benar.



Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal
yang masih belum dipahami atau dirasa belum jelas.



Peserta didik diminta untuk mengumpulkan LKPD yang
sudah diselesaikan.
Penutup

Merangkum

Critical Thinking and Creative :

5 menit

 Peserta didik diminta menyimpulkan apa yang telah dipelajari
pada kegiatan praktikum hari ini.
Evaluasi

 Peserta didik diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan
terkait praktikum yang telah dilakukan sebagai umpan balik
terkait proses dan hasil belajar.

5 menit
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Refleksi

 Peserta didik diminta menuangkan kesan positif kepada guru
mengenai

apa

yang

dirasakan

setelah

3 menit

melaksanakan

praktikum terkait dampak pencemaran terhadap makhluk
hidup dan lingkungan.
Arahan/tindak lanjut

 Peserta didik diajak untuk membereskan alat dan bahan
praktikum serta

membersihkan sampah

yang

ada di

laboratorium.
 Peserta didik diminta mempelajari ulang materi pencemaran
lingkungan yang sudah dibahas, karena akan diadakan
penilaian harian (Ulangan Harian) pertemuan selanjutnya.

10 menit
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Pertemuan ke 4 (2x40 menit)
Tahapan

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pembelajaran
Pendahuluan
Apersepsi

 Guru dan peserta didik saling memberikan salam.

5 menit

 Guru mengabsen sekaligus mengkondisikan kelas.
 Guru memandu peserta didik untuk berdoa.
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
guru

tentang

materi

kegiatan

praktikum

yang

telah

dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya sebagai bagian dari
menggali kembali pengetahuan peserta didik.
 Guru menanggapi jawaban peserta didik.
Orientasi

 Guru mengingatkan kembali kepada peserta didik bahwa hari

2 menit

ini akan diadakan ulangan harian: “Bagaimana, apakah pada
hari ini kalian siap untuk penilaian seperti yang sudah
ibu/bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya?”
Pengorganisasian

 Peserta didik diminta untuk mempersiapkan diri sebelum
mengikuti ulangan dan mengatur posisi tempat duduknya.

3 menit
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Kegiatan Inti


Peserta didik diminta untuk menyimpan segala bentuk catatan
dan di meja hanya boleh ada alat tulis, serta menonaktifkan
gawai dan mengumpulkannya di meja guru sebelum ulangan
dimulai.



Guru

membagikan

kertas

soal

dan

jawaban

kepada

masing-masing peserta didik.


Peserta didik diminta mengerjakan soal yang terdiri dari 25
nomor pilihan ganda dan 5 nomor uraian selama 45 menit.



Peserta didik diminta mengumpulkan lembar jawaban dan
soal boleh dibawa oleh peserta didik setelah selesai
mengerjakan.

 Guru membagikan kembali lembar jawab yang telah
dikumpulkan tersebut secara acak kepada peserta didik.


Peserta didik diminta bersama-sama dengan guru untuk
mengoreksi dan menilai serta membahas jawaban soal
ulangan.

65 menit
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Penutup
Arahan/tindak lanjut

 Peserta didik diminta untuk mengembalikan lembar jawaban
koreksiannya ke pemiliknya, setelah nilai selesai dicatat guru.
 Peserta didik diberi penugasan untuk mempelajari materi baru
pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas materi
mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi lingkungan.

5 menit
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H. Penilaian Hasil Belajar
1. Aspek Pengetahuan
No. IP

Teknik Penilaian

3.8.1

Tertulis

Keterangan
LKPD untuk diskusi (Lampiran 3.1)

3.8.2

LKPD untuk praktikum (Lampiran 3.2)

3.8.3

Ulangan harian (Lampiran 3.3)

3.8.4

Lisan

Proses pembelajaran

4.8.1

Tertulis

Portofolio/karya tulis (Lampiran 5.3)

2. Aspek Sikap
a) Sikap spiritual

: jurnal observasi (Lampiran 4.1)

b) Sikap ilmiah dan sosial

: jurnal penskoran (Lampiran 4.2)

c) Sikap kerjasama

: penilaian antarteman (Lampiran 4.3)

3. Aspek Keterampilan
a) Presentasi hasil diskusi (Lampiran 5.1)
b) Unjuk kerja praktikum (Lampiran 5.2)
c) Produk portofolio/karya tulis (Lampiran 5.3)

I. Instrumen Penilaian
1. Aspek pengetahuan

: Lampiran 3

2. Aspek sikap

: Lampiran 4

3. Aspek keterampilan : Lampiran 5

Mengetahui,

……………… , ……………

Kepala Sekolah,

Guru Pengajar,

……………………

…………………….
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Lampiran 3 Instrumen Penilaian Aspek Pengetahuan
Lampiran 3.1 LKPD untuk Diskusi Bacaan Komik

LEMBAR KERJA Peserta Didik (LKPD)

Pencemaran Lingkungan
Kelas VII / Semester 2

Anggota :
(1)

(4)

(2)

(5)

(3)
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Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu untuk :
1.

Mengidentifikasi (C1) fenomena pencemaran lingkungan melalui kegiatan
membaca media pembelajaran komik secara individu.

2.

Menjabarkan (C2) faktor penyebab dan juga dampak pencemaran bagi makhluk
hidup dan lingkungan melalui kegiatan membaca media pembelajaran komik
secara individu.

3.

Menghubungkan (C3) kaitan antara penyebab dan dampak dari pencemaran yang
terjadi bagi makhluk hidup dan lingkungan melalui kegiatan studi literasi dan
diskusi kelompok.

4.

Menganalisis (C4) permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi melalui
kegiatan studi literasi dan diskusi kelompok.

5.

Menelaah (C4) penyebab dari permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi
melalui kegiatan studi literasi dan diskusi kelompok.

MARI BERDISKUSI !
Berdasarkan bacaan komik yang telah kalian baca dan cermati, diskusikanlah
bersama teman kelompokmu mengenai pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian
dapat menggunakan sumber dari buku bacaan lain atau internet sebagai tambahan
informasi (Jangan lupa untuk menuliskan sumbernya jika informasi tersebut berasal
dari internet!). Selamat berdiskusi!
1) Bagaimana

lingkungan

dapat

dikatakan

tercemar

menurut

pendapatmu

berdasarkan bacaan/setelah membaca cerita di dalam komik tersebut?
2) Suara dari sambaran petir merupakan salah satu contoh pencemaran suara yang
disebabkan oleh alam. Berikan contoh-contoh pencemaran suara akibat aktivitas
manusia dan jelaskan apa dari dampak tersebut bagi manusia/makhluk hidup!
3) Perhatikan gambar berikut ini!

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136

a) Jelaskan mengapa gas CO dan CO2 dari asap kebakaran dan asap buangan
pabrik dapat membahayakan kesehatan manusia yang menghirupnya?
b) Apa dampak dari gas hasil pembakaran yang berlebihan tersebut bagi kondisi
lingkungan?
4) Perhatikan kedua gambar di bawah ini!

(Gambar 1)

(Gambar 2)
Jelaskan mengapa ikan-ikan di sungai bisa mati kaitannya dengan kejadian yang
terjadi pada kedua gambar tersebut!
5) Perhatikan gambar berikut!

Jelaskan mengapa sampah padat, khususnya plastik tidak dapat diuraikan oleh
mikroorganisme dekomposer sehingga dapat menyebabkan pencemaran tanah!
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Sumber :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Lampiran 3.2 LKPD untuk Praktikum

Pengaruh Bahan Pencemar terhadap Kecepatan Bernapas Ikan

Tujuan : Mengukur laju pernapasan ikan di air yang tercemar dan yang tidak
Alat dan bahan :
 Alat meliputi botol besar/akuarium kecil dan stopwatch.
 Bahan meliputi air, air panas, air cuka, detergen, minyak tanah, tumbuhan air
dan ikan air tawar.
Cara Kerja

:

1.

Isi botol/akuarium dengan air, ikan dan tumbuhan air.

2.

Gunakan stopwatch untuk menghitung kecepatan membuka dan menutup insang
setiap menit sebanyak 3 kali, kemudian dirata-rata.

3.

Secara pelan-pelan, tuangkan air panas ke dalam botol/akuarium tersebut
sehingga hampir penuh. Ulangi langkah no. 2.

4.

Ganti air dengan yang baru kemudian tetesi dengan air cuka secukupnya. Ulangi
langkah no.3.

5.

Lakukan seperti no. 4, tetapi air cuka diganti dengan detergen dan diulang lagi
dengan diganti minyak tanah.

6.

Catat hasil percobaan kalian dalam sebuah tabel berikut ini.

Hasil Percobaan:
Tabel 3.2.1 Kecepatan Buka Tutup Insang
Habitat

Kecepatan membuka dan menutup insang
Menit 1

Air tawar
Air pana
Air cuka
Air detergen
Air minyak tanah

Menit 2

Menit 3

Menit 4
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Pembahasan

:

(1) Bagaimana hasil rata-rata kecepatan bernapas ikan pada ke-5 perlakuan tersebut?
(2) Jelaskan mengapa air panas, air cuka, air detergen dan minyak tanah dapat
memengaruhi kecepatan bernapas ikan?
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….

Kesimpulan

:

….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………….

….………. , ……………
Pembimbing,

Praktikan,

….……………

………………….
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Lampiran 3.3 Kisi-kisi dan Soal Ulangan Harian
Tabel 3.3.1 Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
KD

Materi
 Definisi/ciri

pencemaran
lingkungan dan
dampaknya bagi
ekosistem.

Menyebutkan peristiwa yang berperan mengubah

Bentuk Soal
Pilihan ganda

ekosistem

(C1) fenomena

tercemar

pencemaran

Menyebutkan perilaku yang membina lingkungan

Pilihan ganda

 Jenis-jenis

lingkungan

Menyebutkan cara yang dapat menjaga

Pilihan ganda

lingkungan
terjadinya

 Mengidentifikasi

Indikator Butir Soal

lingkungan

pencemaran
Menganalisis

Indikator Pemb.

 Faktor dan
dampaknya
 Pengelolaan
lingkungan/pe

 Menjabarkan (C2)
faktor penyebab dan
juga dampak
pencemaran bagi
makhluk hidup dan

ketersediaan air bersih
Menyebutkan yang bukan merupakan penyebab

Pilihan ganda

berkurangnya udara bersih
Menyebutkan alasan gas CO berbahaya bagi

Pilihan ganda

kesehatan manusia

Nomor
1
2
3

4

5

lingkungan

nanggulangan-  Menghubungkan
nya
(C3) kaitan antara

Menyebutkan definisi dari pencemaran air

Pilihan ganda

Menyebutkan tanda secara kasat mata pada air

Pilihan ganda

penyebab dan

sungai yang tercemar

dampak dari

Menyebutkan tujuan perebusan air untuk konsumsi

pencemaran yang

perihal sanitasi air

terjadi bagi

Menyebutkan jenis pencemaran berdasarkan

makhluk hidup dan

ciri-ciri yang dinyatakan

Pilihan ganda

Pilihan ganda

6
7

8

9
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lingkungan
 Menganalisis (C4)

permasalahan

Menyebutkan yang bukan dampak dari limbah

Pilihan ganda

pertanian yang masuk ke sungai
Menyebutkan polutan udara penyebab hujan asam

Pilihan ganda

Menyebutkan pernyataan yang benar mengenai

Pilihan ganda

10
11

pencemaran
lingkungan yang
terjadi
 Menelaah (C4)
penyebab dari

polutan SO2
Menyebutkan upaya pengendalian hama yang tidak

Pilihan ganda

mencemari

12

13

permasalahan

Menyebutkan asal/penyebab polutan CFC

Pilihan ganda

14

pencemaran

Menyebutkan dampak dari penggunaan gas CFC

Pilihan ganda

15

Menyebutkan penyebab meningkatnya pemanasan

Pilihan ganda

lingkungan yang
terjadi

global
Menyebutkan salah satu polutan penyebab

Pilihan ganda

pencemaran tanah
Menyebutkan tindakan yang

Pilihan ganda

tidak mencegah pencemaran tanah
Menyebutkan peranan mikroba dalam tanah

Pilihan ganda

Menyebutkan cara untuk memberantas hama secara

Pilihan ganda

biologis

16

17

18
19
20
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Menyebutkan salah satu cara pencegahan erosi

Pilihan ganda

Menyebutkan pernyataan yang benar tentang cagar

Pilihan ganda

alam & suaka margasatwa
Menyebutkan akibat dari tertutupnya permukaan air

Pilihan ganda

oleh eceng gondok
Menyebutkan cara pengelolaan sumber daya

Pilihan ganda

alamyang berwawasan lingkungan
Menyebutkan kepanjangan dari singkatan PPLH

Pilihan ganda

Menyebutkan peran pemerintah dalam melindungi

Pilihan ganda

dan mengawetkan alam
Menyebutkan peristiwa yang tidak menimbulkan

Pilihan ganda

pencemaran suara
Menyebutkan yang bukan dampak dari polusi suara

Pilihan ganda

Menyebutkan pernyataan yang salah mengenai

Pilihan ganda

sumber suara (dB) sebagai polusi suara
Menyebutkan yang bukan upaya dalam

Pilihan ganda

penanggulangan pencemaran suara
Menyebutkan penyakit yang timbul akibat
membuang sampah sembarangan

Uraian

21
22

23

24
25
26

27
28
29

30

1
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Mengidentifikasi faktor penyebab ikan mati karena

Uraian

kekurangan oksigen pada peristiwa eutrofikasi
Menjelaskan bahayanya dampak pencemaran air

Uraian

oleh zat radioaktif
Menjelaskan bahayanya pencemaran udara oleh gas

Uraian

karbon monoksida (CO)
Menjelaskan alasan pada pernyataan bahwa
predator lebih menderita daripada hama yang
dibasmi dengan menggunakan racun

2

3

4

Uraian
5
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SOAL PILIHAN GANDA
Pilihlah satu jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang pada abjad (a,b,c,d).
1.

Peristiwa berikut yang memiliki

c.

penghijauan lahan

pengaruh dalam mengubah

d.

asap pabrik industri

ekosistem di muka bumi ini adalah
a.

b.

5.

Gas karbon monosida (CO)

tumbuhan dan hewan yang

berbahaya bagi kesehatan karena…

selalu berkembang

a.

merusak sistem saraf

bencana banjir dan gunung

b.

menyebabkan gangguan

meletus
c.

pernapasan

manusia yang selalu menuntut

c.

kemajuan

oksigen oleh hemoglobin

d. berkurangnya daya tarik bumi
2.

d.

Perilaku berikut yang membantu
terbinanya lingkungan hidup adalah
a.

b.

c.

d.

4.

mengganggu pelepasan karbon
dioksida oleh paru-paru

6.

Pengertian pencemaran air yang

membiasakan membuang

tepat adalah

sampah di pinggir sungai

a.

masuknya makhluk hidup zat,

memilah sampah plastik untuk

dan energi yang berasal dari

dilebur menjadi produk lain

kegiatan manusia ke perairan

membuang limbah industri yang

b.

masuknya zat dan komponen

tidak disaring ke sungai

lain ke perairan yang berasal

membakar jerami padi sisa

dari industri

panen
3.

mengganggu pengikatan

c.

masuknya zat energi, dan

Salah satu cara agar ketersediaan air

makhluk hidup ke perairan yang

bersih dapat terjaga adalah

menyebabkan berubahnya

a.

membuat sumur bor

tatanan perairan

b.

membuka lahan di hutan

c.

melakukan reboisasi

dan energi serta komponen

d.

membuang limbah cair ke

lainnya ke perairan sehingga

sungai

perairan tersebut tidak dapat

d.

Berikut ini yang bukan merupakan
penyebab berkurangnya udara bersih

masuknya makhluk hidup, zat,

digunakan
7.

Tanda-tanda yang terlihat pada air

adalah

sungai yang telah tercemar adalah

a.

kebakaran hutan

a.

airnya jernih dan tidak berwarna

b.

asap kendaraan bermotor

b.

terdapat berbagai jenis fauna
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c.

d.
8.

ditumbuhi eceng gondok yang

polutan zat oksida sulfur (SO2)

subur

adalah

airnya tidak berbau busuk

a. dapat menimbulkan hujan asam

Meskipun air di suatu daerah

b. Kadar SO2 tinggi menunjukkan

dinyatakan bersih dan sehat,
sebelum diminum harus direbus

hujan asam
c. dapat menaikkan pH hujan

dahulu supaya air terbebas dari
a. logam berat

menjadi di atas 5,6
d. zat sisa pembakaran batu bara

b. zat beracun
c. kuman atau bakteri patogen

9.

dan minyak bumi
13. Salah satu upaya dalam

d. gas yang berbau dan ber

pengendalian hama yang tidak

Perubahan suhu, pH, warna, bau,

menimbulkan pencemaran

dan rasa dapat terjadi pada polusi

lingkungan adalah

a. air

a.

pengendalian dengan pestisida

b. tanah

b.

pengendalian dengan herbisida

c. udara

c.

pengendalian secara biologis

d. tanah dan air

d.

pengendalian dengan

10. Limbah pertanian yang masuk ke
sungai akan menyebabkan hal

insektisida
14. Klorofluorokarbon (CFC)

berikut, kecuali

merupakan polutan yang

a. ledakan pertumbuhan ganggang

membahayakan kehidupan manusia.

(eutrofikasi)
b. ikan mati karena kekurangan
oksigen

Polutan tersebut berasal dari
a. sisa-sisa detergen
b. asap pembakaran sampah

c. kadar oksigen air turun

c. sisa pembakaran mesin sepeda

d. ledakan populasi ikan

d. buangan lemari es dan alat

11. Polutan udara yang dapat
menimbulkan hujan asam adalah

penyemprot
15. Dampak yang ditimbulkan dari

a.

SO2 dan SO3

penggunaan gas CFC adalah

b.

SO3 dan NOx

a.

c.

NOx dan CO

d.

CO dan SO2

12. Pernyataan berikut yang bukan
keterangan yang benar tentang

pencemaran udara di dalam
rumah

b.

pencemarang udara di
lingkungan sekitar rumah
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c.

d.

meningkatnya kadar bahan

dengan baik. Keadaan tersebut

pencemar

merugikan karena mikroba menjaga

meningkatnya efek rumah kaca

agar

16. Pemanasan global akan meningkat

a.

tanah tetap gembur

jika terjadi kenaikan

b.

tanah dapat mengikat air

a. ketebalan ozon

c.

kadar oksigen dalam air

b. jumlah partikel di udara
c. awan di udara

terpelihara
d.

d. CO2 di udara
17. Pencemaran tanah banyak

unsur hara dalam tanah tetap
terpelihara

20. Pemberantasan hama secara biologis

diakibatkan oleh sampah (organik

merupakan suatu cara untuk

dan anorganik). Salah satu polutan

memberantas hama dan penyakit

penyebab terjadinya pencemaran

tanaman dengan memanfaatkan

tanah tersebut adalah

a.

insektisida

a.

anorganik, yaitu daun, plastik,

b.

pestisida

dan besi

c.

bahan kimia

anorganik, yaitu kaca, kaleng,

d.

makhluk hidup lain

b.

dan besi
c.

d.

organik, yaitu daun, kaca, dan

terjadinya erosi pada lahan miring

sisa makanan

adalah

organik, yaitun kaca, kaleng.

a.

menanami dengan alang-alang

dan besi

b.

menanami dengan ubi jalar

c.

membuat sengkedan

d.

membuat pemukiman

18. Tindakan berikut yang tidak dapat
mencegah pencemaran tanah adalah
a.

b.

c.

d.

21. Salah satu cara pencegahan

mengelola dan mengolah

22. Pernyataan berikut yang benar

sampah plastik

tentang cagar alam dan suaka

menerapkan sistem tanam

margasatwa adalah

monokultur

a.

sumber kekayaan alam

mengelola dan mengolah sisa

b.

tempat berburu

limbah radioaktif

c.

tempat bersenang-senang

pemakaian pupuk sintetis secara

d.

proyek industri hasil hutan

berlebihan
19. Polusi tanah menyebabkan mikroba
dalam tanah tidak dapat hidup

23. Eceng gondok merupakan tumbuhan
air yang berkembangbiak dengan
cepat, sehingga menjadi gulma air.
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Akibat dari tertutupnya permukaan

nondepartemen bernama PPLH yang

air oleh eceng gondok adalah

merupakan singkatan dari

a.

a.

zooplankton mati, sehingga
hewan pemangsanya seperti
ikan kekurangan makanan

b.

Lingkungan Hidup
b.

menjadi tempat untuk
berkembangbiak dan

menjadi tempat pembuahan dan

c.

fitoplankton hidup subur,

Pengawasan Pembangunan dan
Lingkungan Hidup

d.

bertelurnya katak
d.

Panitia Pengawasan
Lingkungan Hidup

bertelurnya ikan
c.

Panitia Pemanfaatan

Pengawasan Peningkatan dan
Lingkungan Hidup

26. Salah satu usaha pemerintah dalam

sehingga menjadi tempat baru

melakukan perlindungan dan

bagi ikan

pengawetan alam adalah

24. Perhatikan pernyataan-pernyataan

a.

berikut!
1) Membatasi penelitian tentang

untuk PLTA
b.

sumber daya alam
2) Menggunakan sumber daya

c.

pengawetan alam kepada warga

penggunaan sumber daya alam

melalui sosialisasi dan

4) Mengeksploitasi sumber daya

alam yang berwawasan lingkungan

menanamkan pengertian tentang
pentingnya perlindungan dan

3) Meningkatkan kelanjutan

Cara-cara pengelolaan sumber daya

meningkatkan kualitas sumber
daya manusia

alam dengan bijaksana

alam secara besar-besaran

memanfaatkan bendungan

penyuluhan
d.

meningkatkan usaha di bidang
transportasi dan pariwisata

27. Peristiwa yang tidak menimbulkan

untuk meningkatkan taraf hidup

pencemaran suara adalah

manusia ditunjukkan oleh nomor

a. membunyikan sirine

a.

(1) dan (2)

b. pesawat terbang tinggal landas

b.

(2) dan (3)

c. menjalankan motor tanpa

c.

(2) dan (4)

peredam suara knalpot

d.

(3) dan (4)

25. Usaha pemerintah dalam menjaga
kelestarian alam antara lain
membentuk lembaga

d. menyetel musik dengan volume
kecil
28. Hal yang bukan dampak pencemaran
suara adalah
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a. gangguan pendengaran
b. gangguan detak jantung
c. kenaikan tekanan darah
d. penurunan berat badan
29. Tinggi rendahnya suara diukur
dengan satuan decibel (dB). Berikut
ini pernyataan yang salah mengenai
sumber suara (dB) sebagai dampak
polusi suara adalah
a. kebisingan 60-70 akan
mengganggu kesehatan manusia
b. kebisingan 80-90 dB selama 8
jam akan menghilangkan
kemampuan pendengaran
c. kebisingan tingkat 120 dB akan
membuat telinga sakit
d. kebisingan tingkat 180 dB dapat
membunuh manusia
30. Berikut ini yang bukan merupakan
cara menanggulangi pencemaran
suara adalah
a. membuat dinding kedap suara
b. menanam tanaman peredam
suara di sekitar rumah, jalan dan
pabrik
c. pabrik-pabrik tidak
diperbolehkan menggunakan
mesin yang mengeluarkan suara
bising
d. para pekerja harus menggunakan
penutup telinga untuk mencegah
ketulian
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SOAL URAIAN
Uraikan jawaban soal di bawah ini dengan tepat dan jelas!
1.

Tuliskan dan jelaskan 3 penyakit yang dapat ditularkan akibat pembuangan
sampah secara sembarangan! (Skor 5)

2.

Mengapa peristiwa eutrofikasi di perairan dapat menyebabkan ikan mati
karena kekurangan oksigen? (Skor 5)

3.

Apa bahaya dari pencemaran air oleh zat radioaktif? (Skor 3)

4.

Apa bahaya dari pencemaran udara oleh gas karbon monoksida (CO) bagi
manusia/makhluk hidup lainnya? (Skor 3)

5.

Mengapa pemberantasan hama dengan racun mengakibatkan predatornya
lebih menderita daripada hamanya sendiri? (Skor 3)

Lampiran 3.4 Kunci Jawaban dan Pedoman Penilaian
Tabel 3.4.1 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran
No

Kunci Jawaban

Rubrik Penilaian

1

c

Pedoman Penskoran

2

b

Jawaban benar, skor 1.

3

c

4

c

5

c

6

d

7

c

8

c

9

a

10

d

11

a

12

c

13

c
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14

d

15

d

16

d

17

b

18

d

19

d

20

d

21

a

22

a

23

a

24

b

25

c

26

c

27

d

28

d

29

a

30

c

1

1) Diare: penyakit dengan gejala

Pedoman Penskoran

buang air besar terus-menerus

Skor 5 jika menyebutkan nama

yang masih memiliki kandungan

penyakit

air berlebihan, disebabkan oleh

menyebutkan 1 jenis mendapat

infeksi virus pada makanan/air

skor 1).

terkontaminasi.
2) Disentri: radang selaput lendir
usu besar dengan gejala utama
berak bercampur lendir,
disebabkan bakteri pada
makanan/air terkontaminasi.

secara

tepat

(setiap
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3) Kolera: penyakit perut disertai
buang air dan muntah-muntah
yang disebabkan bakteri dan
dapat menular dari air yang
terkontaminasi atau sanitasi yang
tidak benar dan memakan
ikan/kerang yang tidak dimasak
dengan benar.
4) Malaria/DBD: penyakit infeksi
dengan gejala demam dan
turunnya keping darah
(trombosit) di dalam darah yang
disebabkan parasit/ditularkan
oleh gigtan nyamuk.
5) Leptospirosis: penyakit yang
disebabkan oleh kuman yang
ditemukan dalam air seni dan sel
hewan yang terinfeksi pada air,
tanah dan makanan yang
terkontaminasi.
6) Hepatitis A: infeksi hati yang
disebabkan oleh virus hepatitis A
dan ditularkan dari makanan/air
yang terkontaminasi.
7) Salmonelosis: penyakit yang
mengganggu saluran pencernaan
yang disebabkan oleh bakteri
Salmonela.
8) Pes/sampar: penyakit menular
yang disebabkan oleh kutu-kutu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
153

tikus (Xenopsylla cheopsis)
kepada manusia.
2

(1) Terjadi eutrofikasi karena

Pedoman Penskoran

penumpukan nutrisi/bahan organik di

Skor 5 jika menjelaskan kaitan

dalam air (akibat limbah fosfat) →

peristiwa eutrofikasi di perairan

(2) terjadi ledakan jumlah tumbuhan

dengan

air di permukaan/dalam air → (3)

kekurangan oksigen secara tepat

cahaya matahari yang masuk ke air

dan runtut (setiap menjelaskan 1

terhalang dan diserap oleh tumbuhan

tahap mendapat skor 1).

ikan

mati

karena

air → (4) oksigen terlarut di dalam air
semakin menipis → (5) ikan tidak
dapat bertumbuh/berkambang dengan
baik hingga akhirnya mati.
3

1) Air yang tercemar oleh zat
radioaktif dapat merusak sel

Pedoman Penskoran
 Skor

jika

menjelaskan

tubuh makhluk hidup seperti

bahaya dari pencemaran air

tumbuhan dan hewan yang

oleh zat radioaktif dengan

terkena atau yang mengonsumsi

tepat.

air tersebut.
2) Pada manusia, akan

 Skor 2 jika menjelaskan (salah
1 dari kunci jawaban) bahaya

menimbulkan rasa pusing, diare,

dari pencemaran air oleh zat

kanker darah/leukimia dan

radioaktif dengan tepat.

meningkatnya denyut jantung dan  Skor

4

3

1

jika

menjelaskan

nadi jika terpapar atau

sebagian dari salah 1 dari

terkonsumsi.

kunci jawaban.

1) Pada manusia, akan
menimbulkan rasa mual, sakit

Pedoman Penskoran
 Skor

3

jika

menjelaskan

kepala/pusing, mata

bahaya dari pencemaran udara

berkunang-kunang dan lemas

oleh gas karbon monoksida

jika terhirup karena pengikatan

(CO) dengan tepat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
154

oksigen oleh darah terganggu.
2) Gas CO dapat menimbulkan

 Skor 2 jika menjelaskan (salah
1 dari kunci jawaban) bahaya

kematian pada makhluk hidup

dari pencemaran udara oleh

lainnya seperti hewan dan

gas karbon monoksida (CO)

tumbuhan yang terpapar gas ini

dengan tepat.

dengan tingkat tinggi.

 Skor

1

jika

menjelaskan

sebagian dari salah 1 dari
kunci jawaban.
5

1) Jika hama banyak yang mati
maka predator akan kehilangan

Pedoman Penskoran
 Skor

3

jika

menjelaskan

mangsa/makanannya, sehingga

dengan tepat sesuai dengan

kesulitan mencari makan untuk

kunci jawaban.

bertahan hidup.
2) Penggunaan racun secara
terus-menerus juga akan
mengakibatkan hama menjadi

 Skor

2

jika

menjelaskan

dengan tepat salah 1 dari kunci
jawaban.
 Skor

1

jika

menjelaskan

kebal, jadi jika preadator

sebagian dari salah 1 dari

memangsa hama yang sudah

kunci jawaban

teracuni tersebut maka secara
tidak langsung akan meracuni
predator.
Keterangan : Nilai Akhir = [( Skor PG ＋ Skor Uraian ＋ 1 ) × 2 ]
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Lampiran 4 Instrumen Penilaian Aspek Sikap
Lampiran 4.1 Sikap spiritual

Nama Satuan Pendidikan

: SMP N 1 Berbah

Tahun Pelajaran

: 2019/2020

Kelas/Semester

: VII /2

Mata Pelajaran

: IPA

Tabel 4.1.1 Pedoman Pengamatan Sikap Spritiual
No

Nama

Aspek Penilaian
Taat

Syukur

Toleransi

Berbagi

Empati

ibadah

Menghormati

1
2
3
Keterangan :
1. Taat Ibadah

: mengerjakan ibadah (informasi dari orang tua)

2. Syukur

: mengucapkan terima kasih

3. Toleransi

: memaafkan/tidak memaksa kehendak/pendapat/perilaku

4. Berbagi

: mau mengajari teman yang kesulitan/ berbagi sesuatu

5. Empati

: membantu teman

6. Menghormati : menghormati teman, guru & orang tua (informasi orang tua)

Lampiran 4.2 Sikap ilmiah dan sosial
1. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap materi pelajaran saat
diskusi kelompok.
2. Menunjukkan perilaku jujur dalam menuliskan jawaban pada LKPD.
3. Menunjukkan perilaku kerjasama saat memecahkan masalah secara
bersama.
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4. Menunjukkan keaktifan/partisipasi dalam kelompok maupun secara
klasikal.
Tabel 4.2.1 Penskoran Nilai Sikap Ilmiah dan Sosial Peserta Didik.
No

Nama Peserta Didik

Skor

1

1

2

3

4

2
dst.
JUMLAH SKOR
Keterangan:
Skor 4 = jika memenuhi 4 kriteria sikap,
Skor 3 = jika memenuhi 3 kriteria sikap,
Skor 2 = jika memenuhi 2 kriteria sikap,
Skor 1 = jika hanya memenuhi 1 kriteria sikap.

Lampiran 4.3 Sikap kerjasama
Tabel 4.3.1 Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial oleh Peserta Didik.

Lembar Penilaian antarteman

Petunjuk:
1) Penilaian

berdasarkan

pengamatanmu

terhadap

perilaku

teman

sekelompok selama kegiatan kelompok.
2) Isilah kolom yang tersedia dengan tanda cek (√) jika temanmu
menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pernyataan untuk indikator
yang kamu amati atau tanda silang (X) jika temanmu tidak menunjukkan
perilaku tersebut.
3) Serahkan hasil pengamatan kepada bapak/ibu pendidik.
Nomor absen teman : 1. …..
Nama penilai

: ……

Kelas/semester

: ……

2. … dst
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No

Pernyataan/Indikator Pengamatan

1

Teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan

2

Teman

saya

mengerjakan

kegiatan

1

sesuai

pembagian tugas dalam kelompok
3

Teman saya mengemukakan ide untuk membantu
menyelesaikan masalah

4

Teman saya memaksa kelompok untuk menerima
usul/pendapatnya

5

Teman

saya

menyela

pembicaraan

teman

kelompok
6

Teman saya menjawab pertanyaan yang diajukan
teman lain

7

Teman saya menertawakan pendapat teman lain
yang dianggap salah/aneh

8

Teman saya melaksanakan kesepakatan kelompok
meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya

2

dst
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Lampiran 5 Instrumen Penilaian Aspek Keterampilan
Lampiran 5.1 Presentasi hasil diskusi
Tabel 5.1.1 Penilaian Keterampilan Berdiskusi dan Presentasi
NILAI*

1. ASPEK KETERAMPILAN MENGAMATI DAN
BERDISKUSI
a)

5

4

3

2

Peran/partisipasi dan keaktifan anggota kelompok

b) Pemerataan pemberian kesempatan berpendapat dalam
kelompok
c)

Cara menyimpulkan hasil diskusi kelompok

d) Kesesuaian waktu yang digunakan dalam berdiskusi
…

Jumlah

NILAI*

2. ASPEK KETERAMPILAN MEMPRESENTASIKAN
DATA
a)

Penguasaan materi oleh tiap anggota kelompok

b) Penyajian materi yang runtut, sistematis dan jelas
c)

Bahasa yang digunakan baku dan mudah dipahami

d) Pelafalan dan volume suara yang jelas
e)

Respon dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain

f)

Kesesuaian waktu yang digunakan dalam berdiskusi
…

Jumlah

*) Skor 5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 2 = Cukup, 2 = Kurang, 1 = Sangat
Kurang. Keterangan : Nilai Akhir = (Total jumlah No.1 dan No.2) × 2
Tabel 5.1.2 Penilaian Keterampilan Berdiskusi dan Presentasi
Nilai Akhirl

Kode

Arti

90-100

A

Baik Sekali

70-80

B

Baik

50-60

C

Cukup

30-40

D

Kurang

10-20

E

Kurang Sekali

1
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Lampiran 5.2 Unjuk kerja praktikum
Tabel 5.2.1 Penilaian Keterampilan Melaksanakan Praktikum
NILAI*

ASPEK KETERAMPILAN MENGAMATI,
BERDISKUSI DAN MELAKSANAKAN PRAKTIKUM
a)

5

4

3

2

1

Peran/partisipasi dan keaktifan anggota kelompok

b) Penguasaan penggunaan bahan saat mebuat sayatan
oleh tiap anggota kelompok
c)

Penguasaan penggunaan alat seperti mikroskop oleh
tiap anggota kelompok

d) Cara menyimpulkan hasil diskusi kelompok
e)

Penyajian data yang objektif, sistematis dan jelas

f)

Kesesuaian waktu yang digunakan dalam praktikum
…

Jumlah

*) Skor 5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 3 = Cukup, 2 = Kurang, 1 = Sangat Kurang.
Keterangan : Nilai Akhir = ( Total jumlah ÷ 3 )
Tabel 5.2.2 Pedoman Penilaian Keterampilan Melaksanakan Praktikum
Nilai Total

Kode

Arti

9,0 - 10

A

Baik Sekali

7,0 - 8,99

B

Baik

5,0 - 6,99

C

Cukup

3,0 - 4,99

D

Kurang

1,0 - 2,99

E

Kurang Sekali
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Lampiran 5.3 Produk Portofolio/Karya Tulis
Tabel 5.3.1 Rubrik Penilaian Keterampilan Menyusun Karya Tulis
No

Kriteria Penilaian

Bobot

1

Tata tulis

3

2

Kreatif, inovatif, orisinal

6

3

Kejelasan pengungkapan ide

3

4

Kesesuaian judul dan isi/topik, sistematika

5

5

Kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan

3

6

Kemampuan

5

menganalisis,

mensintesis,

menyimpulkan bahasan/isi
SKOR TERBOBOT TOTAL maksimal: 100
*) Keterangan:
Skor yang diberkisar dari nilai 1 hingga 4
Skor terbobot = bobot × nilai skor

25

Skor*
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Lampiran 6 Uraian Materi

KD 3.8 PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Ekploitasi Hutan
Kelestarian hutan sangat penting bagi keberlangsungan hidup semua
makhluk hidup, karena hutan bermanfaat untuk mempertahankan siklus
oksigen, karbondioksida dan air. Selain itu, hutan juga dapat mecegah
terjadinya erosi, banjir, menampung air tanah dan menjaga kesuburan tanah,
menahan dan mengurangi angin, serta sebagai sumber makanan satwa,
tumbuhan dan manusia. Aktivitas manusia yang mengeksploitasi hutan
secara berlebihan tanpa memperhatikan prinsip ekologi akan memberi
dampak negatif bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembakaran hutan
untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan dan ladang, serta penebangan
liar akan mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalam hutan,
meningkatnya suhu lingkungan, terjadinya erosi dan tanah longsor,
kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan (Widjajanti, 2013).
B. Pencemaran Lingkungan dan Dampaknya
Pencemaran atau polusi lingkungan adalah masuknya bahan organik atau
anorganik atau organisme ke suatu lingkungan yang dapat mengganggu dan
membahayakan organisme yang hidup di lingkungan tersebut (Widjajanti,
2013). Pencemaran dapat diakibatkan oleh aktivitas manusia atau terjadi
secara alami. Ada empat jenis pencemaran lingkungan yang akan dijelaskan
pada uraian di bawah ini:
1. Pencemaran air
Pencemaran air yaitu masuknya bahan pencemar atau polutan ke
suatu lingkungan air. Polutan dapat berasal dari limbah industri, rumah
tangga dan pertanian yang berupa limbah cair atau air limbah buangan,
dan dapat menurunkan kualitas perairan. Terdapat dua jenis air limbah,
yakni (a) air limbah domestik (rumah tangga dan pasar) yang dihasilkan
dari aktivitas manusia secara langsung, dan (b) air limbah non-domestik
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(industri, tambang, ternak, pertanian) yang dihasilkan oleh aktivitas
manusia secara tidak langsung.
Limbah buangan mengandung endapan, koloid dan bahan terlarut
yang dapat mengganggu proses fotosintesis tumbuhan air karena
menghalangi cahaya matahari yang masuk ke perairan. Selain itu,
kandungan berupa logam berat seperti air raksa, kadmium dan timbel
akan terserap dan menumpuk pada jaringan lemak tubuh tumbuhan air.
Apabila tumbuhan tersebut dikonsumsi oleh ikan kemudian dikonsumsi
oleh manusia dalam jangka panjang, maka akan terakumulasi di dalam
tubuh sehingga menimbulkan gangguan gungsi tubuh bahkan kematian.
Derajat keasaman (pH) air yang optimal bagi makhluk hidup
(dikonsumsi atau digunakan) adalah kisaran 6,5 - 7,5. Buangan limbah di
perairan akan memengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen, akibatnya pH
air tersebut akan berubah (bisa bersifat asam atau basa) dan mengganggu
kehidupan

organisme

akuatik.

Syarat

air

lainnya

yang

dapat

dimanfaatkan, khususnya oleh manusia adalah tidak berwarna, tidak
berbau dan tidak berasa. Adanya limbah buangan terlarut di perairan
akan menjadikan air berwarna, berbau, mengandung bahan berbahaya
serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk sekitar daerah yang
tercemar.
Limbah buangan berupa pupuk pertanian dan kotoran hewan
peternakan dapat meningkatkan nutrien di lingkungan perairan dan
menyuburkan tumbuhan air (eutrofikasi). Melimpahnya tumbuhan air
yang tidak termakan oleh konsumen, pada akhirnya akan mati
mengendap di dasar perairan sehingga menyebabkann pendangkalan.
Detritivor pengurai sisa-sisa tumbuhan air akan menggunakan sebagian
besar oksigen sehingga biota air seperti ikan akan mati karena
kekurangan oksigen.
2. Pencemaran tanah
Pencemaran tanah diakibatkan oleh polutan berupa limbah atau
sampah yang tidak mudah terurai (non degradable) oleh mikroorganisme
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tanah atau mikroba pengurai (dekomposer), seperti plastik, kaca, kaleng,
pestisida, logam dan lain-lain (Yukaliana, 2013). Tanah yang tercemar
akan menurun kualitasnya karena kehidupan di dalam tanah terganggu,
bahkan tanah dapat kehilangan produktivitasnya untuk pertanian kembali.
Hal tersebut akan membuat kehidupan manusia semakin sulit, terlebih
lagi dalam memenuhi kebutuhan pangan yang perlu memanfaatkan tanah
sebagai lahan.
3. Pencemaran udara
Pencemaran udara merupakan berubahnya komposisi udara karena
masuknya makhluk hidup, zata atau komponen lain akibat aktivitas
manusia atau proses alam yang mengakibatkan udara tidak berfungsi
sesuai peruntukannya. Ada dua jenis zat pencemar (polutan) udara, yaitu
(1) partikel butiran halus yang masih kasat mata seperti uap air, debu,
asap dan kabut, serta (2) partikel gas yang dapat dirasakan indra pembau
seperti SO2, NOx, CO2 dan hidrokarbon. Dampak dari terjadinya
pencemaran udara meliputi (a) rusaknya lapisan ozon, (b) pemanasan
global, (c) hujan asam, (d) efek pada organ tubuh manusia, seperti iritasi
mata, hidung, tenggorokan dan paru-paru, serta melemahkan fungsi
jantung dan otak karena menurunnya kadar oksigen sedangkan CO 2
meningkat.
4. Pencemaran suara
Pencemaran suara yakni bunyi yang tidak diinginkan (suara bising)
akibat suatu aktivitas dalam tingkat dan waktu tertentu dan dapat
mengganggu kesehatan manusia serta kenyamanan lingkungan. Sumber
suara yang mengeluarkan suara diatas 80 dB dapat mengganggu
kesehatan manusia. Pada tingkat 80-90 dB selama 8 jam dapat
menghilangkan kemampuan mendengar. Sedangkan, pada tingkat 120 dB
dapat membuat telinga sakit dan pada tingkat 180 dB dapat membunuh
manusia (Widjajanti, 2013).
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C. Pengelolaan Lingkungan
Berdasarkan hal-hal di atas tersebut, ada upaya-upaya yang dapat
dilakukan untuk mengatas atau menanggulangi pencemaran lingkungan
antara lain:
1. Pada pencemaran air dapat dilakukan pengolahan air limbah cair industri,
tidak membuang sampah atau limbah ke perairan, menggunakan sabun
atau detergen yang mudah terurai.
2. Pada polusi tanah dapat diatasi dengan melakukan pemilahan sampah,
menggunakan pupuk kompos organik, menggunakan pestisida alami
yang ramah lingkungan.
3. Polutan udara dapat ditanggulangi dengan melakukan lokalisasi kawasan
industri, tidak membakar sampah, tidak menggunakan kulkas yang
memakai CFC (Chlorofluorocarbon), memperluas lahan hijau, mencegah
kebakaran atau penebangan hutan, mengurangi pengunaan bahan bakar
fosil dan beralih menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan.
4. Pada pencemaran suara dapat dilakukan pembuatan dinding kedap suara
atau peredam suara pada mesin-mesin bising, menanam tanaman
peredam suara di sekitar lingkungan yang tercemar, para pekerja harus
menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian.

Upaya pelestarian dan keberlangsungan hidup makhluk hidup serta
lingkungannya juga dapat dilakukan dengan pengelolaan lingkungan yang
diuraikan antara lain berikut ini:
1. Menerapkan perilaku hemat energi, yakni 4R (Reuse, Reduce, Recycle,
Replace).
2. Bahan kimia berbahaya yang berperan sebagai polutan dikurangi atau
dibatasi penggunaannya.
3. Memanfaatkan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan
mengurangi serta membatasi penggunaan BBM (bahan bakar minyak).
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4. Memperluas pengadaan lahan pekarangan sebagai tempat hidup
tanaman-tanaman guna menjaga cadangan air.
5. Industri yang menghasilkan limbah berupa gas harus memasang saringan
gas buangan sehingga tidak membahayakan atau sebagai polutan bagi
udara dan lingkungan.
6. Memperbanyak

pembuatan

taman-taman

kota

dan

mengurangi

penggunaan pestisida, khususnya yang sintetis (Yukaliana, 2013).
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Lampiran 7 Media Pendukung Pembelajaran
Lampiran 7.1 Slide Powerpoint pembelajaran materi pencemaran lingkungan
Pertemuan 1
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Pertemuan 2
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Pertemuan 3
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Lampiran 8 Lembar Wawancara Analisis Kebutuhan

Lembar Panduan Wawancara
Nama Guru

:

Mengampu Kelas

:

Instansi Sekolah

:

1) Teknik/metode/cara seperti apa yang Bapak/Ibu gunakan selama mengajar
mata pelajaran IPA?
2) Apakah

Bapak/Ibu

selama

mengajar

selalu

menggunakan

media

pembelajaran? (Jika iya, media yang seperti apa?)
3) Menurut

Bapak/Ibu

seberapa

penting

penggunaan

media

dalam

pembelajaran?
4) Apakah (selain kegiatan praktikum) Bapak/Ibu selalu menggunakan media
elektronik seperti gadget/PPT/video dalam pembelajaran?
5) a. Menurut Bapak/Ibu sudah terbantu dalam proses mengajar atau belum
dengan menggunakan media tersebut dalam pembelajaran? (tujuan atau
isi pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik)?
b. Apakah terdapat hambatan/kendala dalam menerapkan media tersebut saat
proses pembelajaran?
6) Bahasan materi apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan pada bab pencemaran
lingkungan untuk jenjang kelas VII SMP dan digunakan media pembelajaran
seperti apa?
7) a.

Apakah

pembelajaran

Bapak/Ibu

sudah

pernah

mendengar/mengenal

media

berbentuk komik? (Khususnya komik strip digital)?

b. (Jika sudah) apakah pernah diterapkan dalam proses pembelajaran?
c. (Jika sudah) manfaat apa yang Bapak/Ibu rasakan selama menggunakan
media komik tersebut dalam pembelajaran?
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d. Kesulitan apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengembangkan media
pembelajaran? (termasuk media eletronik/digital jika menggunakan)
8) Apakah

Bapak/Ibu

tertarik

untuk

dibantu

mengembangkan

media

pembelajaran eletronik, khususnya pada media pembelajaran komik strip
digital? (materi pencemaran lingkungan kelas 7)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
174

Lampiran 9 Lembar Angket Kuesioner Validasi Produk
Lampiran 9.1 Kuesioner Validasi Produk untuk Guru IPA

Lembar Validasi Produk
“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBENTUK KOMIK
STRIP DIGITAL PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN
UNTUK KELAS VII SMP”

Nama Lengkap

: ___________________________

Sebagai Validator

: Guru IPA/Ahli Media/Ahli Materi

Paraf/Tanda Tangan:

Unit Kerja/Lembaga/Instansi : ___________________________
Petunjuk :
a) Untuk memberikan penilaian terhadap format angket ini, Bapak/Ibu cukup
memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang disediakan.
b) Angka-angka yang terdapat dalam kolom Skor dimaksudkan sebagai
pedoman tanggapan atas pernyataan aspek yang dinilai dengan keterangan
sebagai berikut.
Skor 4 = Sangat Baik (SB)
Skor 3 = Baik (B)
Skor 2 = Kurang (K)
Skor 1 = Sangat Kurang (SK)
c) Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dan berilah tanda ceklis (√)
pada kolom Skor sesuai dengan tanggapan Bapak/Ibu atas pernyataan
tersebut sebagai bentuk penilaian terhadap produk.
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No.

Pernyataan aspek yang dinilai

Skor
4

3

2

1

(SB)

(B)

(K)

(SK)

Citra Komik
1

Pemilihan panel (bingkai) komik

2

Penggunaan balon kata

3

Jarak antarpanel (parit)

4

Gambar komik menarik

5

Kontras warna yang sesuai
Tampilan Komik

6

Judul cerita

7

Kejelasan alur cerita

8

Bentuk dan ukuran huruf yang
mudah dibaca

9

Kesesuaian komposisi gambar dan
kata

10

Presisi desain halaman komik
Isi Komik

11

Kesesuaian isi komik dengan KD
materi pencemaran lingkungan
untuk kelas VII SMP

12

Runtutan, cakupan dan ketuntasan
materi yang disampaikan

13

Ada keterkaitan materi dengan
informasi realitas lingkungan yang
diberikan

14

Kejelasan contoh informasi realitas
lingkungan yang ada di sekitar

15

Jalan cerita komik jelas dan
menarik untuk diikuti
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16

Gambar, isi cerita, materi jelas dan
mudah dipahami peserta didik

17

Pesan moral mengenai materi
pencemaran lingkungan
tersampaikan dengan jelas
Tatanan Bahasa

18

Bahasa yang digunakan dalam
komik mudah dipahami peserta
didik dan komunikatif

19

Penggunaan bahasa dalam komik
sesuai dengan taraf berpikir peserta
didik

20

Kata yang digunakan tidak memuat
makna ganda/multitafsir
Efisiensi

21

Komik strip digital yang
dikembangkan dapat mencapai KD
materi pencemaran lingkungan (3.8
Menganalisis terjadinya
pencemaran lingkungan dan
dampaknya bagi ekosistem; serta
KD 4.8 Membuat tulisan tentang
gagasan penyelesaian masalah
pencemaran di lingkungannya
berdasarkan hasil pengamatan)

22

Komik strip digital dapat membantu
peserta didik memahami konsep
IPA materi pencemaran lingkungan

23

Komik strip digital mampu
membangun semangat belajar
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peserta didik pada materi
pencemaran lingkungan
24

Komik strip digital tentang
pencemaran lingkungan dapat
digunakan oleh peserta didik secara
mandiri

Keterangan/catatan tambahan (sebagai masukan) :
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Lampiran 9.2 Kuesioner Validasi Produk untuk Para Ahli

Lembar Validasi Produk
“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBENTUK KOMIK
STRIP DIGITAL PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN
UNTUK KELAS VII SMP”

Nama Lengkap

: ___________________________

Sebagai Validator

: Guru IPA/Ahli Media/Ahli Materi

Paraf/Tanda Tangan:

Unit Kerja/Lembaga/Instansi : ___________________________
Petunjuk :
d) Untuk memberikan penilaian terhadap format angket ini, Bapak/Ibu cukup
memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang disediakan.
e) Angka-angka yang terdapat dalam kolom Skor dimaksudkan sebagai
pedoman tanggapan atas pernyataan aspek yang dinilai dengan keterangan
sebagai berikut.
Skor 4 = Sangat Baik (SB)
Skor 3 = Baik (B)
Skor 2 = Kurang (K)
Skor 1 = Sangat Kurang (SK)
f) Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dan berilah tanda ceklis (√)
pada kolom Skor sesuai dengan tanggapan Bapak/Ibu atas pernyataan
tersebut sebagai bentuk penilaian terhadap produk.
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No.

Pernyataan aspek yang dinilai

Skor
4

3

2

1

(SB)

(B)

(K)

(SK)

Citra Komik
1

Pemilihan panel (bingkai) komik

2

Penggunaan balon kata

3

Jarak antarpanel (parit)

4

Gambar komik menarik

5

Kontras warna yang sesuai
Tampilan Komik

6

Judul cerita

7

Kejelasan alur cerita

8

Bentuk dan ukuran huruf yang
mudah dibaca

9

Kesesuaian komposisi gambar dan
kata

10

Presisi desain halaman komik
Isi Komik

11

Kesesuaian isi komik dengan KD
materi pencemaran lingkungan
untuk kelas VII SMP

12

Runtutan, cakupan dan ketuntasan
materi yang disampaikan

13

Ada keterkaitan materi dengan
informasi realitas lingkungan yang
diberikan

14

Kejelasan contoh informasi realitas
lingkungan yang ada di sekitar

15

Jalan cerita komik jelas dan
menarik untuk diikuti
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16

Gambar, isi cerita, materi jelas dan
mudah dipahami peserta didik

17

Pesan moral mengenai materi
pencemaran lingkungan
tersampaikan dengan jelas
Tatanan Bahasa

18

Bahasa yang digunakan dalam
komik mudah dipahami peserta
didik dan komunikatif

19

Penggunaan bahasa dalam komik
sesuai dengan taraf berpikir peserta
didik

20

Kata yang digunakan tidak memuat
makna ganda/multitafsir

Keterangan/catatan tambahan (sebagai masukan) :

*Notabene:
 Aspek “Citra Komik” dan “Tampilan Komik”
dari nomor 1 - 10 dinilai oleh AHLI MEDIA.
 Aspek “Isi Komik” dan “Tatanan Bahasa” dari
nomor 11 - 20 dinilai oleh AHLI MATERI.
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Lampiran 10 Storyline dan Storyboard Komik
Lampiran 10.1 Storyline dan Storyboard Bab 1 dan Bab 2
Judul Bab 1 “The Origin of Enviromental Pollution” / (Asal Mula Pencemaran Lingkungan).

Sce
1

Seq
1

Tempat/Kejadian
-

2

-

(Ilustrasi Gambar Sampul Bab 1)
Prolog
Naskah
Pengenalan judul materi, kompetensi dasar & indikator
pembelajaran.
Pengenalan Tokoh:
Maharati (Kakak Perempuan) = memiliki kepintaran
& kecerdasan tinggi.
Dehen (Adik Laki-laki) = menjunjung tinggi
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keadilan.
Uta (Orangutan/Remaja Laki-laki Sakti).
3

Hutan - Kalimantan
(Terjadi tahun 2019)

Adegan Eksploitasi Hutan - Sejumlah orang menyiram
rerumputan dengan minyak tanah. Lalu seorang dari
sejumlah orang tersebut menyulutkan api dengan
menggunakan api obor. Terjadilah kebakaran hutan. Ada
sekelompok Orangutan yang terjebak dalam kebakaran
tersebut.

(Ilustrasi Gambar Peristiwa)
1

2

-LanjutanMaharati dan Dehen diminta bapaknya untuk pergi
menyelamatkan diri dari bencana kebaran hutan tersebut
dan mencari pertolongan, (mereka pun bergegas pergi
berlari).

1

Kebakaran Hutan Rumah
warga
penduduk berada di
hutan

2

Hutan

Saat tengah berlari, Dehen berhenti saat melihat seekor anak
Orangutan terluka dan segera menolongnya, akibatnya
mereka tertinggal perahu pengangkut. Akhirnya mereka
pergi dan berlindung ke suatu gua.

1

Gua

Maharati dan Dehen membantu mengobati Orangutan.
Kemudian Orangutan mengucapkan terima kasih, mereka
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2

3

1

berdua
terkejut
(funny
moment).
Orangutan
memperkenalkan dirinya sebagai Uta dan mejelma menjadi
remaja laki-laki sakti (shinning effect). Uta ingin membalas
budi kebaikan Maharati dan Dehen dengan cara membantu
menghentikan kebakaran hutan.
Di luar gua
Uta menggunakan Mandau saktinya, Mandau tersebut
diarahkan ke langit, lalu mengeluarkan petir dan
menyambar langit, sehingga turun hujan di area yang terjadi
kebakaran (Maharati dan Dehen seketika menutup telinga
saat melihat kilatan sambaran petir, lalu terdengar suara
gemuruh petir).
Hutan - Hujan redan Maharati dan Dehen senang kebakaran bisa dihentikan dan
kebakaran juga reda
dapat menyelamatkan bapaknya dan warga lain. Maharati
berterima kasih dan mengucap syukur, karena jika tidak,
kebakaran dan asap tersebut dapat mengakibatkan
terjadinya pencemaran lingkungan. Uta tidak mengerti,
dan bertanya apa itu pencemaran lingkungan. Lalu,
Maharati
menjelaskan
pengertian
pencemaran
lingkungan & menyebutkan jenisnya, yaitu seperti
pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan
pencemaran suara dari sambaran petir yang sudah terjadi
tadi.

*Pengertian pencemaran lingkungan :
Perubahan pada lingkungan akibat adanya
polutan (bahan pencemar) yang dapat
mengganggu
serta
membahayakan
keberlangsungan hidup organisme*.
Penjelasan:
*organisme = makhluk hidup.
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2

Hutan

Uta ingin lebih mengetahui jenis pencemaran yang lainnya
agar bisa dapat membantu mencegahnya. Maharati ingin
menjelaskan dan menunjukkan contoh di sekitar daerahnya,
tapi terlalu jauh jika berjalan kaki dan tidak ada kendaraan
karena kondisi habis terkena bencana kebakaran. Uta
memanggil
burung
Enggang
raksasa,
hewan
tunggangannya. Lalu Maharati dan Dehen pergi bersama
Uta dengan menaiki burung tersebut.

(Ilustrasi Gambar)
Judul Bab 2 “Journey to the Explore of Enviromental Pollution” / (Perjalanan untuk Mengeksplorasi Pencemaran Lingkungan).

(Ilustrasi Gambar Sampul Bab 2)
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Sce
1

Seq
1

Tempat/Kejadian
Naskah
Langit - punggung Uta memainkan alat musik Kuriding di tengah perjalanan
burung Enggang
untuk mengusir keheningan dan kebosanan, sesuai
permintaan Dehen. Tiba-tiba burung Enggang melonjak,
sehingga membuat mereka hampir terjatuh, tetapi alat musik
Kuriding milik Uta yang terjatuh ke sungai dan terbawa
arus.

(Ilustrasi Gambar Alat Musik Kuriding)
2

2

1

Langit

Ternyata keberadaan asap tebal dari pabrik kelapa sawit
yang membuat burung Enggang melonjak menjauhinya.
Maharati menjelaskan bahwa asap pabrik tersebut
memiliki kandungan yang sama seperti pada asap
kebakaran hutan. Asap hasil pembakaran mengandung
gas CO dan CO2. Kemudian, untuk dapat mengambil
Karinding milik Uta, mereka harus melewati asap tebal
pabrik dengan cara Uta mengendalikan Enggang untuk
mengepakkan sayapnya secara terus menerus ke arah asap,
dan mereka berhasil melewatinya.

(Ilustrasi Gambar Pabrik)
Sungai
Sisi Mereka turun ke sungai untuk mengambil Kuriding, tetapi Penjelasan :
belakang pabrik
mereka terkejut setelah melihat air sungai di sisi belakang *limbah = sisa proses produksi (atau dapat
pabrik menghitam dan banyak ikan mati mengambang. disebut sebagai sampah).
Maharati menjelaskan bahwa air sungai tersebut telah
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2

Sungai

tercemar limbah cair dari pabrik sehingga terjadi
pencemaran air sungai.
Setelah mencari-cari dengan menyusuri sungai dan
Kuriding telah ditemukan, mereka melihat orang-orang
yang merupakan warga setempat yang membuang limbah
padat rumah tangga seperti plastik, kaca, kaleng, dan
logam ke sungai dan Dehen segera menghentikannya.
Dehen berkata bahwa perbuatan mereka itu salah dan dapat
mencemari air dan mengganggu organisme sungai. Mereka
lalu bertanya, harus bagaimana untuk membuang
sampah? Apakah cukup dikubur dalam tanah? Atau
bisa dengan cara dibakar? Maharati menjawab jika kedua
cara tersebut juga tidak bisa dilakukan karena dengan
membakar sampah akan mencemari udara, sedangkan
dengan mengubur/menimbun sampah di tanah akan
mencemari tanah, sebab sampah tersebut tidak dapat
terurai oleh dekomposer. Akhirnya sejumlah warga
tersebut memutuskan membawa kembali sampah mereka
setelah mendapat ajakan dan janji dari Maharati dan Dehen
untuk mengajari mereka tentang bagaimana cara mengelola
sampah dengan baik & benar.

Penjelasan :
*dekomposer = organisme pengurai yang
memakan
organisme
mati
dan
limbah-limbah lain.

Keterangan:
>>Halaman selanjutnya sesi
pertanyaan & diskusi LKPD<<

Judul Bab 3 “Management of Enviromental” / (Pengelolaan Lingkungan).

menjawab
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Lampiran 10.2 Storyboard Bab 3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
188

Lampiran 11 Dialog Teks Pada Komik
Lampiran 11.1 Dialog Teks Pada Bab 1

Gambar 1, panel 1= [Hutan Kalimantan, tahun 2019.]
Gambar 2


Panel 1= [Terjadi kebakaran hutan di dekat Desa Harowu.]



Panel 2= Bapak: Pergilah dan selamatkan diri kalian! Bapak dan warga
lain akan berusaha memadamkan kebakaran.



Panel 3= Maharati: Dehen, mari kita pergi ke perahu pengangkut untuk
mencari pertolongan.



Panel 4= Dehen: Kak, lihat ada seekor anak orangutan yang terluka!



Panel 5= Dehen: Ayo kita bawa dia ke gua itu dan kita obati terlebih
dulu.

Gambar 3


Panel 1= Maharati: Kita tutup lukanya dengan perban untuk sementara.



Panel 3= Uta: Terima kasih, kalian sudah mengobatiku.



Panel 4= Maharati & Dehen: Hah?! Dia bisa berbicara?!



Panel 5= Uta: Taraaa (ada suara efeknya juga: “ Jeng jeng")



Panel 6= Uta: Perkenalkan, aku adalah Uta.



Panel 7= Uta: Aku akan membalas kebaikan kalian dengan membantu
menghentikan kebakaran hutan.

Gambar 4


Panel 1= Dehen: Mandau sakti, keluarkan kekuatanmu!



Panel 3= (Suara petir & gemuruh: “Ctar" “Gluduk gluduk")



Panel 4= [Hujan pun turunlah membasahi hutan.]



Panel 5= (Suara efek hujan: “Zassshh")



Panel 6= (Suara efek petir: “CTAR!”)

Gambar 5


Panel 1= [Hujan mereda, kebakaran pun reda]
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Panel 2= Bapak: Dehen! Maharati! Kebakaran sudah padam! Para warga
juga selamat!



Panel 3= Maharati: Uta, terima kasih sudah membantu. Jika tidak padam,
kebakaran tadi dapat mengakibatkan terjadinya Pencemaran
Lingkungan.



Panel 4= Uta: Sama-sama, tapi aku tidak paham dengan Pencemaran
Lingkungan yang kamu katakan itu.



Panel 5= Maharati: Pencemaran Lingkungan adalah perubahan pada
lingkungan akibat adanya polutan (bahan pencemar) yang dapat
membahayakan keberlangsungan hidup organisme*. Asap dari
kebakaran tadi merupakan Pencemaran Udara, sedangkan suara petir
tadi merupakan Pencemaran Suara.

Gambar 6


Panel 1=
o Uta: Aku ingin mengetahui lebih lagi tentang Pencemaran
Lingkungan agar aku bisa membantu mencegahnya.
o Maharati: Aku mau menunjukknya padamu, tapi tidak
memungkinkan jika berjalan kaki karena terlalu jauh dan
kondisinya habis terkena bencana seperti ini.



Panel 2: (Suara Uta memanggil burung Enggang: “Khakk!”



Panel 3: (Suara kepakan sayap burung Enggang: “Wush wush"



Panel 4:
o Uta: Ayo, naiklah! Kita pergi dengan menunggangi burung
Enggang milikku ini.
o Dehen & Maharati: Wow!! Keren!
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Lampiran 11.2 Dialog teks Pada Bab 2

Gambar 1


Panel 1: (suara efek angin “wuss wuss..” & *hening*, *canggung* )



Panel 2:
o Dehen= Uta, bosan nih.. apa tidak ada sesuatu yang dapat
menghibur?
o Uta = Baiklah, akan kumainkan alat musik Kuriding untuk kalian.



Panel 3: (suara Kuriding “teng teng toeng..”



Panel 4: [Tiba-tiba...]
o Burung berteriak “KHAKK!”
o Juga suara teriakan Dehen, Maharati, Uta serentak “Aaa..!!”



Panel 6: [Kuriding terlepas dari tangan Uta dan terjatuh ke sungai
terbawa arus.]

Gambar 2


Panel 1: [Ternyata keberadaan asap tebal di depan mereka yang berasal
dari pabrik minyak kelapa sawit membuat burung Enggang melonjak
tiba-tiba]



Panel 2: Maharati= Asap itu mengandung gas CO dan CO2, sama seperti
asap dari kebakaran hutan tadi dan berbahaya jika kita sampai
menghirupnya.



Panel 3: Uta= Tapi, kita harus melewatinya agar aku bisa mengambil
Kuridingku.



Panel 4: Uta= Berpeganglah erat-erat, teman! Kita akan melewatinya!



Panel 6:
o [Burung Enggang mengepakkan sayapnya dengan kuat dan
kencang ke arah asap.]
o (Suara burung Enggang “KHAKK!!”)



Panel 7: (suara efek angin “ WUSSHH...”)
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Gambar 3


Panel 1: [Akhirnya mereka berhasil melewati asap tersebut dan turun ke
sungai untuk mengambil Kuriding].



Panel 2: [Sesampainya di sungai, mereka terkejut saat melihat keadaan
sungai.]



Panel 3: [Air sungai di sisi belakang pabrik, menghitam.]



Panel 4: [Dan juga terdapat banyak ikan mati mengambang.]



Panel 5:
o Maharati= Lihat, air sungai ini telah tercemar POME* yang
berasal dari pabrik sehingga terjadi pencemaran air dan
mengakibatkan ikan-ikan di sungai ini mati.
o [*Palm Oil Mill Effluent = Limbah cair pabrik kelapa sawit.
Limbah merupakan sisa proses suatu produksi.]

Gambar 4


Panel 1: [Mereka terus menyusuri sungai untuk mencari Kuriding milik
Uta.]



Panel 2: [Akhirnya, Uta menemukan kembali Kuriding miliknya.]



Panel 3:
o [Kemudian ...]
o Uta= Maharati! Dehen! Coba lihat itu!



Panel 4: [Terdapat beberapa orang yang sedang membuang sampah ke
sungai.]



Panel 5: [Mereka membuang sampah padat rumah tangga seperti plastik,
kaca, kaleng dan logam.]

Gambar 5


Panel 1:
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o Dehen= Pak, perbuatan Anda itu salah karena dengan membuang
sampah ke sungai akan mencemari air dan mengganggu
organisme air.


Panel 2: Pak baju coklat= Lalu, bagaimana seharusnya? Apa cukup
dikubur dalam tanah? Atau dengan membakarnya?



Panel 3:
o Maharati: Kedua cara tersebut juga tidak bisa dilakukan karena
dengan membakar sampah akan mencemari udara, sedangkan jika
dikubur akan mencemari tanah. Sebab sampah tersebut tidak
dapat terurai oleh dekomposer*.
o [*Dekomposer = Organisme tanah yang mengurai/memakan
limbah serta organisme lain yang sudah mati.]



Panel 4:
o Maharati= Mari kita pungut kembali sampah-sampah itu. Saya,
Dehen dan Uta akan mengajari bapak-bapak, cara mengelola
sampah yang baik dan benar.
o bapak-bapak: Baiklah kalau seperti itu...
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Lampiran 12 Surat Permohonan Izin perihal Penelitian
Lampiran 12. 1 Surat Izin Observasi & Wawancara Analisis Kebutuhan
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Lampiran 12. 2 Surat Izin Validasi Produk
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Lampiran 13 Lembar Hasil Validasi Produk oleh Para Validator
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Lampiran 14 Kesan Penggunaan Produk oleh Guru

(Validator I)

(Validator II)
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Lampiran 15 Nota Pembiayaan dalam Pengembangan Produk
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