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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
BERBENTUK KOMIK STRIP DIGITAL PADA MATERI
VERTEBRATA UNTUK KELAS X SMA
Sheerin Ayu Wardani
171434017
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin
canggih pada bidang pendidikan, pembelajaran biologi pada beberapa sekolah di
Yogyakarta masih menggunakan media pembelajaran yang kurang bervariasi,
khususnya pada materi vertebrata yang bersifat kompleks. Sampai saat ini guru
masih menggunakan media visual berupa Power Point (PPT). Hal tersebut
membuat berkurangnya motivasi belajar peserta peserta didik. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui kriteria media serta kelayakan media pembelajaran
komik strip digital yang dikembangkan pada materi vertebrata kelas X SMA.
Penelitian ini didesain sebagai Research and Development (R&D).
Pengembangan media pembelajaran pada metode ini dibatasi dengan 5 tahapan
berdasarkan 10 tahapan penelitian dan pengembangan oleh Borg dan Gall. Produk
penelitian ini yaitu komik strip digital diuji kualitas produk tersebut oleh ahli
media, ahli materi, dan guru biologi di sekolah. Teknik pengambilan data
dilakukan dengan wawancara bersama guru biologi melalui Google Form serta
kuesioner yang ditujukan untuk para ahli guna mengetahui kelayakan produk yang
dihasilkan.
Komik strip digital yang telah dikembangkan peneliti berbentuk PDF
dengan ukuran file 10 MB, sehingga bisa diakses oleh seluruh perangkat
elektronik. Komik ini terdiri dari 2 chapter dengan judul utama ”Kisah Kaoi Edisi
Vertebrata”, serta terintegrasi dengan RPP yang telah dibuat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh yaitu 3,5 dan tergolong dalam
kategori ”Sangat Baik”. Produk komik strip digital yang telah dikembangkan pada
materi vertebrata layak untuk diuji coba dengan perbaikan sesuai saran dari para
validator.
Kata Kunci : Research & Development, Komik Strip Digital, Vertebrata.
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ABSTRACT
ACADEMIC MEDIA DEVELOPMENT IN
DIGITAL COMIC STRIP FORM ON VERTEBRATE SUBJECT FOR ����
GRADE SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS
Sheerin Ayu Wardani
171434017
Along with the development of increasingly advanced information
technology (IT) in the field of education, biology learning in several schools in
Yogyakarta still use less varied learning media, especially in complex vertebrate
material. Until now, teachers still use visual media in the form of Power Point
(PPT). This matter reduces the students' learning motivation. This research is
intended to find out the criteria and worthiness of the learning media, digital strip
comic, developed in vertebrate material of 10th grade Senior High school. This is
intended to be a Research and Development piece. Academic Media Development
in this method will be limited to 5 steps that have been adapted from 10 steps from
the Borg and Gall research method. The product of this research piece is to
produce Digital Comic Strips that will be quality tested by subject, media
scholars, and biology teachers in the intended school.
The digital comic strip that has been developed by the researcher is in the
format of PDF with the size of 10 MB, so it can be accessed from any electronic
devices. This comic consisted of two chapters, with the main title "Kisah Kaoi
Edisi Vertebrata" and was also integrated with the RPP that had been made. The
results show that the average score obtained is 3.5 and categorized as ”Very
Good”. The product of the digital comic strip that had been developed on the
vertebrate material is worth testing according to the suggestions from the
validators.
Keywords : Research & Development, Digital Comic Strip, Vertebrate.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan usaha manusia yang dapat mengembangkan
bakat yang terdapat dalam diri seseorang sampai tingkat optimal yang
bertujuan agar setiap manusia ikut serta dalam pengembangan diri dan
mencapai martabat hidup yang lebih tinggi. Perkembangan dalam dunia
pendidikan tidak lepas dari revolusi industri yang tentunya juga beriringan
dengan perkembangan dengan teknologi informasi yang juga semakin
pesat. Dalam proses pembelajaran, peran guru sangatlah penting dan tidak
hanya sebatas penyampaian informasi kepada peserta didik saja. Sesuai
dengan kemajuan zaman, guru perlu memiliki kemampuan untuk
memahami peserta didik dengan berbagai karakter agar mampu membantu
peserta didik dalam menghadapi kesulitan belajar dan tentunya memiliki
strategi untuk membuat peserta didik berpikir kritis (Wina, 2006).
Pembelajaran biologi merupakan pembelajaran yang berkaitan
dengan alam, bukan hanya sekedar penguasaan kumpulan fakta dan
konsep, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, sehingga peserta
didik dituntut untuk berpikir kritis. Biologi menyediakan berbagai
pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains.
Keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati, mengajukan
hipotesis, menggunakan alat dan bahan, mengajukan pertanyaan,
menggolongkan data, memilah informasi faktual yang relevan untuk
1
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menguji gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari. Pentingnya
peranan biologi dalam dunia pendidikan, maka guru diharapkan mampu
menciptakan suasana belajar yang dapat meningkatkan minat dan motivasi
belajar peserta didik. Pembelajaran biologi perlu dukungan alat
pembelajaran yang memadai seperti media belajar dan laboratorium
(Sudarisman, 2015).
Awal tahun 2020, muncul virus corona atau Covid-19 yang
awalnya teridentifikasi di Wuhan, China tapi dengan cepat menyebar luas
ke seluruh negara, termasuk Indonesia hingga sekarang. Otomatis seluruh
aspek pendidikan juga mengalami perubahan demi mencegah penyebaran
virus corona. Sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka, berubah
menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Sehingga guru-guru perlu
menyesuaikan dengan keadaan dan menerapkan sistem pembelajaran
virtual

seperti

menggunakan

aplikasi

Zoom,

WhatsApp,

Google

Classroom, dan segala media pembelajaran virtual lainnya guna
menyampaikan materi pembelajaran maupun informasi sekolah kepada
peserta didik. Begitu juga dengan peserta didik yang harus memiliki kuota
dan jaringan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh secara virtual
dengan aplikasi yang telah ditentukan oleh guru mata pelajaran. Proses
pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar
dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
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Adanya Teknologi Informasi (TI) seharusnya mampu memberikan
akses kemudahan bagi peserta didik maupun guru dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran tentunya juga lebih praktis,
sehingga dapat meringankan tugas guru. Hal tersebut juga mendorong
guru untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih kreatif dan
inovatif. Dengan menggunakan media belajar yang tepat, tentunya akan
menumbuhkan motivasi peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar
yang baik.
Wawancara mengenai kegiatan belajar mengajar pada mata
pelajaran biologi, perihal analisis kebutuhan penelitian dilakukan oleh
peneliti di lima Sekolah Menengah Atas (SMA) meliputi SMAN 1
Prambanan, SMAN 1 Kalasan, SMA Santo Mikael Yogyakarta, SMA
Stella Duce 1 Yogyakarta, dan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan tersebut, secara umum
menunjukkan bahwa guru telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI)
untuk menunjang pembelajaran selama masa pembelajaran jarak jauh
maupun tatap muka. Guru biologi di SMAN 1 Prambanan dan SMAN 1
Kalasan, menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Classroom, Google
Form, dan Power Point untuk menyampaikan materi pembelajaran biologi
selama pembelajaran jarak jauh. Sedangkan guru SMA Stella Duce 1
menggunakan media pembelajaran Google Meets, video, dan PPT. Guru
biologi SMA Stella Duce 2 menggunakan Google Form dan guru biologi
SMA Santo Mikael Yogyakarta menggunakan Zoom, WhatsApp, dan
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Google Form untuk menunjang pembelajaran daring. Penggunaan TI dan
akses internet yang dimanfaatkan oleh guru biologi pada sekolah-sekolah
tersebut tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja tetapi juga sebagai
sarana untuk melakukan penilaian baik Ulangan Harian (UH), Penilaian
Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Semester (PAS).
Kegiatan pembelajaran pastinya perlu media belajar yang kreatif
dan informatif guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam
pembelajaran biologi, baik pembelajaran daring maupun non-daring. Fakta
di sekolah, guru masih belum memiliki bahan ajar yang memadai untuk
menunjang sistem pembelajaran daring. Kemampuan guru juga terbatas
terhadap TI, sehingga guru hanya menggunakan Google Classroom, video
meeting, PPT, dan WhatsApp. Materi pembelajaran biologi SMA juga
termasuk kompleks serta belum ada pengembangan media belajar yang
lebih bervariasi lagi. Media pembelajaran visual yang paling sering
digunakan guru yaitu PPT. PPT tersebut berisi beberapa penjelasan dan
gambar visual atau video yang di download dari internet kemudian
disampaikan kepada peserta didik. Hal tersebut terkadang membuat
peserta didik bosan untuk mengikuti proses pembelajaran serta sangat
monoton, sehingga kurang meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
Sampai saat ini, upaya yang dilakukan guru yakni menggunakan media
gambar atau video yang dikemas dalam PPT. Berdasarkan fenomena
tersebut, salah satu media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk
mengatasi masalah tersebut adalah menciptakan media pembelajaran
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visual berupa komik strip digital yang tentunya berisi makna dan alur
cerita yang didisain dengan ringkas dan menarik.
Pembelajaran biologi sangat berkaitan dengan alam serta, sehingga
peserta didik dituntut untuk berpikir kritis. Peranan biologi dalam bidang
pendidikan mendorong guru untuk mampu menciptakan suasana belajar
yang memotivasi peserta didik. Hal tersebut didukung dengan alat-alat
pembelajaran yang memadai seperti media belajar contohnya. Tujuan
pembelajaran biologi dibuat agar siswa mampu memahami, menemukan
dan

menjelaskan

konsep

dalam

biologi.

Akan

tetapi,

kegiatan

pembelajaran biologi, pada umumnya hanya mengandalkan bacaan dari
buku paket atau guru menyampaikan pembelajaran dengan metode
ceramah saja, sehingga kurang memotivasi minat belajar siswa dan proses
pembelajaran hanya berpusat kepada guru saja. Salah satu upaya untuk
menaikkan minat baca peserta didik yaitu dengan menggunakan buku yang
menarik, misalnya buku yang memiliki gambar dan ilustrasi yang kreatif
seperti komik (Rahman, 2018).
Komik merupakan sebuah media yang dapat digunakan dalam
proses belajar mengajar. Media pembelajaran berupa komik dapat
meningkatkan minat belajar peserta didik yang selama ini bosan dengan
buku teks maupun modul. Komik dalam dunia pendidikan bersifat edukatif
dan komunikatif. Komik mampu memberikan penyampaian informasi
yang dihubungkan dengan gambar serta dirancang untuk memberikan
hiburan kepada pembaca. Hasil penelitian (Rahman, 2018) menyatakan
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bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan media komik dalam
pembelajaran biologi mampu memudahkan siswa untuk memahami pokok
bahasan

biologi

yang

rumit.

Melalui

komik,

guru

dapat

mengkomunikasikan secara visual karena komik berpotensi sebagai sarana
informatif sehingga materi dapat tersampaikan dengan mudah.
Media komik merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang
terdapat gambar dan alur cerita. Komik dapat dijadikan sumber belajar
yang dapat menggantikan posisi guru dalam kegiatan pembelajaran baik di
kelas maupun di luar kelas (Saputro, 2015). Komik juga bisa menambah
minat membaca peserta didik karena berisi gambar yang menarik yang
disertai dengan alur cerita, sehingga peserta didik mudah untuk memahami
informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, peneliti memilih
mengembangkan media pembelajaran berupa komik strip digital yang
menjadi dasar berdasarkan hasil analisis kebutuhan sekolah. Peneliti
menggunakan tiga penelitian revelan yaitu penelitian Hidayah (2019)
dengan judul “Pengembangan Media Komik Digital Menggunakan Pixton
Disertai Quiz (Kahoot) Pada Konsep Sistem Gerak”, penelitian Aulia
(2018) dengan judul “Pengembangan Media Komik Elektronik Berbasis
Alam Sekitar Pada Materi Fungi”, dan penelitian Rahman (2018) dengan
judul “judul “Pengaruh Media Pembelajaran Komik Strip Terhadap
Retensi Siswa Pada Konsep Sistem Pencernaan Pada Manusia”. Ketiga
penelitian tersebut menjadi sumber referensi yang digunakan peneliti
untuk mengembangkan produk media pembelajaran yang tentunya
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memiliki kebaruan. Kebaruan media pembelajaran yang dikembangkan
peneliti yaitu materi yang diangkat vertebrata untuk kelas X SMA, format
file yang dihasilkan, jenis pewarnaan, dan chapter pada komik. Oleh
karena itu, peneliti memilih mengembangkan media pembelajaran berupa
komik strip digital yang sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik
dengan

judul

penelitian

“Pengembangan

Media

Pembelajaran

Berbentuk Komik Strip Digital pada Materi Vertebrata untuk kelas X
SMA”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui beberapa
rumusan masalah yakni :
1. Bagaimana deskripsi media pembelajaran komik strip digital yang
dikembangkan pada materi vertebrata untuk kelas X SMA?
2. Bagaimana kelayakan komik strip digital sebagai media pembelajaran
pada materi vertebrata untuk kelas X SMA yang layak diuji cobakan
menurut hasil penilaian oleh validator?
C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Materi biologi yang digunakan sebagai penelitian pengembangan yaitu
“Vertebrata” pada Kompetensi Dasar (KD) 3.9 Mengelompokkan
hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh simetri
tubuh, dan reproduksi dan 4.9 Menyajikan laporan perbandingan
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kompleksitas lapisan penyusun tubuh hewan (diploblastik dan
triploblastik), simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya.
2. Analisis kebutuhan sekolah dilakukan pada 5 Sekolah Menengah Atas
(SMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penelitian dilakukan hanya sampai pada tahap 5 yaitu revisi produk.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :
1. Mengetahui deskripsi media pembelajaran komik strip digital yang
dikembangkan pada materi vertebrata untuk kelas X SMA.
2. Mengetahui kelayakan komik strip digital sebagai media pembelajaran
biologi pada materi vertebrata untuk kelas X SMA yang layak diuji
cobakan menurut hasil penilaian validator.
E. Manfaat Penelitian
Adapun hal-hal yang didapatkan dari penelitian pengembangan media
pembelajaran ini adalah :
1. Bagi Peneliti
a. Memberikan pengalaman dan wawasan baru yang bermanfaat
sebagai modal yang dapat digunakan kelak jika menjadi seorang
pendidik.
b. Memberikan motivasi untuk guru dalam memudahkan kegiatan
pembelajaran biologi.
2. Bagi Guru
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a. Memberikan tambahan wawasan guru tentang pengembangan
media pembelajaran komik strip digital.
b. Memberikan dorongan kepada guru untuk mampu berkreasi
mengembangan media pembelajaran biologi yang menarik, kreatif,
dan inovatif.
3. Bagi Peserta Didik
a. Memberikan kemudahan kepada siswa dalam menerima materi
pembelajaran biologi secara mandiri di luar kelas.
b. Menambah referensi jenis sumber belajar biologi yang mudah
dipahami.
4. Bagi Prodi Pendidikan Biologi USD
a. Memberikan tambahan referensi yang dapat dijadikan acuan
penelitian pengembangan media pembelajaran biologi yang
berbentuk komik strip digital.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Dasar Teori
1. Pembelajaran Biologi
Sains (biologi, fisika, kimia) berkontribusi besar dalam perkembangan
teknologi. Pembelajaran biologi merupakan pembelajaran yang menekankan
pada pengalaman secara langsung. Pengembangan bidang sains, khususnya
biologi merupakan syarat keberhasilan agar peserta didik mampu beradaptasi
dengan perubahan lingkungan (Rustaman, 2011). Keterampilan proses perlu
dikembangkan pada pembelajaran biologi agar siswa mampu memahami alam
sekitar. Pada dasarnya pelajaran biologi berupaya untuk membekali siswa
untuk memahami alam sekitar.
Sains pada hakikatnya mengandung 4 unsur yaitu : proses, produk,
sikap, dan teknologi. Proses dalam sains mengandung aktivitas ilmiah untuk
mendeskripsikan fenomena alam hingga diperoleh produk sains berupa fakta,
prinsip, hukum, dan teori. Pelajaran biologi merupakan pelajaran yang
memiliki materi spesifik karena mengkaji tentang makhluk hidup dan
lingkungan (Rustaman, 2011). Terkadang guru kurang memahami bagaimana
membelajarkan biologi yang tepat sesuai dengan karakteristik materinya.
Akan tetapi, kenyataan di sekolah, penggunaan media pembelajaran masih
kurang menarik motivasi belajar peserta didik, sehingga materi kurang
dipahami (Sudarisman, 2015).

10
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2. Media Pembelajaran
a. Pengertian dan Tujuan Media Pembelajaran
Media

pembelajaran

merupakan

alat

pembelajaran

untuk

membantu siswa lebih cepat mengetahui dan memahami dalam
mempelajari bidang studi tertentu (Thoifuri, 2007). Media juga sebagai
salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Melalui media,
proses pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan sehingga
pesan pembelajaran bisa tersampaikan dengan jelas. Untuk pemilihan
media pembelajaran perlu dilihat apakah media tersebut menunjang untuk
mencapai pembelajaran, sehingga perlu diperhatikan fungsi dari media
pembelajaran, yaitu :


Sebagai sarana untuk membantu mewujudkan situasi pembelajaran
yang efektif.



Penggunaan media pembelajaran harus relevan dengan kompetensi
dan isi pembelajaran yang ingin dicapai.



Media pembelajaran dapat mempercepat proses belajar sehingga
peserta didik lebih mudah untuk memahami materi ajar dan
tentunya lebih cepat (Arsyad, 2014).

b. Jenis-jenis Media Pembelajaran Menurut Arsyad (2014), media
pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :


Media Audio adalah media yang hanya melibatkan indra
pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara
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semata. Pesan yang diterima hanya bahasa lisan atau kata-kata,
bunyi-bunyian, vokalisasi, gerutuan, gumam, dan musik. Jenis
media audio yaitu radio dan program media rekam.


Media Visual adalah media yang hanya melibatkan indra
penglihatan. Jenis media visual yaitu media cetak verbal, media
cetak grafis, dan media visual non cetak.



Media Audio-visual adalah media yang melibatkan indra
penglihatan dan pendengaran dalam satu proses. Sifat pesan yang
disalurkan berupa pesan verbal dan non verbal maupun terdengar
(audio). Jenis media audio-visual yaitu film, drama, dan film
dokumenter.



Multimedia adalah melibatkan berbagai indra dalam sebuah proses
pembelajaran. Media ini memberikan pengalaman secara langsung,
bisa melalui komputer dan internet, bisa juga melalui pengalaman
berbuat dan terlibat. Contohnya permainan dan simulasi, bermain
peran, dan forum teater.
Pada penelitian pengembangan ini, peneliti memilih untuk

mengembangkan media visual berbentuk komik strip digital. Komik strip
yang dikembangkan dapat diakses melalui handphone atau gadget lainnya
yang nantinya dapat digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah
untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran
yang disampaikan pada proses pembelajaran daring maupun non daring.
c. Manfaat yang dapat diambil dari media pembelajaran yaitu :
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Proses pembelajaran akan lebih menarik minat peserta didik
sehingga menumbuhkan motivasi belajar.



Bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga mudah dipahami
peserta didik.



Metode mengajar akan lebih bervariasi, sehingga peserta didik
tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga.



Peserta didik dapat melakukan aktivitas pembelajaran lain seperti
mengamati,

melakukan,

mendemonstrasikan,

dan

lain-lain

(Arsyad, 2014).
3. Komik
a. Pengertian Komik
Komik adalah suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter
dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan
gambar serta dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca.
Komik bersifat sederhana dalam penyajiannya dan memiliki unsur cerita
yang memuat pesan besar tetapi disajikan secara ringkas dan mudah
dicerna. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih,
membuat komik mengalami kemajuan yang relatif cepat.
b. Jenis-jenis Komik
Berdasarkan media presentasi komik di masyarakat, komik dapat
dibedakan menjadi dua jenis yaitu :


Komik berbasis kertas
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Media yang sudah dari lama dipakai yakni kertas.
Contohnya buku komik, komik strip, kartun komik, dan komik
promosi.


Komik berbasis digital
Zaman yang semakin berkembang membuat kemunculan
komik dalam format digital. Komik digital tidak dibatasi dalam
ukuran maupun formatnya serta keawetannya untuk disimpan.
Komik digital ini memudahkan para pembaca untuk membaca isi
dari komik tersebut dan mudah diakses. Selain itu dari segi biaya
juga sangat murah dibandingkan dengan media kertas. Komik
digital dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
-

Komik online, tampilan komik ini dengan menggunakan
browser

di

internet.

Browser

adalah

software

untuk

menampilkan halaman web internet.
-

Mobile comic, yaitu komik yang ditampilkan dalam media
yang bisa dibawa kemana-mana.

-

Media baru (New Media), yaitu berbagai media yang dipakai
sebagai presentasi komik selain kertas dan media digital.
Contohnya seperti hiasan mug, hiasan di topi, dan sebagainya
(Hidayah, 2019).

c. Elemen Dalam Pembuatan Komik
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Pada komik terdapat bagian yang membentuk desain komik secara
menyeluruh yang disebut sebagai elemen desain. Berikut merupakan
elemen-elemen desain yang terdapat pada komik:


Space, komik perlu space (ruang) seperti kertas, ruang di media
digital dan media lainnya.



Image, dalam komik image biasanya gambar goresan tangan.



Teks, image dari lambang suara dan angka.



Point dan Dot. Point (titik) tidak selalu harus bulat, boleh
merupakan kotak kecil, segitiga, atau bentuk lainnya. Dot
berbentuk lebih bulat kecil.



Line, merupakan gabungan dari beberapa point atau dot yang
saling menyambung.



Shape, yakni bentuk dalam 2 dimensi ukuran yaitu X dan Y atau
panjang dan lebar.



Form, yakni bentuk dalam 3 dimensi ukuran yaitu X, Y, dan Z atau
panjang, lebar, dan tinggi.



Tone, yakni tekanan warna ke arah lebih gelap atau terang.



Colour, warna terbagi menjadi 3 kelompok yaitu light colour,
transparent colour, opaque colour.



Pattern



Texture



Voice, Sound, dan Audio



Time, yakni halaman awal dari cerita dan berakhirnya cerita.
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Terdapat empat aplikasi software yang digunakan dalam membuat
komik strip digital, yaitu :


Flash,

merupakan

software

yang

memiliki

kemampuan

menggambar serta menganimasikannya.


Corel Draw, yakni editor grafik vektor yang dikembangkan oleh
Corel.



Program Comic Life, program yang mempermudah penggunanya
dalam membuat layout halaman dengan menggunakan templates
yang tersedia.



Adobe Photoshop, adalah perangkat lunak editor yang dikhususkan
untuk edit foto atau gambar dan membuat efek.

d. Langkah-langkah Membuat Komik
Untuk membuat sebuah komik strip digital ada beberapa tahapan
dan rencana yang diperlukan, yaitu:


Menentukan ide



Story making, story adalah jalur cerita yang dimulai dari awal
hingga akhir.



Menentukan genre, setelah storyline dibuat maka dapat
ditentukan kategori atau jenis cerita yang akan dibuat seperti
cerita fiksi, cerita kejadian asli, dan cerita non fiksi.



Menentukan age segmentation, yakni menentukan kelompok
usia sebagai pembacanya.
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Menentukan plot, yakni kerangka untuk menyusun keseluruhan
cerita dari awal sampai akhir secara rinci.



Membuat desain karakter dan peranannya.



Menggambar karakter sesuai dengan script yang dibuat.

e. Media Pembelajaran Komik Strip Digital
Komik merupakan salah satu media pembelajaran yang di
dalamnya terdapat gambar yang disertai alur cerita. Komik strip memiliki
jumlah panel yang lebih sedikit dibandingkan komik biasa dan tentunya
memiliki kekhasan berupa teks yang ringkas. Biasanya media komik strip
berisikan humor yang mengandung makna, namun pada penelitian ini
komik strip dikembangkan sebagai salah satu media pembelajaran di
sekolah yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan
mampu membantu guru untuk menunjang proses pembelajaran. Komik
strip digital sebagai media pembelajaran berisikan materi belajar sesuai
dengan Kompetensi Dasar (K.D), kemudian disampaikan kepada peserta
didik dengan menghasilkan perpaduan gambar dan teks yang mengandung
unsur edukasi serta melatih kemampuan berpikir kognitif peserta didik
(Rahman, 2018).
Menurut (Amadea, 2020), komik dapat dijadikan sebagai sumber
belajar yang dapat membantu peserta didik dalam memahami suatu materi
pembelajaran dan membuat pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik.
Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini komik sudah bisa beralih
ke era digital yang lebih efisien melalui platform internet atau aplikasi dan
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tentunya dapat diakses kapan & dimana saja, salah satunya komik strip
digital. Komik strip digital dalam dunia pendidikan dapat berfungsi untuk
menumbuhkan minat baca peserta didik dalam memahami isi materi
pembelajaran. Gambar dan alur cerita yang jelas dapat menarik perhatian
siswa untuk lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Berikut
adalah contoh gambar komik digital yang termasuk jenis komik strip :

Sumber : google.com
Gambar 2. 1 Gambar Komik Strip Digital
4. Media Komik Strip Digital pada Materi Vertebrata
Komik yang dikembangkan pada penelitian ini merupakan komik jenis
strip yang diakses melalui platform tertentu. Komik strip digital digunakan
sebagai media visual yang dapat memberikan pesan serta informasi, yakni
materi vertebrata untuk kelas X SMA. Media komik strip yang dikembangkan
dapat diakses melalui jejaring sosial. Aplikasi jejaring sosial yang digunakan
adalah WhatsApp yang telah digunakan sebelumnya oleh guru sebagai sarana
dalam proses pembelajaran (Amadea, 2020).
Media komik strip dirancang dengan gambar yang menarik serta katakata sederhana yang nantinya peserta didik mampu menangkap pesan atau isi
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yang terdapat di komik strip digital tersebut. Pengembangan media komik
strip digital sebagai media pembelajaran diharapkan dapat mempermudah
peserta didik dalam menguasai materi vertebrata baik di luar kelas maupun di
dalam kelas (Gusemanto, 2019).
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian Hidayah (2019) dengan judul “Pengembangan Media Komik
Digital Menggunakan Pixton Disertai Quiz (Kahoot) Pada Konsep Sistem Gerak”.
Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengembangkan media komik digital
menggunakan pixton disertai quiz yang dapat memberi alternatif media
pembelajaran. Hasil validasi media yang didapatkan adalah media komik digital
menggunakan Pixton disertai quiz (Kahoot) tersebut layak dijadikan sebagai
media alternatif dan mendapatkan respon positif dari peserta didik dan guru.
Penelitian Aulia (2018) dengan judul “Pengembangan Media Komik
Elektronik Berbasis Alam Sekitar Pada Materi Fungi”. Tujuan penelitian tersebut
untuk mengetahui karakteristik dan kelayakan komik biologi berbasis alam sekitar
pada materi fungi yang dikembangkan dalam bentuk software. Hasil validasi
menunjukkan bahwa kualitas media pembelajaran komik elektronik biologi layak
dengan persentase 78% oleh ahli media, 71,6% oleh ahli materi, 80% oleh ahli
bahasa. Sedangkan kelayakannya diperoleh 83,5% oleh pendidik biologi dan
90,2% oleh peserta didik.
Penelitian Rahman (2018) dengan judul “Pengaruh Media Pembelajaran
Komik Strip Terhadap Retensi Siswa Pada Konsep Sistem Pencernaan Pada
Manusia”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui retensi siswa dengan
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menggunakan media komik strip pada materi sistem pencernaan manusia. Hasil
validasi menunjukkan bahwa penggunaan komik strip sebagai media belajar
berdampak terhadap retensi siswa.
Mengacu pada penelitian-penelitian yang relevan tersebut, peneliti
mengembangkan komik strip digital yang dapat membantu guru untuk
menyampaikan proses pembelajaran secara daring maupun non-daring. Peserta
didik juga dapat dimudahkan dalam memahami materi pembelajaran biologi.
Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti berbasis TI (Teknologi
Informasi), dan materi yang diangkat yakni materi vertebrata kelas X SMA.
Berikut adalah skema literatur dari penelitian relevan yang dapat dilihat pada
Gambar 2.2 di bawah ini.
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Rahman (2018)

Hidayah (2019)

Aulia (2018)

“Pengembangan Media
Komik Digital
Menggunakan Pixton
Disertai Quiz (Kahoot) Pada
Konsep Sistem Gerak”

“Pengembangan Media
Komik Elektronik Berbasis
Alam Sekitar Pada Materi
Fungi”

“Pengaruh Media
Pembelajaran Komik Strip
Terhadap Retensi Siswa
Pada Konsep Sistem
Pencernaan Pada Manusia”

Menghasilkan produk berupa media pembelajaran komik strip digital
pada materi vertebrata kelas X SMA yang dapat membantu guru dan
peserta didik dalam proses pembelajaran biologi.

Peneliti:
“Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Komik Strip Digital
pada Materi Vertebrata untuk Kelas X SMA”.
Gambar 2. 2 Skema Penelitian yang Relevan
C. Kerangka Berpikir
Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang
menekankan pada pengalaman secara langsung. Dalam pembelajaran biologi
peserta didik diharapkan mampu memahami alam di sekitarnya melalui fakta yang
ada. Masalah ketuntasan dalam belajar biologi merupakan masalah yang perlu
diperhatikan. Banyak faktor selama proses pembelajaran yang menyebabkan
rendahnya hasil belajar peserta didik baik berupa metode mengajar, media
pembelajaran,

dan

lain-lain.

Permasalahan

yang sering muncul

dalam

pembelajaran yaitu kurangnya minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran
biologi, apalagi dengan adanya situasi pandemi corona yang mengharuskan proses
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pembelajaran berlangsung secara daring. Akibatnya, banyak peserta didik yang
menjadi kurang memahami materi pembelajaran yang disampaikan.
Proses belajar mengajar dengan menggunakan media komik strip digital
dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pelajaran biologi yang
disampaikan. Komik strip digital merupakan salah satu media visual yang dapat
diakses melalui platform teknologi dan tentunya dapat membantu proses belajarmengajar secara daring. Komik juga didesain dengan gambar dan warna yang
menarik pembaca untuk memahami isi yang terkandung di dalamnya.
Penggunaan media komik strip digital diharapkan mampu menguatkan dan
mengingat

materi pembelajaran

yang disampaikan. Maka untuk

dapat

meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan belajar peserta didik, upaya guru
yang dapat dilakukan yaitu menyediakan sarana belajar yang sesuai dengan
kebutuhan peserta didik.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, materi vertebrata merupakan salah
satu materi yang pokok bahasannya sangat rinci (kompleks) bagi peserta didik
kelas X SMA. Peserta didik kelas X SMA juga masih mengalami masa adaptasi
dari SMP ke SMA. Dalam penyampaiannya, guru pada umumnya hanya
menggunakan media berupa visual yakni PPT kemudian di dalam PPT tersebut
berisikan gambar-gambar atau video yang di download dari internet. Seringkali
peserta didik kurang termotivasi untuk mempelajari materi tersebut karena sistem
pembelajaran yang monoton. Peserta didik juga masih berpersepsi bahwa
pelajaran biologi adalah hafalan. Sampai saat ini, upaya yang dilakukan guru
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yakni menggunakan media gambar atau video yang dikemas dalam PPT dan
belum ada media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan tersebut, peneliti
mengembangkan media pembelajaran berupa komik strip digital pada materi
vertebrata untuk kelas X SMA. Pengembangan media ini, diharapkan mampu
membantu guru dan meringankan tugas guru untuk menyampaikan proses
pembelajaran dan membantu peserta didik untuk memahami materi yang
disampaikan. Selain itu juga, media ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif
perangkat pembelajaran yang menarik dan informatif untuk meningkatkan
motivasi belajar peserta didik. Komik ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran
daring maupun non daring.
Tindak lanjut dari wawancara analisis kebutuhan yang telah dilakukan
peneliti yaitu perancangan dan pembuatan media pembelajaran berupa komik strip
digital. Komik strip digital ini nantinya akan divalidasi oleh para ahli dan guru
biologi SMA kelas X. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut merupakan skema
kerangka berpikir yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini.
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Kualitas pembelajaran yang diharapkan :
Guru melaksanakan pembelajaran dengan mempergunakan media pembelajaran
yang kreatif dan informatif serta memudahkan peserta didik untuk memahami
materi belajar sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik
dalam pembelajaran biologi.

Fakta di sekolah :
1. Materi vertebrata kelas X SMA bersifat rinci (kompleks).
2. Guru hanya menggunakan media belajar PPT yang berisikan gambar atau video yang
di download dari internet dan belum ada media yang lebih bervariasi lagi.
3. Kurangnya motivasi belajar peserta didik untuk mempelajari materi vertebrata.

Alternatif pemecahan masalah :
1. Perlu adanya inovasi media pembelajaran baru yang menarik &
informatif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
2. Media pembelajaran dapat diakses kapan & dimana saja oleh
guru maupun peserta didik.
3. Media pembelajaran dapat membantu guru untuk
menyampaikan materi kepada peserta didik.
Kelebihan :
1. Materi yang
disampaikan lebih
terarah.
2. Peserta didik lebih
cepat menangkap
materi karena guru
menunjukkan gambar
berupa komik strip
digital mengenai
materi yang dipelajari.
3. Meningkatkan
motivasi baca peserta
didik.
4. Dapat diakses melalui
platform teknologi
selama pembelajaran
daring atau non daring.

Media
pembelajaran
komik strip digital

Penelitian Relevan :
1. Penelitian yang dilakukan
oleh Hidayah (2019) dengan
judul “Pengembangan Media
Komik Digital Menggunakan
Pixton Disertai Quiz
(Kahoot) Pada Konsep
Sistem Gerak”
2. Penelitian yang dilakukan
oleh Aulia (2018) dengan
judul “Pengembangan Media
Komik Elektronik Berbasis
Alam Sekitar Pada Materi
Fungi”
3. Penelitian yang dilakukan
oleh Rahman (2018) dengan
judul “Pengaruh Media
Pembelajaran Komik Strip
Terhadap Retensi Siswa
Pada Konsep Sistem
Pencernaan Pada Manusia”

Peningkatan motivasi
belajar siswa kelas X
SMA pada materi
vertebrata.
Gambar 2. 3 Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D (Research and
Development). Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, serta menguji keefektifan
produk tersebut. Hasil penelitian ini nantinya akan menghasilkan produk yang
diuji di lapangan. Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh peneliti adalah
pembuatan media belajar berupa komik strip digital pada materi vertebrata untuk
kelas X SMA. Langkah-langkah penelitian R&D didasarkan pada prosedur
pengembangan Borg and Gall dalam Sugiyono (2015), seperti yang terlihat pada
Gambar 3.1, akan tetapi peneliti melakukan hanya lima tahapan yang diawali
mencari potensi dan masalah dengan batasan sampai tahap revisi produk
dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.
Potensi dan
masalah

Pengumpulan
Data

Uji
operasional
lapangan

Revisi Produk
Akhir

Revisi
Produk

Desain
Produk

Validasi
Produk

Pengujian
lapangan
utama

Revisi
Produk

Produksi
Masal

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pelaksanaan R&D
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B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Langkah-langkah yang digunakan pada penelitian R&D ini nantinya akan
menghasilkan produk berupa media pembelajaran berbentuk komik strip digital.
Tahap penelitian ini didasarkan pada prosedur pengembangan yang dikemukakan
oleh Borg and Gall (1983) dengan sepuluh tahapan yang bisa dilihat pada
Gambar 3.1, akan tetapi peneliti melakukan lima tahapan dengan batasan sampai
tahap revisi produk dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya. Berikut penjabaran
dari prosedur penelitian pengembangan yang akan dilakukan:
1. Potensi dan Masalah
Mencari potensi dan masalah dilakukan dengan cara mengumpulkan
data informasi melalui kegiatan wawancara analisis kebutuhan guru di sekolah
dalam mengajar daring maupun non daring pada mata pelajaran biologi.
Sekolah yang dijadikan data penelitian ini terdiri dari SMA Stella Duce 1,
SMAN 1 Prambanan, SMAN 1 Kalasan, SMA Stella Duce 2, dan SMA Santo
Mikael Yogyakarta. Peneliti juga melakukan studi literatur terkait dengan
produk yang akan dikembangkan nantinya, sehingga dapat menunjang proses
pembelajaran.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bersama guru
biologi kelas X SMA. Data yang didapat berdasarkan hasil wawancara analisis
kebutuhan yang dirangkum dan peneliti juga mencari studi literatur yang
terkait dengan produk yang akan dikembangkan.
3. Desain Produk
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Langkah awal pengembangan media pembelajaran yang disusun oleh
peneliti yakni menentukan sub bab materi biologi SMA kelas X, kompetensi
inti, dan kompetensi dasar. Materi sub bab vertebrata (hewan bertulang
belakang) tergolong dalam bab dunia hewan kelas X yang dianggap
bermasalah karena susah dipahami oleh peserta didik. Hal tersebut
dikarenakan masa adaptasi peserta didik dari SMP ke SMA, sehingga materi
yang didapat juga lebih kompleks.
Selanjutnya, peneliti membuat indikator dan tujuan pembelajaran yang
hendak dicapai. Kemudian peneliti membuat perangkat pembelajaran berupa
silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). LKPD berisi soal-soal untuk
meningkatkan pemahaman materi vertebrata serta instrumen penilaian untuk
mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Langkah
selanjutnya, peneliti merancang media pembelajaran berupa komik strip
digital yang diawali dengan menyusun storyline komik. Storyline berisi
mengenai isi cerita komik, baik dari latar waktu maupun adegan yang ada.
Storyline tersebut diringkas berdasarkan kompetensi dasar materi vertebrata
(KD. 3.9 dan 4.9). Kemudian storyline ini dijabarkan lebih detail lagi pada
storyboard termasuk dialog-dialog yang akan dicantumkan pada komik strip
digital. Storyboard berisi tentang seluruh adegan komik secara detail beserta
dialognya sehingga menjadi alur cerita yang jelas.
Setelah storyline dan storyboard selesai dibuat, peneliti menyesuaikan
kembali dengan indikator, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah
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pembelajaran yang tercantum dalam RPP. Berikut merupakan jabaran dari
media pembelajaran komik strip yang dibuat :
a. Pembuatan sketsa isi komik beserta tokoh oleh ilustrator dengan
menggunakan aplikasi Clip Studio Paint berdasarkan storyboard yang
telah dibuat oleh peneliti. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2
berikut.

Gambar 3.2 Proses Pembuatan Storyboard oleh llustrator
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b. Pada Gambar 3.3 di bawah ini, menunjukkan proses penebalan sketsa
komik oleh illustrator ke tahap yang lebih sempurna berdasarkan
storyboard yang telah dibuat.

Gambar 3.3 Proses Penebalan Sketsa Komik
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c. Kemudian, tahap memasukkan dialog-dialog yang telah dibuat peneliti
dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010.
d. Pada Gambar 3.4 di bawah ini yakni dilakukan proses pewarnaan oleh
ilustrator meliputi seluruh isi komik.

Gambar 3.4 Tahap Pewarnaan Oleh Ilustrator

4. Validasi Produk
Pada tahap ini, validasi produk dilakukan oleh ahli praktisi yaitu guru
di sekolah serta ahli media dan juga ahli materi yang dilakukan oleh dosen
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universitas. Validasi produk bertujuan untuk menilai kelayakan sebuah produk
yang dikembangkan terkait dengan komik strip digital pada materi vertebrata
kelas X SMA. Produk dinilai dari sisi kekurangan dan kelebihannya agar
produk yang dikembangkan memiliki hasil yang sempurna.
5. Revisi Produk Hasil Validasi
Revisi atau perbaikan produk bertujuan untuk memperbaiki produk
supaya hasilnya lebih sempurna. Revisi produk dilakukan setelah peneliti
mengetahui kekurangan produk yang dibuatnya sesuai dengan penilaian dari
para validator.
C. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan
Berikut ini merupakan spesifikasi produk yang akan dikembangkan pada
penelitian ini :
1. Produk yang dibuat berupa media pembelajaran berbentuk komik strip
digital, yang di dalamnya termuat materi vertebrata untuk kelas X SMA.
2. Komik berbentuk file PDF (Portable Document Format) agar peserta
didik mudah untuk memahami materi.
3. Komik strip dapat diakses oleh peserta didik secara individu dan klasikal
melalui alat elektronik seperti handphone atau laptop yang tersambung
dengan jejaring media sosial seperti WhatsApp yang sebelumnya telah
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran daring.
4. Komik strip ini memiliki alur cerita yang berisi tentang materi vertebrata
untuk kelas X SMA yang mengedukasi.
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D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka dan
kuisioner. Pengumpulan data dilakukan saat peneliti menemukan potensi dan
masalah yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan produk. Pedoman
wawancara menjadi dasar dalam menentukan media pembelajaran komik yang
tepat. Berikut merupakan jabaran pedoman wawancara dan kuesioner yang
digunakan peneliti :
1. Pedoman Wawancara
Peneliti melaksanakan wawancara dengan 5 guru biologi di SMA yang
ada di Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terbuka,
sehingga responden diberikan peluang untuk berargumen. Wawancara
dilakukan secara terstruktur tidak langsung melalui Google Form. Kegiatan
tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh data kualitatif kemudian
dianalisis untuk mengetahui masalah dan solusi kebutuhan guru di sekolah.
Berikut ini merupakan daftar pertanyaan wawancara yang digunakan:
Tabel 3.1 Pertanyaan Untuk Analisis Kebutuhan
No.
1.

Aspek
Pengalaman Mengajar
Biologi

2.

Materi Pembelajaran
Biologi

Pertanyaan
Sejak tahun berapa Bapak/Ibu mulai
mengajar mata pelajaran biologi?
Pada tingkat berapa Bapak/Ibu
merasakan proses pembelajaran dirasa
sulit? Mengapa?
Menurut Ibu/Bapak materi (KD) apa
yang dirasa sulit/hasilnya kurang
memuaskan? Jika ada materi apa dan
untuk kelas berapa? (untuk
pembelajaran jarak jauh)
Menurut Ibu/Bapak materi (KD) apa
yang dirasa sulit/hasilnya kurang
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No.

Aspek

3.

Profil siswa sewaktu
pembelajaran KD yang
dirasa bermasalah

4.

Media dalam Pembelajaran

5.

Metode Pembelajaran

6.

Evaluasi Pembelajaran

Pertanyaan
memuaskan? Jika ada materi apa dan
untuk kelas berapa? (tatap muka)
Menurut Ibu/Bapak bagaimana tingkat
motivasi peserta didik saat mengikuti
pembelajaran pada materi tersebut?
Bagaimana tingkat rasa ingin tahu
peserta didik pada materi yang
bermasalah?
Apakah peserta didik dapat melakukan
penalaran dengan baik pada materi
yang bermasalah?
Bagaimana tingkat keaktifan peserta
didik pada materi yang bermasalah?
Berapa standar ketuntasan belajar
(KKM) pada mata pelajaran Biologi?
Berapa persentase peserta didik yang
sudah mencapai KKM pada materi
yang mengalami masalah?
Media pembelajaran apa yang sering
Bapak/Ibu gunakan selama
pembelajaran daring di masa pandemi
covid-19?
Apakah Bapak/Ibu sudah merasa
terbantu atau belum dalam proses
mengajar secara daring dengan
menggunakan media tersebut dalam
pembelajaran? (tujuan atau isi
pembelajaran tersampaikan kepada
peserta didik)?
Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala
atau hambatan dalam menggunakan
media pembelajaran yang telah
Bapak/Ibu siapkan selama
pembelajaran daring?
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu Guru
mengatasi hambatan atau kendala
tersebut?
Metode/model pembelajaran apa yang
sering Bapak/Ibu gunakan dalam
pembelajaran biologi? (luring dan
daring)
Apakah bapak/ibu melakukan evaluasi
pada akhir pembelajaran daring?
Aspek apa saja yang bapak/ibu evaluasi
selama proses pembelajaran daring?
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No.

Aspek

Pertanyaan
Bagaimana aspek evaluasi
pembelajaran daring yang bapak/ibu
terapkan?

2. Metode Kuesioner
Metode kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif
berupa validasi rancangan dari pakar yang telah ditentukan. Tujuannya untuk
mengetahui kelayakan produk berupa media pembelajaran komik strip digital
sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan produk. Berikut merupakan
panduan angket kuesioner validasi produk yang telah dibuat oleh peneliti :
a. Kisi-kisi Kuesioner untuk guru biologi SMA kelas X
Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner untuk Guru
No.
Aspek
1.
Citra Komik

2.

3.

Tampilan Komik

Isi Komik

Indikator
Panel komik
Balon kata
Jarak antarpanel
Gambar komik
Kontras warna
Judul cerita
Alur cerita
Bentuk & ukuran huruf
Komposisi gambar &
kata
Desain halaman komik
Kesesuaian isi komik
dengan KD materi
vertebrata untuk kelas
X SMA
Runtutan, cakupan, dan
ketuntasan materi yang
disampaikan
Keterkaitan materi
dengan realita
lingkungan yang
diberikan
Contoh informasi
realita lingkungan

Nomor Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14
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No.

4.

Aspek

Tatanan Bahasa

5.

Efisiensi

Indikator
sekitar yang diberikan
Jalan cerita komik yang
jelas & menarik
Gambar, isi cerita, dan
kejelasan materi
Pesan moral terkait
materi vertebrata
Bahasa yang digunakan
dalam komik
Penggunaan bahasa
dalam komik
Tidak memuat kata
bermakna ganda
Ketercapaian tujuan
pembelajaran dengan
KD materi vertebrata
Kesuaian media dengan
segmentasi usia
pembaca
Keamanan media
Kemudahan
penggunaan media

Nomor Item
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

Sumber : Gusemanto (2019) dan Amadea (2020)
b. Instrumen Kuesioner Validasi Produk Untuk Guru
Pada penelitian pengembangan ini, instrumen kuesioner digunakan
untuk menilai kelayakan produk berupa komik strip digital yang
dikembangkan oleh peneliti. Aspek-aspek yang akan dinilai dalam
kuesioner validasi produk komik strip digital untuk guru terdiri atas :


Citra komik



Tampilan komik



Isi komik



Tatanan bahasa



Efisiensi
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Aspek tersebut menjadi pedoman tanggapan atas pertanyaan aspek
yang dinilai dalam bentuk skoring. Terdapat 4 kriteria skoring dalam
instrumen yang digunakan yaitu Skor 4 = Sangat Baik (SB); Skor 3 = Baik
(B); Skor 2 = Kurang (K); dan Skor 1 = Sangat Kurang (SK). Skor 4
dikategorikan sangat baik jika produk tersebut sesuai dengan indikator
yang ditelaah. Skor 3 dikategorikan baik jika produk tersebut cukup
relevan dengan indikator yang ditelaah. Skor 2 dikategorikan kurang jika
produk tersebut kurang relevan dengan indikator yang ditelaah. Skor 1
dikategorikan sangat kurang, jika produk tidak relevan dengan indikator
yang ditelaah. Pemberian skor tersebut digunakan sebagai alternatif pilihan
untuk menilai kualitas produk yang dikembangkan. Kisi-kisi kuesioner
untuk para ahli dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. Jabaran
instrumen kuesioner validasi yang telah dibuat oleh peneliti dapat dilihat
pada Lampiran 9.
a. Kisi-kisi Kuesioner untuk Para Ahli
Berikut merupakan panduan angket kuesioner validasi
untuk para ahli :

No.
1.

2.

Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner untuk Ahli Media
Aspek
Indikator
Nomor Item
Panel komik
1
Citra Komik
Balon kata
2
Jarak antarpanel
3
Gambar komik
4
Kontras warna
5
Judul cerita
6
Tampilan Komik
Alur cerita
7
Bentuk & ukuran huruf
8
Komposisi gambar &
9
kata
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No.

No.
1.

2.

Aspek

Indikator
Nomor Item
Desain halaman komik
10
Sumber : Gusemanto (2019) dan Amadea (2020)

Tabel 3.4 Kisi-kisi Kuesioner untuk Ahli Materi
Aspek
Indikator
Nomor Item
Kesesuaian isi komik
Isi Komik
1
dengan KD materi
vertebrata untuk kelas
X SMA
2
Runtutan, cakupan, dan
ketuntasan materi yang
disampaikan
3
Keterkaitan contoh
materi dengan kondisi
lingkungan sekitar
4
Kejelasan contoh yang
diberikan
Jalan cerita komik yang
5
jelas & menarik
6
Gambar, isi cerita, dan
kejelasan materi
7
Pesan moral terkait
materi vertebrata
Tatanan Bahasa
Bahasa yang digunakan
8
dalam komik
9
Penggunaan bahasa
dalam komik
10
Tidak memuat kata
bermakna ganda
Sumber : Gusemanto (2019) dan Amadea (2020)

c. Instrumen Kuesioner Validasi Produk untuk Para Ahli
Produk yang dikembangkan pada penelitian ini, nantinya juga akan
divalidasi oleh para ahli yang terdiri dari ahli media dan ahli materi.
Kuesioner yang telah dinilai oleh para ahli digunakan sebagai acuan untuk
memperbaiki media yang telah dibuat agar lebih sempurna. Aspek-aspek
yang dinilai oleh para ahli yaitu citra komik, tampilan, isi, dan tata bahasa.
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Penjabaran instrumen kuesioner validasi untuk para ahli dan rubrik
penskoran dapat dilihat pada Lampiran 9.
E. Metode Analisis Data
Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan
kualitatif sebagai berikut :
1. Analisis Data Kualitatif
Peneliti mengumpulkan data kualitatif yaitu diperoleh dari wawancara
dengan guru biologi di sekolah untuk mengetahui potensi dan masalah yang
terjadi dalam proses pembelajaran serta hasil validasi dari para ahli untuk
mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan. Perolehan data tersebut,
kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis data mencakup kegiatan
mengklarifikasi, memakai, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data
yang telah terkumpul. Kegiatan mengklarifikasi yang dilakukan peneliti yakni
meminta beberapa penjelasan kembali terhadap responden terkait dengan
aspek yang ditanyakan saat wawancara. Kemudian peneliti memakai jawabanjawaban tersebut untuk dianalisis terkait potensi masalah yang ada di sekolah
dan akhirnya dapat ditarik kesimpulannya.
2. Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif didapat dari hasil angket kuesioner yang kemudian
dikualitatifkan berdasarkan skala pengukuran Likert untuk mengetahui
kelayakan produk. Pedoman yang digunakan peneliti dapat dilihat pada Tabel
3.5.
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Tabel 3.5 Pedoman Penilaian Skor
Pernyataan/Dukungan
Sikap (Data Kualitatif)

Sangat
Baik (SB)

Baik
(B)

Kurang
(K)

Sangat
Kurang
(SK)

4

3

2

1

Skor Penilaian (Data
Kuantitatif)

Sumber : Mardapi (2008) dan Amadea (2020)
Pedoman penilaian berupa skoring tersebut digunakan sebagai acuan untuk
menilai kualitas dan kelayakan produk yang digunakan sebagai dasar untuk
menyempurnakan produk yang dikembangkan sehingga layak untuk uji coba.
Rumus perhitungan data kuantitatif dapat dilihat di bawah ini :
�� = (� − �)�
Keterangan :
RS

= Rentang Skala

m

= Angka tertinggi dalam pengukuran

n

= Angka terendah dalam pengukuran

b

= Banyaknya kelas/kategori yang dibentuk

Menurut (Arikunto, 2009) hasil kategori skala Likert dapat disajikan dalam
Tabel 3.6 berikut.
Tabel 3.6. Skala Likert
Interval Skor
3,25 ≤ � ≤ 4
2,5 ≤ � ≤ 3,25
1,75 ≤ � < 2,5
1 ≤ � < 1,75

Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Pada penelitian pengembangan ini, ditetapkan nilai B sebagai minimal
kelayakan produk media pembelajaran berupa komik strip digital. Penilaian
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produk dilakukan oleh 4 validator yaitu 2 guru biologi kelas X SMA, 1 ahli
materi, dan 1 ahli media. Jika nilai yang didapatkan C dan D, maka produk tidak
layak dan harus direvisi untuk mendapatkan hasil yang sempurna.
F. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan penelitian pengembangan ini yaitu :
1. Dihasilkan produk berupa media pembelajaran berbentuk komik
strip digital pada materi vertebrata untuk kelas X SMA.
2. Produk yang dihasilkan layak diuji coba secara terbatas dan
memiliki kualitas yang sangat baik sesuai dengan hasil penilaian
dari validator.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Hasil Analisis Kebutuhan
Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan informasi
melalui kegiatan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilaksanakan untuk
mengetahui sejauh mana produk pembelajaran yang akan dikembangkan. Peneliti
memperoleh informasi melalui wawancara terbuka dengan guru biologi SMA.
Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan 6 topik yakni mengenai
pengalaman mengajar biologi, materi pembelajaran biologi yang dirasa sulit bagi
guru, KD, dan materi yang bermasalah bagi siswa, media dalam pembelajaran
yang digunakan, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan
tersebut dilaksanakan secara virtual di SMA Santo Mikael, SMA Stella Duce 1,
SMA Stella Duce 2, SMAN 1 Kalasan, dan SMAN 1 Prambanan.
Tujuan adanya wawancara tersebut yakni untuk mengetahui potensi dan
masalah yang dihadapi guru terkait dengan media pembelajaran di sekolah. Hasil
wawancara tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan produk media
pembelajaran berupa komik strip digital materi vertebrata untuk kelas X SMA.
Hasil wawancara analisis kebutuhan tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

41
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1.

Pertanyaan

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

Pengalaman
Mengajar
Biologi
a. Sejak tahun
berapa
Bapak/Ibu
mulai
mengajar
mata
pelajaran
biologi?
b. Pada tingkat
berapa
Bapak/Ibu
merasakan
proses
pembelajaran
dirasa sulit?
Mengapa?

Pengalaman
Mengajar Biologi
a. 2013, sudah 7
tahun di SMA
Santo Mikael.
b. Kelas XII,
terutama pada
materi
metabolisme
yang meliputi
prosesnya. Kalau
kelas X pada
materi dunia
hewan, pada
materi tersebut
anak susah
memahami,
kemudian untuk
kelas XI pada
materi sistem
regulasi karena
pada materi
tersebut ada

Pengalaman
Mengajar Biologi
a. 1986.
b. Kelas X, karena
pola pikir kelas
10 masih
menyatakan
biologi adalah
hafalan.

SMA Stella Duce 2
Pengalaman
Mengajar Biologi
a. 17 tahun .
b. Kelas XII,
terutama pada
materi
metabolisme dan
materi genetik.

SMAN 1
Kalasan
Pengalaman
Mengajar
Biologi
a. 1991.
b. Kelas XI dan
XII.

SMAN 1 Prambanan
Pengalaman Mengajar
Biologi
a. > 21 tahun.
b. Keanekaragaman
Hayati (Materi
Kelas X), Peranan
Protista dalam
Kehidupan (Materi
Kelas X), Sistem
Koordinasi (saraf,
hormone, dan alat
indera) pada
Manusia (Materi
Kelas XI),
Perananan sistem
imun pada proses
fisiologi dalam
tubuh (Materi
Kelas XI).
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No

Pertanyaan

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

SMA Stella Duce 2

SMAN 1
Kalasan

SMAN 1 Prambanan

istilah yang anak
susah
memahaminya.
2.

Materi
Pembelajaran
Biologi
a. Menurut
Ibu/Bapak
materi (KD)
apa yang
dirasa
sulit/hasilnya
kurang
memuaskan?
Jika ada
materi apa
dan untuk
kelas berapa?
(untuk
pembelajaran
jarak jauh)

Materi Pembelajaran
Biologi
a. Kelas X, K.D 3.8
tentang dunia
hewan.
b. Kelas XI, K.D
3.11 tentang
sistem regulasi.
c. Kelas XII, KD
3.2 tentang
sistem
metabolism.

Materi
Pembelajaran
Biologi
a. Metode ilmiah,
kelas 10

Materi Pembelajaran
Biologi
a. Pada materi
genetik,
metabolisme,
Hewan
Vertebrata.

Materi
Pembelajaran
Biologi
a. Kelas X
materi sel
dan XII
membran.

Materi Pembelajaran
Biologi
a. Keanekaragaman
Hayati (Materi
Kelas X), Peranan
Protista dalam
Kehidupan (Materi
Kelas X), Sistem
Koordinasi (saraf,
hormon, dan alat
indera) pada
Manusia (Materi
Kelas XI),
Perananan sistem
imun pada proses
fisiologi dalam
tubuh (Materi
Kelas XI).

3.

Profil siswa
sewaktu
pembelajaran

Profil siswa sewaktu
pembelajaran KD
yang dirasa

Profil siswa
sewaktu
pembelajaran KD

Profil siswa sewaktu
pembelajaran KD
yang dirasa

Profil siswa
sewaktu
pembelajaran

Profil siswa sewaktu
pembelajaran KD
yang dirasa
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No

Pertanyaan

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

KD yang dirasa
bermasalah
a. Menurut
Ibu/Bapak
bagaimana
tingkat
motivasi
peserta didik
saat
mengikuti
pembelajaran
pada materi
tersebut?
b. Bagaimana
tingkat
keaktifan
peserta didik
pada materi
yang
bermasalah?
c. Berapa
standar
ketuntasan
belajar
(KKM) pada
mata

bermasalah
a. Jika daring, ada
hambatan yang
dialami seperti
sinyal dan kuota
sehingga
motivasinya
kurang. Jika
luring, ada anakanak yang sangat
termotivasi dalam
materi
pembelajaran
tersebut.
b. Ada yang aktif
dan selalu
bertanya seperti
“Bu mengapa ini
bisa seperti ini?”
atau dll.
c. 70.

yang dirasa
bermasalah
a. Sedang.
b. Aktif.
c. Kelas X =75,
kelas XI= 78.

SMA Stella Duce 2
bermasalah
a. Sedang
b. Aktif
c. 75.

SMAN 1
Kalasan
KD yang dirasa
bermasalah
a. Tinggi
b. Aktif
c. 68

SMAN 1 Prambanan
bermasalah
a. Tinggi
b. Aktif
c. 70
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No

4.

Pertanyaan
pelajaran
Biologi?
Media dalam
Pembelajaran
a. Media
pembelajaran
apa yang
sering
Bapak/Ibu
gunakan
selama
pembelajaran
daring di
masa
pandemi
covid-19?
b. Apakah
Bapak/Ibu
sudah merasa
terbantu atau
belum dalam
proses
mengajar
secara daring
dengan
menggunaka

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

Media dalam
Pembelajaran
a. WhatsApp,
Google Form,
dan Zoom.
b. Ya sangat
terbantu tetapi
kadang peserta
didik yang susah
untuk diamati
karena sinyal dan
kuota mereka.

Media dalam
Pembelajaran
a. PPT,
Gmeet,
Youtube, Video
b. Cukup
membantu tapi
belum melayani
kebutuhan
semua murid.

SMA Stella Duce 2

Media dalam
Pembelajaran
a. Google Form.
b. Ya, sudah.

SMAN 1
Kalasan

Media dalam
Pembelajaran
a. PPT Materi,
video
(youtube),
Google
Formulir,
Google
Classroom,
WhatsApp
b. Ya, sudah.

SMAN 1 Prambanan

Media dalam
Pembelajaran
a. Multimedia
presentasi
(Microsoft Power
Point, Google
Slide, dan lainlain).
b. Clarity
memperjelas pesan
pembelajaran yang
lebih konkrit,
(Active learning)
Mengaktifkan
siswa dalam
proses
pembelajaran baik
secara fisik,
mental.
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No

5.

Pertanyaan
n media
tersebut
dalam
pembelajaran
? (tujuan atau
isi
pembelajaran
tersampaikan
kepada
peserta
didik)?
Metode
Pembelajaran
a. Metode/mod
el
pembelajaran
apa yang
sering
Bapak/Ibu
gunakan
dalam
pembelajaran
biologi?

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

Metode Pembelajaran Metode
a. Jika luring model
Pembelajaran
yang digunakan
a. Iya, diskusi;
discovery
Tanya
learning, problem
jawab;ceramah
based learning,
(daring)
inkuiri
Diskusi,
(terbimbing,lewat
penugasan/proy
LKPD) Jika
ek, ceramah
daring model
(luring).
yang digunakan
blended learning.

SMA Stella Duce 2

Metode Pembelajaran
a. Jika luring yang
digunakan
discovery
learning dan PBL.
Jika daring yang
digunakan semua
metode.

SMAN 1
Kalasan

Metode
Pembelajaran
a. Project
Based
Learning,
Discovery
Learning.

SMAN 1 Prambanan

Metode Pembelajaran
a. Discovery
learning
(Pembelajaran
berbasis
penemuan),
Inquiry learning,
Problem based
learning
(Pembelajaran
berbasis masalah),
Project based
learning
(Pembelajaran
berbasis proyek).
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No

6.

Pertanyaan

Evaluasi
Pembelajaran
a. Aspek apa
saja yang
bapak/ibu
evaluasi
selama
proses
pembelajaran
daring

SMA Santo Mikael

Evaluasi
Pembelajaran
a. Tingkat
kesulitannya
(materi),
hambatan, solusi
mengadapi
hambatan.

SMA Stella Duce 1

Evaluasi
Pembelajaran
a. Kognitif,
afektif,
psikomotor.

SMA Stella Duce 2

Evaluasi
Pembelajaran
a. Kognitif, Afektif,
Psikomotor.

SMAN 1
Kalasan

Evaluasi
Pembelajaran
a. Kognitif,
Afektif,
Psikomotor.

SMAN 1 Prambanan
Daring : Media
sosial (What App),
Multimedia
presentasi
(Microsoft Power
Point, Google
Slide, dan lainlain), Google
classroom, Google
form.
Evaluasi Pembelajaran
a. Kognitif, Afektif,
Psikomotor.
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Data hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa guru biologi pada lima
sekolah tersebut telah menerapkan model pembelajaran saat luring yakni seperti
Discovery Learning, Project Based Learning, hingga metode ceramah.
Penggunaan metode pembelajaran tersebut disesuaikan dengan materi yang
diajarkan. Tentunya setiap guru juga mengalami kendala dalam menyampaikan
materi. Contohnya guru dari SMA Santo Mikael yang merasakan kesulitan dalam
menyampaikan materi pembelajaran kelas XII tentang metabolisme dan kelas X
tentang dunia hewan. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi guru di SMA Stella
Duce 1, dimana untuk jenjang kelas X, pola pikir siswa masih menyatakan bahwa
biologi adalah pelajaran menghafal. Untuk sekolah SMAN 1 Kalasan materi kelas
X SMA juga masih menjadi kendala, begitu juga dengan SMAN 1 Prambanan.
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setiap guru di lima sekolah
tersebut mengalami proses pembelajaran yang sulit di setiap jenjang yang
berbeda-beda.
Pada pertanyaan mengenai media pembelajaran, secara keseluruhan guru
di lima sekolah tersebut telah menggunakan media pembelajaran berbasis TI
seperti PPT, video edukasi, dan video meeting. Akan tetapi, karena adanya
pandemi corona, guru diharuskan untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada
seperti grup WhatsApp, Zoom, Google Form, dan Google Meet guna menunjang
proses pembelajaran daring. Media pembelajaran online sangatlah penting bagi
guru di era pandemi corona atau di masa yang akan mendatang seiring dengan
perkembangan teknologi. Sampai saat ini, guru masih menggunakan PPT yang
disertai dengan gambar, youtube untuk mencari referensi video, dan ceramah
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melalui video call. Hal tersebut cenderung membuat peserta didik merasa bosan
saat mengikuti proses pembelajaran daring. Bahkan guru biasanya juga
memberikan modul atau buku teks kepada peserta didik sehingga membuat
peserta didik menjadi pasif. Oleh karena itu, pendapat guru di lima sekolah
tersebut mengenai media dan materi pembelajaran menjadi acuan peneliti untuk
menggunakan komik strip digital pada materi vertebrata sebagai alternatif media
pembelajaran online selain PPT.
Pembelajaran biologi kelas X pada materi vertebrata merupakan materi
yang cenderung kompleks, sedangkan jenjang kelas X masih merupakan jenjang
adaptasi dari SMP ke SMA. Guru tentunya membutuhkan pengembangan media
pembelajaran pada materi vertebrata selama pembelajaran daring. Hal tersebut
juga menjadi alternatif sarana untuk menyampaikan materi kepada peserta didik
supaya tidak bosan saat proses pembelajaran daring. Berdasarkan data analisis
wawancara kebutuhan, peneliti menyimpulkan bahwa komik menjadi alternatif
media belajar yang dapat membantu peran guru dalam aspek pengajaran baik
secara luring maupun daring. Berdasar hasil analisis kebutuhan di lima sekolah,
peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan guru terhadap media pembelajaran
sudah cukup baik. Guru juga menyadari bahwa media pembelajaran sangat
mempengaruhi proses belajar mengajar. Namun, guru masih memiliki beberapa
kendala terkait media belajar yang harus disiapkan pada materi vertebrata yakni
menyiapkan media belajar khususnya yang berbentuk digital, karena selama ini
belum ada media belajar yang lebih bervariasi lagi selain PPT yang berisi gambar
dari internet. Oleh karena itu, guru tertarik untuk mengembangkan media komik
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strip digital materi vertebrata untuk kelas X SMA. Hal tersebut guna menambah
variasi media belajar dan meningkatkan motivasi belajar siswa.
2. Deskripsi Produk Awal
Komik strip ini diselesaikan dan disimpan dengan format Portable
Document Format (PDF). Kemudian komik tersebut dibagikan kepada para
validator untuk divalidasi melalui jejaring sosial media seperti WhatsApp atau email. Berikut tampilan komik strip yang dapat diakses pada perangkat elektronik.

Gambar 4.1 Tampilan Komik Pada Perangkat Elektronik
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Gambaran produk awal media pembelajaran komik strip digital yaitu :
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) :
RPP adalah rancangan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan
dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Sintaks yang tedapat
pada RPP harus disesuaikan dengan kompetensi inti, kompetensi dasar,
tujuan pembelajaran, dan indikator. Berikut merupakan komponen
yang terdapat dalam RPP, antara lain : identitas RPP (nama satuan
pendidikan, mata pelajaran, kelas/semester, materi, dan alokasi waktu);
KI, KD, indikator, tujuan pembelajara, materi pembelajaran, sumber
belajar, langkah pembelajaran, lembar penilaian, dan lampiran.
Peneliti menyusun RPP yang digunakan untuk materi vertebrata
kelas X SMA semester genap dengan alokasi waktu 6 x 45 menit. RPP
yang dibuat juga dilengkapi dengan LKPD dan instrumen penilaian.
b. Media Pembelajaran Komik Strip Digital
Komik strip digital yang dibuat memiliki hasil akhir PDF dan
dengan ukuran file 10 MB. Produk tersebut bisa langsung diakses
dengan 1 aplikasi saja yaitu aplikasi pembaca format PDF, antara lain :
Google PDF Viewer, WPS Office, Adobe Acrobat Reader, Foxit
Reader, dll. Aplikasi tersebut bisa di download atau di install pada
komputer, laptop, handphone, atau gadget lainnya. Komik memiliki
jenis pewarnaan watercolour guna membangkitkan motivasi belajar
peserta didik. Komik ini terdiri dari 2 chapter, dimana chapter 1 terdiri
dari halaman : (1) sampul; (2) pengenalan tokoh; (3) cerita materi; dan
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(4) sesi diskusi LKPD. Kemudian untuk chapter 2 terdiri dari halaman
: (1) sampul; (2) cerita materi; dan (3) sesi diskusi LKPD. Setiap
chapter dalam komik ini berisi tentang materi vertebrata. Pada chapter
1 berisi tentang ciri-ciri vertebrata, sedangkan chapter 2 berisi tentang
peran dan manfaat vertebrata. Produk tersebut bisa disebarluaskan
melalui aplikasi yang terintegrasi dengan media jejaring sosial, seperti
Line, WhatsApp, web sekolah, dll. Berikut merupakan jabaran
komponen yang terdapat pada komik :


Sampul Chapter Komik
Pada bagian sampul berisi tentang judul cerita materi yang akan

dibahas dalam chapter tersebut serta komik ini hanya dipakai untuk
kalangan sendiri dan jika ingin diproduksi secara massal, maka masih
perlu diperbaiki aspek yang kurang serta ditindak lanjuti untuk
pembuatan hak cipta. Komik strip ini termasuk komik media
pembelajaran bagi peserta didik yang tentunya mengandung edukasi
materi, sehingga hal tersebut berkaitan dengan kompetensi inti,
kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Peneliti sudah
mencantumkan hal-hal tersebut pada RPP, karena produk yang dibuat
tidak dapat dijadikan satu-satunya media pembelajaran yang utama
sehingga perlu diintegrasikan dengan media yang lain serta komik strip
juga identik dengan isi halaman yang tidak banyak. Sampul komik
tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 di halaman
berikutnya.
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Gambar 4.2 Sampul Komik Chapter 1
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Gambar 4.3 Sampul Komik Chapter 2
h
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Pengenalan Tokoh
Pada halaman pengenalan tokoh, diharapkan peserta didik

mengetahui tokoh-tokoh yang terlibat di dalam komik supaya peserta
didik

dapat

memahami

alur

cerita

yang

disajikan.

Peneliti

menggunakan tokoh non fiksi pada komik yang telah dibuat agar
sesuai dengan pembelajaran biologi yang terkait dengan lingkungan
atau alam sekitar. Tokoh yang diperkenalkan juga diberi nama agar
mudah diingat oleh pembaca. Halaman pengenalan tokoh dapat dilihat
pada Gambar 4.4 di bawah ini.

Gambar 4.4 Halaman Pengenalan Tokoh
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Cerita Materi Komik
Isi cerita materi yang terdapat pada komik berkaitan dengan

kehidupan sehari-hari. Hal ini ditujukan supaya peserta didik mudah
untuk menangkap dan memahami alur cerita. Gambar 4.5 di halaman
selanjutnya, menunjukkan bahwa komponen gambar yang ada dapat
menarik perhatian pembaca dan tentunya mengedukasi dengan materi
vertebrata.

Gambar 4.5 Halaman Cerita Komik
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Sesi pertanyaan dan diskusi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Pada halaman ini ditujukan kepada peserta didik untuk

memberikan pendapat terhadap isi cerita materi yang telah dibaca pada
komik. Hal tersebut telah diintegrasikan dengan LKPD dalam RPP
yang telah dibuat. Berikut halaman sesi pertanyaan dan diskusi LKPD
dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.

Gambar 4.4 Halaman Cerita Komik

Gambar 4. 6 Halaman Sesi Pertanyaan & Diskusi
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3. Hasil Validasi
Peneliti mengembangkan produk pembelajaran berupa komik strip digital
dengan materi vertebrata untuk kelas X SMA. Produk media pembelajaran ini
divalidasi oleh 2 guru biologi dan juga divalidasi oleh ahli materi dan ahli media.
Tujuan validasi ini untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk pembelajaran
yang telah dibuat oleh peneliti. Berikut merupakan jabaran hasil validasi yang
telah dilakukan :
a. Hasil validasi oleh guru biologi SMA Kelas X
Produk yang telah dibuat ini divalidasi oleh 2 guru biologi kelas X
SMA yakni validator 1 yang merupakan guru dari sekolah SMA Santo Mikael
Yogyakarta dan validator 2 yang merupakan guru dari sekolah SMA Stella
Duce 1. Aspek yang dinilai oleh validator 1 dan 2 adalah citra komik, tampilan
komik, isi komik, tatanan bahasa, dan efisiensi. Hasil validasi dari validator 1
didapatkan pada tanggal 2 Juli 2021 dengan total skor validasi yaitu 3,4 yang
masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan skala Likert. Hasil validasi dari
validator 2 didapatkan pada tanggal 5 Juli 2021, dengan skor 3,6 yang
tergolong dalam kategori sangat baik. Hasil rekapitulasi data validasi dari
validator 1 dan validator 2 dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Validasi Oleh Validator 1 & 2
Aspek yang dinilai
Citra Komik
Tampilan Komik
Isi Komik
Tatanan Bahasa
Efisiensi
Total skor keseluruhan

Hasil Perolehan Skor
Validator 1
Validator 2
Rata-rata
18
19
18,5
18
18
18
21
26
23,5
11
11
11
14
14
14
82
88
85
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Aspek yang dinilai
Jumlah item
Rerata (jumlah skor
keseluruhan:jumlah seluruh
item)
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator 1
Validator 2
Rata-rata
24
24
24
3,4
3,6
3,5

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Berdasarkan hasil validasi tersebut maka didapatkan kesimpulan
bahwa pengembangan media tersebut layak digunakan dengan revisi sesuai
komentar dan saran dari para validator. Berikut merupakan komentar dan
saran perbaikan yang diberikan :
Tabel 4.3 Komentar dan Saran dari Validator 1
Aspek
Tampilan Komik
Isi Komik

Tatanan Bahasa

Komentar dan Saran
Judul cerita mungkin bisa dibuat
menyesuaikan materi vertebrata.
- Perpindahan antar slide untuk
aspek materi masih ada yang
tidak nyambung.
- Pengelompokan hewan belum
setara (misalnya : sistem
pernafasan, reproduksi, dll).
- Perubahan waktu pada komik
terkesan cepat.
- Belum ada penjelasan tentang
pisces dan aves.
- Slide 16 ada pertanyaan yang
tidak tepat.
- Isi materi belum terlalu HOTS
untuk kelas X.
Ada penulisan yang masih salah.

Tabel 4.4 Komentar dan Saran dari Validator 2
Aspek
Keseluruhan desain dan
isi komik

Komentar dan Saran
Setiap tokoh sudah memiliki peran
masing-masing dan alur cerita yang
secara garis besar sudah bagus.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

b. Hasil validasi oleh ahli media
Validasi ahli media dilakukan oleh validator 3 yang merupakan dosen
pendidikan matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta selaku ahli
media. Beliau sudah pernah membuat produk pembelajaran berupa video
pembelajaran dan pernah menjadi validator di kampusnya. Perolehan data
dengan beliau didapatkan pada tanggal 27 Juni 2021 secara virtual karena
adanya pandemi corona. Aspek-aspek yang dinilai oleh ahli media yaitu citra
komik dan tampilan komik. Berikut merupakan hasil rekapitulasi data yang
didapatkan :
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Validasi Oleh Validator 3
Aspek yang dinilai
Citra Komik
Tampilan Komik
Total skor keseluruhan
Jumlah item
Rerata ((jumlah skor
keseluruhan:jumlah
seluruh item)
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Ahli Media
17
18
35
10
3,5

Sangat Baik

Hasil validasi mendapatkan skor 3,5 yang tergolong dalam kategori
sangat baik. Berikut komentar dan saran yang diberikan oleh validator 3 :
Tabel 4.6 Komentar dan Saran dari Validator 3
Aspek
Keseluruhan komik

Komentar dan Saran
Produk media pembelajaran komik
strip digital sudah layak digunakan
untuk menunjang pembelajaran.
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c. Hasil validasi oleh ahli materi
Validasi ahli materi dilakukan oleh validator 4 yang merupakan dosen
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Hasil validasi dengan beliau
diperoleh pada tanggal 1 Juli 2021. Skor tersebut tergolong dalam kategori
sangat baik. Berikut merupakan hasil rekapitulasi data yang didapatkan :
Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Validasi Oleh Validator 4
Aspek yang dinilai
Isi Komik
Tatanan Bahasa
Total skor keseluruhan
Jumlah item
Rerata ((jumlah skor
keseluruhan:jumlah
seluruh item)
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Ahli Media
26
9
35
10
3,5

Sangat Baik

Hasil validasi mendapatkan skor 3,5 yang tergolong dalam kategori
sangat baik. Berikut komentar dan saran yang diberikan oleh validator 4 :
Tabel 4.8 Komentar dan Saran dari Validator 4
Aspek
Keseluruhan komik

Komentar dan Saran
Produk
pembelajaran
yang
dikembangkan sudah baik dan
menarik secara keseluruhan, akan
tetapi masih ada beberapa kata
yang salah dalam penulisan bahasa
Indonesia, sehingga hal ini bisa
menjadi acuan peneliti untuk
memperbaiki produk tersebut

Hasil validasi yang dilakukan oleh guru biologi, ahli media, dan ahli
materi dirata-rata dan direkapitulasi. Berikut merupakan tabel hasil rekapitulasi
validasi yang telah didapat.
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Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Validasi
No.
Validator
1.
Validator 1
2.
Validator 2
3.
Validator 3
4.
Validator 4
Rata-rata keseluruhan

Rata-rata Skor
3,4
3,6
3,5
3,5
3,5

Kategori
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, produk media pembelajaran komik
strip digital dinyatakan layak digunakan dengan revisi dari para validator.
B. Revisi Produk
Hasil validasi yang telah didapatkan dari guru biologi, ahli media, dan ahli
materi dijadikan dasar pedoman peneliti untuk memperbaiki produk pembelajaran
yang telah dikembangkan. Berikut merupakan tabel revisi produk berdasarkan
komentar dan saran dari para validator.
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Tabel 4.10 Komentar dan Saran dari Validator 1 & Revisi Produk
No.

Aspek

Komentar

Revisi

1.

Tampilan Komik

Validator
memberikan
komentar & saran
bahwa judul
cerita mungkin
bisa dibuat
menyesuaikan
materi vertebrata.

Pada bagian ini,
peneliti tidak
mengubah judul
dengan alasan
bahwa judul
komik sudah
merujuk pada
materi yang
dibawakan &
diperuntukkan
bagi kalangan
sendiri.

2.

Isi Komik

Masih ada
pertanyaan yang
belum dijawab
pada komik,
sehingga belum
nyambung
perpindahan antar
slidenya.

Penambahan
jawaban atas
pertanyaan :
“kenapa anjing
bisa diare ya
dok? Apakah
burung juga
bisa?”

Produk Awal

Hasil Revisi
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No.

Aspek

Komentar

Revisi

Isi materi masih
ada yang kurang
belum
menjelaskan
pisces dan aves.

Penambahan
materi untuk
Pisces dan
Aves.

Pengelompokkan
hewan belum
setara, misalnya :
semua ada aspek
sistem
pernafasan,
reproduksi, sistem
sirkulasi, dll.

Penambahan
aspek materi
yang belum
ada.

Produk Awal
Tidak ada sebelumnya

Hasil Revisi
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No.

Aspek

Komentar

Revisi

Slide keenam
belas yakni sesi
pertanyaan belum
tepat dengan
materi manfaat
dan peranan
vertebrata

Perbaikan
pertanyaan
yang terkait
dengan materi
manfaat dan
peranan
vertebrata yaitu
:
- Apa makna
yang kalian
tangkap dari
cerita
tersebut?
- Temukan
contoh
hewan
vertebrata di
sekitar
lingkungan
mu dan
berikan
manfaatnya!
- Silahkan
mengerjaka
n LKPD
yang sudah

Produk Awal

Hasil Revisi
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No.

Aspek

Komentar

Validator
memberikan
komentar & saran
bahwa isi materi
belum terlalu
HOTS.

3.

Tatanan Bahasa

Masih ada katakata yang salah
ketik

Revisi
dibagikan!
Komik yang
dibuat peneliti
perlu
diinterasikan
dengan RPP,
sehingga guru
bisa
menitikberatkan
isi materi.

Pembenaran
kata-kata dalam
bahasa
Indonesia.

Produk Awal

Hasil Revisi
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Tabel 4.11 Komentar & Saran dari Validator 4 Serta Revisi Produk
No Aspek Komentar
Revisi
Pembenaran
1. Tatanan Terdapat
Bahasa beberapa
penulisan kata
kesalahan
dalam bahasa
penulisan
Indonesia.
kata dalam
bahasa
Indonesia.

Produk Awal

Hasil Revisi
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C. Kajian Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan oleh peneliti yakni komik strip digital
tersebut telah direvisi berdasarkan saran dan komentar dari para validator. Saran
dan komentar tersebut menjadi pedoman peneliti untuk merevisi produk media
pembelajaran komik strip digital agar lebih sempurna. Berikut merupakan aspekaspek yang perlu diperbaiki berdasarkan saran dan komentar para validator :
1. Isi Komik
Pada aspek isi komik strip digital materi vertebrata ini, masih
ditemukan pertanyaan yang belum dijawab yakni pada halaman 6-7 “Kenapa
anjing bisa diare ya dok? Apakah burung juga bisa?” sehingga perpindahan
alur cerita pada komik terkesan belum nyambung. Oleh karena itu, perlu
ditambah jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan pada isi cerita agar
alurnya runtut dan selaras.
Selanjutnya, materi vertebrata yang diangkat pada komik masih ada
kategori yang kurang yakni pisces dan aves. Hal tersebut perlu ditambahkan
pada halaman 7 dengan pengelompokkan hewan vertebrata yang setara,
seperti ciri dan ordo. Kemudian pada halaman sesi pertanyaan terakhir dari
Kisah Kaoi 2, masih ada pertanyaan yang belum runtut. Seharusnya bab yang
diangkat tentang peran dan manfaat vertebrata. Akan tetapi, sesi pertanyaan
yang dilontarkan belum sesuai dengan bab yang diangkat.
2. Tatanan Bahasa
Berdasarkan komentar dan saran dari para validator, aspek tatanan bahasa
pada komik strip digital vertebrata masih ada kata-kata dalam bahasa Indonesia
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yang salah ketik dan belum tepat, contohnya “mamamila” yang masih salah ketik,
lebih tepatnya menjadi “mamalia”. Kemudian, ada kata sambung yang masih
belum tepat, seperti “di rangkap” menjadi “dirangkap” dan “ditangkap” menjadi
“di tangkap”. Hal-hal tersebut masih perlu direvisi agar lebih tepat dan sempurna.
D. Pembahasan
Produk media pembelajaran komik strip digital yang telah dikembangkan
oleh peneliti pada materi vertebrata untuk kelas X SMA, dilakukan sesuai dengan
prosedur yang terdapat pada Bab III. Adapun prosedur yang dilakukan peneliti
yakni potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk,
dan revisi produk. Pada tahap awal, peneliti melakukan wawancara terbuka
dengan guru biologi di lima sekolah yakni SMA Stella Duce 1, SMA Stella Duce
2, SMA Santo Mikael, SMAN 1 Kalasan, dan SMAN 1 Prambanan. Alasan
peneliti melakukan wawancara terbuka yakni adanya pandemi Covid-19, sehingga
kondisi tidak memungkinkan untuk datang langsung ke lokasi pengambilan data.
Tujuan kegiatan wawancara ini yaitu untuk mengetahui fakta dan permasalahan
yang terjadi di sekolah terkait dengan penggunaan teknologi informasi (TI), serta
sudah sejauh mana guru mengetahui dan memanfaatkan komik strip digital dalam
menunjang proses pembelajaran.
Hasil wawancara bersama dengan guru biologi telah diringkas oleh
peneliti pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, para guru
telah memanfaatkan bidang TI seperti penggunaan PPT dan memberikan e-modul
atau e-book kepada para peserta didik. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan
produk media pembelajaran berupa komik strip digital, khususnya materi
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vertebrata pada kelas X SMA. Menurut (Saputro, 2015) komik dapat menjadi
sumber belajar yang bisa menggantikan posisi guru dalam proses belajar baik di
dalam kelas atau di luar kelas. Peneliti berharap bahwa komik strip digital ini
menjadi alternatif media pembelajaran agar proses pembelajaran secara daring
menjadi lebih menarik dan bervariasi.
Komik strip yang dibuat peneliti memiliki besar file 10 MB dan terdiri atas
2 chapter. Pada chapter 1 berisi tentang ciri dari vertebrata, sedangkan chapter 2
berisi tentang peran dan manfaat vertebrata. Kemudian komik strip digital materi
vertebrata ini, divalidasi oleh 2 guru biologi, 1 ahli materi, dan 1 ahli media.
Kegiatan validasi dilakukan pada tanggal 27 Juni - 5 Juli 2021, yang tujuannya
untuk menilai produk yang telah dibuat atau dikembangkan. Validasi produk
dilaksanakan berdasarkan instrumen validasi yang telah dibuat sebelumnya.
Aspek yang dinilai meliputi citra komik, tampilan komik, isi komik, tatanan
bahasa, dan efisiensi produk.
Hasil validasi produk media memperoleh skor 3,4 dari validator 1, dimana
skor tersebut tergolong “Sangat Baik”. Validator 1 merupakan guru biologi dari
SMA Santo Mikael Yogyakarta. Kemudian validator 2 memberikan skor 3,6, dan
skor tersebut tergolong kategori “Sangat Baik”. Validator 2 merupakan guru
biologi yang berasal dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Validator 3 selaku ahli
media yang merupakan dosen Universitas Mercu Buana, memberikan skor 3,5
dimana skor tersebut tergolong “Sangat Baik”. Selanjutnya, validator 4 yang
merupakan dosen dari Universitas Sanata Dharma, selaku ahli materi memberikan
skor 3,5. Skor tersebut tergolong dalam kategori “Sangat Baik”. Hasil validasi
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dari keempat para validator direkapitulasi, sehingga mendapat rata-rata skor 3,5
yang tergolong dalam kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan rata-rata tersebut,
pengembangan media komik strip digital dinyatakan layak digunakan dengan
revisi atau perbaikan sesuai kritik dan saran yang diberikan oleh para validator.
Ada beberapa komentar dan saran yang diberikan para validator terhadap
produk yang dikembangkan peneliti, antara lain aspek isi komik dan tatanan
bahasa, sehingga produk ini harus diperbaiki agar lebih sempurna. Menurut
(Sudjana, 2010) isi materi mempermudah pemahaman peserta didik, sehingga
perlu disesuaikan dengan indikator dan kejelasan gambar. Pada aspek isi komik,
hal yang perlu diperbaiki yakni penambahan jawaban atas pertanyaan yang belum
dijawab pada dialog komik, agar alur ceritanya dapat selaras. Hal tersebut
dikarenakan validator masih kurang memahami scene percakapan antar tokoh
pada komik. Kemudian isi materi yang berkaitan dengan vertebrata masih ada
yang kurang yaitu Pisces dan Aves, serta perlu ditambah aspek pengelompokkan
hewan yang setara seperti sistem pernafasan, reproduksi, dll. Bagian tersebut,
peneliti menambahkan materi Pisces dan Aves agar pembaca juga mengetahui
informasi lengkap terkait vertebrata. Selanjutnya, masih ada perbaikan pada
halaman terakhir komik chapter 2, dimana pertanyaan yang terdapat pada komik
masih belum tepat dengan materi peran dan manfaat vertebrata dalam kehidupan,
sehingga perlu diubah agar sesuai. Perbaikan yang dilakukan peneliti yakni
mengubah rincian pertanyaan yang terkait dengan peran & manfaat vertebrata.
Pada aspek tatanan bahasa, masih ditemukan kata-kata yang salah ketik atau
belum tepat dengan KBBI, sehingga peneliti juga mengubah kata-kata yang ada
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pada komik tersebut agar sesuai dengan KBBI. Rincian perbaikan produk yang
dilakukan dibahas lengkap pada tabel 4.10 dan tabel 4.11. Hal-hal tersebut
berkaitan dengan pernyataan (Sudjana, 2010) bahwa komik untuk membangkitkan
minat dan motivasi membaca peserta didik serta dipergunakan secara efektif.
Hasil akhir produk komik strip digital ini dibagikan kepada guru dan para peserta
didik dalam bentuk PDF (Portable Document Format). Format tersebut bisa
diakses melalui gawai elektronik seperti handphone, komputer, laptop, tablet, dan
lain-lain dan disebarluaskan melalui aplikasi media sosial seperti Line, WhatsApp,
web sekolah, atau aplikasi lainnya.
Produk media pembelajaran berupa komik strip digital materi vertebrata
ini tentunya dapat memotivasi peserta didik untuk memahami dan mengingat
materi. Media pembelajaran komik strip diharapkan mampu memecahkan masalah
guru di sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta
membantu guru untuk menyampaikan materi belajar kepada peserta didik melalui
media belajar yang menarik dan informatif. Komik ini juga memiliki keunggulan
lainnya yaitu berdasarkan hasil validasi dan perbaikan produk. Keunggulan yang
dimiliki oleh media pembelajaran komik strip digital antara lain : memiliki citra
yang menarik karena memiliki variasi warna yang unik, materi berupa point-point
penting, dan fleksibel dalam penggunaannya. Komik berbasis digital juga
membantu guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran
daring di masa pandemi Covid-19 atau jangka waktu selanjutnya baik
pembelajaran online maupun blended learning. Selain itu, produk tersebut
tentunya juga ramah lingkungan dan menjadi referensi belajar bagi peserta didik
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selain buku paket atau e-book. Produk pembelajaran yang telah dikembangkan
sedemikian rupa oleh peneliti dengan mempertimbangkan adanya Webtoon yang
sedang tren di era digital.
Komik strip ini terintegrasi dengan RPP yang telah dirancang peneliti,
sehingga dalam penerapannya di kegiatan pembelajaran dapat memberikan
kesempatan bagi peserta didik untuk diskusi materi. Hal tersebut untuk melatih
keterampilan komunikasi dan berpikir (kognitif). RPP yang telah dirancang,
digunakan sebagai panduan guru untuk mengetahui kapan komik tersebut
digunakan, dalam model pembelajaran yang seperti apa, supaya penyampaian
materi lebih sistematis. Selain itu, pada halaman terakhir setiap chapter pada
komik terdapat pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik terkait materi
vertebrata. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kebaruan pada penelitian ini,
dibandingkan dengan penelitian relevan yang telah dilaksanakan sebelumnya,
walaupun jenis medianya sama akan tetapi materinya berbeda. Peneliti bersama
ilustrator mendesain komik ini dengan tone warna yang “khas” sehingga lebih
memiliki kesan unik, dibandingkan produk yang telah dibuat pada penelitian
sebelumnya.
Kebaruan lainnya dalam penelitian ini juga terdapat pada tokoh yang
diangkat pada cerita. Pada penelitian relevan mengangkat tokoh serial doraemon,
sedangkan pada penelitian ini mengangkat tokoh utama yakni Kaoi sebagai
seorang anak laki-laki yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nama-nama
tokoh beserta alur cerita yang ada pada komik dibuat peneliti secara ringkas dan
menarik agar pembaca mudah mengenal dan mengingat. Komik yang
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dikembangkan peneliti juga disertai contoh konkret dalam aktivitas sehari-hari
peserta didik. Alur cerita yang disusun oleh peneliti bertujuan untuk dapat
menunjukkan sikap jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif di lingkungan keluarga sesuai yang tertera pada
kompetensi inti yang terdapat pada RPP. Nilai-nilai tersebut terdapat pada dialog
antar tokoh dan pesan moral yang didapat pada cerita tersebut.
Selain kelebihan yang telah dipaparkan pada bagian atas, komik strip
digital ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya yakni pembuatan
produk awal memerlukan waktu ± 1 - 2 bulan, dengan biaya sebesar Rp.
1.500.000,00 karena pembuatan komik ini juga memerlukan jasa ilustrator. Hal
tersebut akan membutuhkan waktu cukup lama dan biaya yang lebih besar lagi,
jika komik tersebut diproduksi secara massal. Media pembelajaran komik strip
digital tidak bisa dijadikan satu-satunya media pembelajaran, sehingga perlu
diintegrasikan dengan media belajar lainnya yang terkait dengan kognitif, afektif,
dan psikomotor. Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran dapat lebih
optimal, khususnya bagi pembelajaran daring. Pada penelitian ini, peneliti
membuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dimaksudkan
agar peserta didik bisa melatih rasa percaya diri dalam memahami materi
vertebrata. Rancangan pembelajaran tersebut, guru masih perlu menggunakan
PPT terlebih dahulu untuk merangsang peserta didik dan juga fase pembuktian.
Komik strip berperan pada fase data collecting yang diimbangi dengan diskusi
dengan teman sebaya serta mengerjakan LKPD. Peran guru dalam pembelajaran
daring juga lebih berat yakni guru perlu memantau proses belajar peserta didik
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dalam jarak jauh, menyiapkan materi pembelajaran dan mengemasnya agar
penyampaiannya mudah dipahami dan menarik perhatian peserta didik, sehingga
media komik bisa menjadi alternatif sumber belajar dan bisa meringankan tugas
guru.
Bagi penelitian selanjutnya, hal yang dapat dilakukan yakni membuat hak
cipta produk dengan tujuan nantinya peneliti dapat memproduksinya secara sah
tanpa adanya kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, jika produk pembelajaran
komik strip digital ini ingin dikembangkan lebih lanjut, maka solusi yang dapat
diambil bisa dipersiapkan biaya atau budget pembuatan media dan mencari
ilustrator yang kredibel. Materi yang dimuat pada komik strip digital juga menjadi
hal penting agar materi utama yang dibawakan tidak menyimpang dari K.D, serta
peneliti harus bisa meringkas hal tersebut agar menarik perhatian pembaca serta
dapat diambil maknanya. Solusi lain untuk mengembangkan produk ini yaitu
melakukan kolaborasi antar guru biologi dari sekolah lain, sehingga produk juga
bisa digunakan untuk materi lain dengan jangka waktu yang panjang. Pembuatan
komik strip digital juga bisa didasarkan atas kebutuhan sekolah yang berada pada
daerah lain di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan guna mendapatkan
informasi yang lebih luas. Produk media pembelajaran komik strip digital juga
sebaiknya perlu diuji cobakan pada kelompok kecil, agar dapat diketahui seberapa
efisien produk ini diterapkan.
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E. Kendala dan Keterbatasan Pengembangan
Dalam pengembangan produk media pembelajaran komik strip digital
materi vertebrata ini, masih ada beberapa kendala dan keterbatasan yang dihadapi
oleh peneliti. Adapun kendala yang terjadi yaitu :
1. Peneliti mengalami kendala untuk menyusun storyline dan storyboard
komik strip dengan tema vertebrata, menentukan alur cerita serta
gambar menarik yang berkaitan dengan point-point penting materi
vertebrata untuk menarik perhatian pembaca.
2. Produk yang dikembangkan belum memiliki hak cipta, sehingga perlu
ditindaklanjuti untuk penambahan hak cipta agar lebih aman dan sah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan penelitian dan pengembangan media pembelajaran
berbentuk komik strip digital yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat
menyimpulkan bahwa :
1. Pengembangan komik strip digital sebagai media pembelajaran pada
materi vertebrata untuk kelas X SMA memiliki kriteria yaitu komik strip
digital didesain dengan format PDF, dimana komik tersebut bisa diakses
oleh perangkat elektronik seperti handphone, laptop, komputer, dll. Komik
strip digital ini terdiri atas 2 chapter yakni ciri-ciri vertebrata dan
peran/manfaat vertebrata dalam kehidupan. Komik strip digital terintegrasi
dengan RPP yang telah dibuat.
2. Kelayakan komik strip digital sebagai media pembelajaran pada materi
vertebrata untuk kelas X SMA dikategorikan “Sangat Baik” dengan skor
3,5 dan layak diuji coba secara terbatas.
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B. Saran
Setelah kegiatan penelitian dan pengembangan media pembelajaran komik
strip digital pada materi vertebrata kelas X dilakukan, maka peneliti menuliskan
saran untuk mendukung atau menunjang penelitian selanjutnya terkait komik strip
digital, yaitu :
1. Peneliti menyarankan agar tampilan gambar dan alur cerita, usahakan
harus jelas & runtut untuk diikuti. Gambar jelas dan informatif agar sesuai
dengan point-point penting dari materi vertebrata serta menarik perhatian
pembaca.
2. Perlu dibuat hak cipta atas produk media pembelajaran yang telah
dihasilkan, sehingga produk dapat diproduksi secara aman dan sah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA
Amadea, B., 2020, Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Komik
Strip Digital Pada Materi Pencemaran Lingkungan Untuk Kelas VII SMP,
Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Arikunto, 2009, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidik, Jakarta, Bumi Aksara.
Arsyad, A., 2014, Media Pembelajaran, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Aulia, I., D., 2018, Pengembangan Media Komik Elektronik Berbasis Alam
Sekitar Pada Materi Fungi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung.
Gusemanto, M. P., 2019, Pengembangan Media Pembelajaran
Berbentuk Komik dalam Materi Sistem Reproduksi Manusia Kelas IX
SMP, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Hidayah, K. M., 2019, Pengembangan Media Komik Digital Menggunakan Pixton
Disertai Quiz (Kahoot) Pada Konsep Sistem Gerak, Skripsi, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatulah.
Mardapi, D., 2008, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes, Yogyakarta,
Mitra Cendikia.
Nana, S., & Rivai, A., 2002, Media Pengajaran. Bandung, PT Sinar Baru
Algesindo.
Rahman, F. A., 2018, Pengaruh Media Pembelajaran Komik Strip Terhadap
Retensi Siswa Pada Konsep Sistem Pencernaan Pada Manusia, Skripsi,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Rustaman, N., 2011, Pendidikan dan Penelitian Sains Dalam Mengembangkan
Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Untuk Pembangunan Karakter,
Makalah Seminar Nasional VIII Pendidikan Biologi, Yogyakarta.
Santoso, S. I., 1987, Pendidikan di Indonesia Dari Masa Ke Masa, Jakarta, CV.
Haji Masagung.
Saputro, A., 2015, Aplikasi Komik sebagai Media Pembelajaran, Jurnal Vol. 5,
No. 01, MUADDIB.
Suciati, & Sudarisman, 2015, Memahami Hakikat dan Karakteristik Pembelajaran
Biologi dalam Upaya Menjawab Tantangan Abad 21 Serta Optimalisasi
Implementasi Kurikulum 2013, Jurnal Vol.2, No. 01, Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Sudarisman, S., 2015, Memahami Hakikat dan Karakteristik Pembelajaran
Biologi Dalam Upaya Menjawab Tantangan Abad 21 Serta Optimalisasi
Implementasi Kurikulum 2013, Jurnal Florea Vol. 2, No. 01, 29-35,
Universitas Sebelas Maret.
Sudjana,
N.,
2010,
Media
Pengajaran
(Penggunaan
dan
Pembuatannya),Bandung, Sinar Baru Algesindo Offset.
Sugiyono, 2015, Metode Penelitian dan Pengembangan Research and
Development, Bandung, Alfabeta.
Thoifuri, 2007, Menjadi Guru Inisiator, Semarang, Rasail Media Group.
Wina, S., 2006, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Bandung, Prenadamedia Group.

78

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi & Wawancara Analisis Kebutuhan

79

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

Lampiran 2. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1.

Pertanyaan

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

Pengalaman
Mengajar
Biologi
c. Sejak tahun
berapa
Bapak/Ibu
mulai
mengajar
mata
pelajaran
biologi?
d. Pada tingkat
berapa
Bapak/Ibu
merasakan
proses
pembelajaran
dirasa sulit?
Mengapa?

Pengalaman
Mengajar Biologi
c. 2013, sudah 7
tahun di SMA
Santo Mikael.
d. Kelas XII,
terutama pada
materi
metabolisme
yang meliputi
prosesnya. Kalau
kelas X pada
materi dunia
hewan, pada
materi tersebut
anak susah
memahami,
kemudian untuk
kelas XI pada
materi sistem
regulasi karena
pada materi
tersebut ada
istilah yang anak

Pengalaman
Mengajar Biologi
c. 1986.
d. Kelas X, karena
pola pikir kelas
10 masih
menyatakan
biologi adalah
hafalan.

SMA Stella Duce 2
Pengalaman
Mengajar Biologi
c. 17 tahun .
d. Kelas XII,
terutama pada
materi
metabolisme dan
materi genetik.

SMAN 1
Kalasan
Pengalaman
Mengajar
Biologi
c. 1991.
d. Kelas XI dan
XII.

SMAN 1 Prambanan
Pengalaman Mengajar
Biologi
c. > 21 tahun.
d. Keanekaragaman
Hayati (Materi
Kelas X), Peranan
Protista dalam
Kehidupan (Materi
Kelas X), Sistem
Koordinasi (saraf,
hormone, dan alat
indera) pada
Manusia (Materi
Kelas XI),
Perananan sistem
imun pada proses
fisiologi dalam
tubuh (Materi
Kelas XI).
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No

Pertanyaan

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

SMA Stella Duce 2

SMAN 1
Kalasan

SMAN 1 Prambanan

susah
memahaminya.
2.

Materi
Pembelajaran
Biologi
b. Menurut
Ibu/Bapak
materi (KD)
apa yang
dirasa
sulit/hasilnya
kurang
memuaskan?
Jika ada
materi apa
dan untuk
kelas berapa?
(untuk
pembelajaran
jarak jauh)

Materi Pembelajaran
Biologi
d. Kelas X, K.D 3.8
tentang dunia
hewan.
e. Kelas XI, K.D
3.11 tentang
sistem regulasi.
f. Kelas XII, KD
3.2 tentang
sistem
metabolism.

Materi
Pembelajaran
Biologi
b. Metode ilmiah,
kelas 10

Materi Pembelajaran
Biologi
b. Pada materi
genetik,
metabolisme,
Hewan
Vertebrata.

Materi
Pembelajaran
Biologi
b. Kelas X
materi sel
dan XII
membran.

Materi Pembelajaran
Biologi
b. Keanekaragaman
Hayati (Materi
Kelas X), Peranan
Protista dalam
Kehidupan (Materi
Kelas X), Sistem
Koordinasi (saraf,
hormon, dan alat
indera) pada
Manusia (Materi
Kelas XI),
Perananan sistem
imun pada proses
fisiologi dalam
tubuh (Materi
Kelas XI).

3.

Profil siswa
sewaktu
pembelajaran
KD yang dirasa

Profil siswa sewaktu
pembelajaran KD
yang dirasa
bermasalah

Profil siswa
sewaktu
pembelajaran KD
yang dirasa

Profil siswa sewaktu
pembelajaran KD
yang dirasa
bermasalah

Profil siswa
sewaktu
pembelajaran
KD yang dirasa

Profil siswa sewaktu
pembelajaran KD
yang dirasa
bermasalah
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No

Pertanyaan

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

bermasalah
d. Menurut
Ibu/Bapak
bagaimana
tingkat
motivasi
peserta didik
saat
mengikuti
pembelajaran
pada materi
tersebut?
e. Bagaimana
tingkat
keaktifan
peserta didik
pada materi
yang
bermasalah?
f. Berapa
standar
ketuntasan
belajar
(KKM) pada
mata
pelajaran

d. Jika daring, ada
hambatan yang
dialami seperti
sinyal dan kuota
sehingga
motivasinya
kurang. Jika
luring, ada anakanak yang sangat
termotivasi dalam
materi
pembelajaran
tersebut.
e. Ada yang aktif
dan selalu
bertanya seperti
“Bu mengapa ini
bisa seperti ini?”
atau dll.
f. 70.

bermasalah
d. Sedang.
e. Aktif.
f. Kelas X =75,
kelas XI= 78.

SMA Stella Duce 2
d. Sedang
e. Aktif
f. 75.

SMAN 1
Kalasan
bermasalah
d. Tinggi
e. Aktif
f. 68

SMAN 1 Prambanan
d. Tinggi
e. Aktif
f. 70
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No
4.

Pertanyaan
Biologi?
Media dalam
Pembelajaran
c. Media
pembelajaran
apa yang
sering
Bapak/Ibu
gunakan
selama
pembelajaran
daring di
masa
pandemi
covid-19?
d. Apakah
Bapak/Ibu
sudah merasa
terbantu atau
belum dalam
proses
mengajar
secara daring
dengan
menggunaka
n media

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

Media dalam
Pembelajaran
c. WhatsApp,
Google Form,
dan Zoom.
d. Ya sangat
terbantu tetapi
kadang peserta
didik yang susah
untuk diamati
karena sinyal dan
kuota mereka.

Media dalam
Pembelajaran
c. PPT,
Gmeet,
Youtube, Video
d. Cukup
membantu tapi
belum melayani
kebutuhan
semua murid.

SMA Stella Duce 2
Media dalam
Pembelajaran
c. Google Form.
d. Ya, sudah.

SMAN 1
Kalasan
Media dalam
Pembelajaran
c. PPT Materi,
video
(youtube),
Google
Formulir,
Google
Classroom,
WhatsApp
d. Ya, sudah.

SMAN 1 Prambanan
Media dalam
Pembelajaran
c. Multimedia
presentasi
(Microsoft Power
Point, Google
Slide, dan lainlain).
d. Clarity
memperjelas pesan
pembelajaran yang
lebih konkrit,
(Active learning)
Mengaktifkan
siswa dalam
proses
pembelajaran baik
secara fisik,
mental.
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No

5.

Pertanyaan
tersebut
dalam
pembelajaran
? (tujuan atau
isi
pembelajaran
tersampaikan
kepada
peserta
didik)?
Metode
Pembelajaran
b. Metode/mod
el
pembelajaran
apa yang
sering
Bapak/Ibu
gunakan
dalam
pembelajaran
biologi?

SMA Santo Mikael

SMA Stella Duce 1

Metode Pembelajaran Metode
b. Jika luring model
Pembelajaran
yang digunakan
b. Iya, diskusi;
discovery
Tanya
learning, problem
jawab;ceramah
based learning,
(daring)
inkuiri
Diskusi,
(terbimbing,lewat
penugasan/proy
LKPD) Jika
ek, ceramah
daring model
(luring).
yang digunakan
blended learning.

SMA Stella Duce 2

Metode Pembelajaran
b. Jika luring yang
digunakan
discovery
learning dan PBL.
Jika daring yang
digunakan semua
metode.

SMAN 1
Kalasan

Metode
Pembelajaran
b. Project
Based
Learning,
Discovery
Learning.

SMAN 1 Prambanan

Metode Pembelajaran
b. Discovery
learning
(Pembelajaran
berbasis
penemuan),
Inquiry learning,
Problem based
learning
(Pembelajaran
berbasis masalah),
Project based
learning
(Pembelajaran
berbasis proyek).
Daring : Media
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No

6.

Pertanyaan

Evaluasi
Pembelajaran
b. Aspek apa
saja yang
bapak/ibu
evaluasi
selama
proses
pembelajaran
daring

SMA Santo Mikael

Evaluasi
Pembelajaran
b. Tingkat
kesulitannya
(materi),
hambatan, solusi
mengadapi
hambatan.

SMA Stella Duce 1

Evaluasi
Pembelajaran
b. Kognitif,
afektif,
psikomotor.

SMA Stella Duce 2

Evaluasi
Pembelajaran
b. Kognitif, Afektif,
Psikomotor.

SMAN 1
Kalasan

Evaluasi
Pembelajaran
b. Kognitif,
Afektif,
Psikomotor.

SMAN 1 Prambanan
sosial (What App),
Multimedia
presentasi
(Microsoft Power
Point, Google
Slide, dan lainlain), Google
classroom, Google
form.
Evaluasi Pembelajaran
b. Kognitif, Afektif,
Psikomotor.
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Lampiran 3. Lampiran Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
SILABUS

Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Program

: X / MIPA

Semester

: Genap

Tahun Ajaran

: 2021/2022

Kompetensi Inti
KI 1

:

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

:

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), bertanggung jawab, responsif, pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
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perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3

:

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.

KI 4

:

Menunjukkan keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi
Dasar
3.9 Mengelompokkan
hewan ke dalam
filum berdasarkan
lapisan tubuh,
rongga tubuh,

Indikator
3.9.1

Mengidentifikasi
ciri-ciri Pisces,
Amphibia,
Reptilia, Aves 

Materi
Struktur
hewan
vertebrat
a
Ciri-ciri

Kegiatan Pembelajaran


Mengamati :
mengamati gambar
tentang ciri dan jenis
serta peran dan
manfaat hewan

Penilaian



Kognitif :
LKPD dan
post tes
Afektif
:
observasi

Waktu
4 JP

Sumber


Irnaningtyas.
2013.
Biologi
untuk
SMA/MA
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Kompetensi
Indikator
Materi
Dasar
simetri tubuh, dan dan
Mamalia
hewan
reproduksi
(C1)
vertebrat
3.9.2
a
Menjelaskan
 Peranan
rangka
tubuh,
dan
ruang jantung,
manfaat
reproduksi, suhu
vertebrat
tubuh,
dan
a dalam
penutup tubuh
kehidupa
hewan
n
vertebrata (C2)
3.9.3
Menentukan
peran
dan
manfaat Pisces,
Amphibia,
Reptilia, Aves
dan
Mamalia
(C3)
3.9.4
Menyimpulkan
peran
dan
manfaat
Vertebrata
dalam
kehidupan (C5)

Kegiatan Pembelajaran








vertebrata, membaca

literatur dari berbagai
sumber
Menanya : peserta
didik mendiskusikan
ciri dan jenis hewan
serta peran dan
manfaat hewan
vertebrata
Mengumpulkan
Data : mengumpulkan
informasi dari
berbagai sumber serta
membaca komik
Mengasosiasikan :
mengerjakan LKPD
yang telah dibagikan
Mengkomunikasikan
: melakukan
presesentasi
berdasarkan hasil
diskusi

Penilaian

Waktu

Sumber

Psikomotor
LKPD,
keterampil
an
presentasi





Kelas
X
Berdasarkan
Kurikulum
2013.
Penerbit
Erlangga:
Jakarta.
Lembar
Kerja
Peserta
Didik
Gambar
hewan
vertebrata
Buku paket
biologi kelas
10
SMA
yang relevan
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Kompetensi
Dasar
4.9 Menyajikan
laporan
perbandingan
kompleksitas
lapisan penyusun
tubuh hewan
(diploblastik dan
triploblastik),
simetri tubuh,
rongga tubuh, dan
reproduksinya

Indikator
4.9.1 Membuat
laporan berupa
mind mapping
tentang habitat,
cara hidup, cara
reproduksi, dan
peranan hewan
vertebrata (C5)

Materi

Kegiatan Pembelajaran









Mengamati :

mengamati gambar
tentang ciri dan jenis

serta peran dan
manfaat hewan
vertebrata, membaca
literatur dari berbagai
sumber
Menanya : peserta
didik mendiskusikan
ciri dan jenis hewan
serta peran dan
manfaat hewan
vertebrata
Mengumpulkan
Data : mengumpulkan
informasi dari
berbagai sumber serta
membaca komik
Mengasosiasikan :
mengerjakan LKPD
yang telah dibagikan
Mengkomunikasikan
: melakukan
presesentasi
berdasarkan hasil

Penilaian
Kognitif :
tes tertulis
Psikomotor
: Self
assessment

Waktu
2 JP

Sumber







Irnaningtyas.
2013.
Biologi
untuk
SMA/MA
Kelas
X
Berdasarkan
Kurikulum
2013.
Penerbit
Erlangga:
Jakarta.
Lembar
Kerja
Peserta
Didik
Gambar
hewan
vertebrata
Buku paket
biologi kelas
10
SMA
yang relevan
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Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi

Kegiatan Pembelajaran
diskusi

Penilaian

Waktu

Sumber
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA

Materi Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: X / Genap

Materi Pokok

: Vertebrata

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit

A. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
Indikator
3.9 Mengelompokkan hewan ke 3.9.1 Mengidentifikasi
ciri-ciri
dalam
filum
berdasarkan
Pisces, Amphibia, Reptilia,
lapisan tubuh, rongga tubuh,
Aves dan Mamalia
simetri tubuh, dan reproduksi
3.9.2 Menjelaskan rangka tubuh,
ruang jantung, reproduksi,
suhu tubuh, dan penutup
tubuh hewan vertebrata
3.9.3 Menentukan
peran
dan
manfaat Pisces, Amphibia,
Reptilia, Aves dan Mamalia
3.9.4 Menyimpulkan peran dan
manfaat Vertebrata dalam
kehidupan
4.9 Menyajikan
laporan 4.9.1 Membuat laporan berupa
perbandingan
kompleksitas
mind
mapping
tentang
lapisan penyusun tubuh hewan
habitat, cara hidup, cara
(diploblastik dan triploblastik),
reproduksi, dan peranan
simetri tubuh, rongga tubuh,
hewan vertebrata
dan reproduksinya
B. Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran dari penggunaan pendekatan saintifik, model
discovery learning, serta metode pengamatan, diskusi, dan penugasan adalah :
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1. dengan mengidentifikasi ciri-ciri Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan
Mamalia, peserta didik dapat membuat laporan berupa mind mapping
tentang habitat, cara hidup, cara reproduksi, dan peranan hewan vertebrata.
2. melalui kegiatan pembelajaran yang jujur dan bertanggung jawab, peserta
didik mampu menunjukkan sikap dalam mengagumi ciptaan Tuhan
berbagai jenis hewan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di
bumi.
C. Materi Pembelajaran
1. Fakta : berbagai jenis hewan vertebrata hidup di bumi
2. Konsep : ciri-ciri dan struktur tubuh pisces, amfibi, reptilia, aves, dan
mamalia
3. Prinsip : hewan vertebrata memiliki peran menguntungkan dan merugikan
bagi manusia.
D. Metode dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan

: Saintifik

2. Model

: Discovery Learning (pertemuan 1&2),
Ulangan harian (pertemuan 3)

3. Metode

: Pengamatan, diskusi, penugasan, dan ulangan harian

E. Media/Alat dan Bahan
1. Handphone
2. Jaringan internet/kuota
3. Gambar tentang hewan vertebrata
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4. Komik pembelajaran terkait materi vertebrata
5. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
6. Alat tulis
7. Laptop
8. Layar beserta proyektor
9. Slide Powerpoint
10. Buku paket dan sumber belajar lainnya
F. Sumber Belajar
1. Irnaningtyas. 2013.

Biologi untuk SMA/MA Kelas X Berdasarkan

Kurikulum 2013. Penerbit Erlangga: Jakarta.
2. Lembar Kerja Peserta Didik.
3. Gambar hewan vertebrata.
4. Buku paket biologi kelas 10 SMA yang relevan.
5. Komik strip digital materi vertebrata kelas X SMA.
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan ke-1 (2x45 menit)
Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran
Menyiapkan kondisi
belajar

Pendahuluan
(10 menit)

Apersepsi

Motivasi

Kegiatan
Pembelajaran
Salam, doa, dan
mengecek kehadiran
siswa
Tanya jawab terkait
Vertebrata secara umum
Mengajak bernyanyi
terkait materi yang akan
dibahas dan mengajukan
fenomena yang
merangsang rasa ingin
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Orientasi

Pemberi Rangsangan
(Stimulation)

Mengidentifikasi Masalah
(Problem Statement)

Kegiatan Inti
(70 menit)

Mengumpulkan Data
(Data Collecting)

Kegiatan
Pembelajaran
tahu
Menyampaikan tujuan/
materi yang akan
dibahas
 Guru menayangkan
gambar vertebrata
yang terkait dengan
ciri & struktur hewan
serta bertanya
kepada peserta didik
“Apa yang kalian
pikirkan tentang
foto/gambar
tersebut?”
 Guru memberi
kesempatan kepada
peserta didik untuk
mengidentifikasi
sebanyak mungkin
pertanyaan yang
berkaitan dengan
gambar yang
disajikan, kemudian
dijawab melalui
proses belajarmengajar
 Guru menyuruh
peserta didik untuk
membaca komik Bab
1 dengan membuka
handphone dibawah
pengawasan guru
 Guru
mempersilahkan
peserta didik untuk
berdiskusi tentang
ciri-ciri dan struktur
tubuh vertebrata
minimal 3 orang
 Guru membagikan
LKPD dan
mempersilahkan
peserta didik untuk
mengerjakan LKPD
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Pengolahan Data
(Data Processing)

Pembuktian
(Verification)

Menarik Kesimpulan
(Generalization)

Rangkuman

Penutup
(10 menit)

Refleksi

Tindak Lanjut

Kegiatan
Pembelajaran
 Peserta didik
mengumpulkan data
dari berbagai sumber
(buku, artikel, dll)
 Peserta
menyampaikan hasil
pekerjaan di depan
kelas (komunikasi)
 Peserta didik
menganalisis hasil
diskusi dengan cara
menanggapi diskusi
teman lain
 Menjelaskan
beberapa konsep
yang belum tepat
dengan penataan
materi yang
sistematis
menunjukkan ciri
dan struktur
Vertebrata
 Guru bersama
dengan peserta didik
menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari melalui
kegiatan belajar hari
ini
 Guru memberikan
post tes terkait
materi yang telah
dipelajari
Membimbing siswa
merangkum hasil
pembelajaran
Mengajak siswa
melakukan refleksi dan
pengetahuan yang baru
diperoleh
Memberi tugas membaca
materi yang akan
dibahas minggu
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Salam Penutup

Kegiatan
Pembelajaran
berikutnya yaitu tentang
peranan hewan
vertebrata dalam
kehidupan
Guru menutup
pertemuan belajar
dengan salam

Pertemuan ke-2 (2x45 menit)
Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran
Menyiapkan kondisi
belajar
Apersepsi

Pendahuluan
(10 menit)
Motivasi

Orientasi

Kegiatan Inti
(70 menit)

Pemberi Rangsangan
(Stimulation)

Kegiatan
Pembelajaran
Salam, doa, dan
mengecek kehadiran
siswa
Tanya jawab terkait
peranan dan manfaat
vertebrata secara umum
Guru menunjukkan
produk-produk yang
dihasilkan dari hewan
vertebrata (contoh :
sumber pangan, sumber
tenaga, dll)
Menyampaikan tujuan/
materi yang akan dibahas
 Guru menyampaikan
fenomena dengan
menampilkan gambar
dan mengajukan
pertanyaan “Dari
gambar 1 tersebut
dapat diidentifikasi
bahwa kuda
termasuk hewan
vertebrata yang
menguntungkan,
sedangkan dari
gambar 2 hal apa
yang kalian dapat
identifikasi?”(Guru
sambil menuliskan
butir-butir pokok
yang dikemukakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran
oleh peserta didik
pada papan tulis)





Mengidentifikasi Masalah
(Problem Statement)



Mengumpulkan Data
(Data Collecting)


Guru menunjuk salah
satu peserta didik dan
diminta untuk
menanggapi pendapat
temannya, “Silahkan
ditambahkan manfaat
lain yang belum
tersampaikan oleh
jawaban temantemanmu tadi”
Guru memberi
kesempatan kepada
peserta didik untuk
mengidentifikasi
sebanyak mungkin
pertanyaan yang
berkaitan dengan
gambar yang
disajikan, kemudian
dijawab melalui
proses belajarmengajar
Guru
mempersilahkan
peserta didik untuk
membaca komik
pada Bab 2 tentang
manfaat dan peranan
vertebrata serta
Guru membagikan
LKPD,
mempersilahkan
peserta didik untuk
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Pengolahan Data
(Data Processing)

Pembuktian
(Verification)

Menarik Kesimpulan
(Generalization)

Rangkuman
Penutup
(10 menit)

Refleksi
Tindak Lanjut

Kegiatan
Pembelajaran
mengerjakan dan
kajian literatur serta
berdiskusi minimal 3
orang
 Peserta didik
menganalisis hasil
diskusi dengan
materi yang telah
dipelajari
 Peserta didik
menyampaikan hasil
diskusi di depan
kelas
 Peserta didik
menganalisis hasil
diskusi dengan cara
membandingkan
menanggapi hasil
diskusi teman lain
 Menjelaskan
beberapa konsep
yang belum tepat
dengan penataan
materi yang
sistematis
menunjukkan peran
dan manfaat
vertebrata
 Guru bersama
dengan peserta didik
menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari melalui
kegiatan belajar hari
ini
Membimbing siswa
merangkum hasil
pembelajaran
Mengajak siswa
melakukan refleksi dan
pengetahuan yang baru
diperoleh
Memberi penugasan
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Salam Penutup

Kegiatan
Pembelajaran
untuk membuat mind
mapping dan memberi
tahu siswa bahwa
pertemuan selanjutnya
akan diadakan ulangan
harian tentang vertebrata
Guru menutup
pertemuan belajar
dengan salam

Pertemuan ke-3 (2x45 menit)
Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran
Menyiapkan kondisi
belajar

Apersepsi

Pendahuluan
(10 menit)

Orientasi

Kegiatan Pembelajaran
Salam, doa, dan mengecek
kehadiran siswa
 Guru bertanya kepada
peserta didik tentang
materi vertebrata yang
telah dibahas pada
pertemuan sebelumnya
sebagai bagian dari
menggali kembali
pengetahuan peserta
didik
 Guru menanggapi
jawaban peserta didik
 Guru meminta peserta
didik untuk
mengumpulkan tugas
mind mapping
 Guru mengingatkan
kembali kepada
peserta didik bahwa
hari ini akan diadakan
ulangan harian,
“Bagaimana, apakah
anak-anak hari ini
sudah siap untuk
penilaian seperti yang
sudah Bapak/Ibu
sampaikan di
pertemuan
sebelumnya?”
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran


Organisasi






Inti (70 menit)

Kegiatan Inti






Penutup (10 menit)

Tindak Lanjut



Peserta didik diminta
untuk mempersiapkan
diri sebelum
mengikuti ulangan dan
mengatur posisi
tempat duduknya
Peserta didik diminta
untuk menyimpan
segala bentuk catatan
dan di meja hanya
boleh ada alat tulis,
serta menonaktifkan
handphone
Guru membagikan
kertas soal dan
jawaban kepada
masing-masing peserta
didik
Peserta didik diminta
mengerjakan soal yang
terdiri dari 10 pilihan
ganda dan 5 uraian
Peserta didik diminta
mengumpulkan lembar
jawaban dan soal
boleh dibawa oleh
peserta didik setelah
selesai mengerjakan
ulangan
Guru meminta peserta
didik untuk
mengoreksi dan
menilai serta
membahas jawaban
soal ulangan
Peserta didik diminta
untuk mengembalikan
lembar jawaban
koreksiannya ke
pemiliknya, setelah
nilai selesai di catat
oleh guru
Memberi tugas
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
membaca materi yang
akan dibahas minggu
berikutnya yaitu
ekologi.

H. Penilaian Hasil Belajar
No.
1.

2.

3.

Indikator
3.9.1 Mengidentifikasi
ciri-ciri Pisces, Amphibia,
Reptilia, Aves dan Mamalia
3.9.2 Menjelaskan rangka
tubuh, ruang jantung,
reproduksi, suhu tubuh, dan
penutup tubuh hewan
vertebrata
3.9.3 Menentukan peran
Pisces, Amphibia, Reptilia,
Aves dan Mamalia
3.9.4 Menyimpulkan
peran Vertebrata dalam
kehidupan

4.9.1 Membuat laporan
berupa mind mapping
tentang habitat, cara hidup,
cara reproduksi, dan
peranan hewan vertebrata

Teknik Penilaian
Kognitif : post tes

Bentuk
Instrumen
Uraian

Afektif : Observasi

Lembar
Pengamatan
Sikap

Psikomotor : LKPD

Laporan tertulis
kelompok
Penilaian LKPD

Kognitif : LKPD
Afektif : Observasi

Psikomotor :
Keterampilan
Presentasi
Kognitif : tes tertulis
Psikomotor : Self
assessment

Lembar
Pengamatan
Sikap
Lembar Penilaian
Presentasi
Soal Tes
Mind mapping
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I. Instrumen Penilaian
1. Instrumen

: soal, kunci jawab, rubrik penilaian, dan pedoman skoring

2. Aspek

: kognitif, afektif, psikomotor

Mengetahui,

Yogyakarta, ……. …….

Kepala Sekolah,

Guru Pengajar,

……………………….

……………………….
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PERTEMUAN 1
PENILAIAN KOGNITIF
LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF (Post Tes)
SOAL
1. Apa itu vertebrata? sebutkan cirinya! (Skor 10)
2. Sebutkan struktur tubuh dari pisces! (Skor 10)
3. Jelaskan yang dimaksud dengan mamalia! (Skor 10)
4. Mengapa katak disebut sebagai hewan amfibi? Jelaskan! (Skor 10)
5. Sebutkan 3 ordo yang kamu ketahui dari phylum Aves! (Skor 10)
KUNCI JAWABAN :
1. Hewan yang bertulang belakang, yang struktur tubuhnya lebih sempurna. Ciricirinya :


mempunyai tulang dari belakang kepala sampai ekor



tubuh berbentuk simetris bilateral



memiki celah faring



memiliki tali saraf tunggal, berlubang terletak dorsal terhadap notokord



mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak

2. Ciri :


berdarah dingin



bernafas dengan insang yang dibantu kulit



jantung terdiri atas satu serambi dan satu bilik
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tubuh ditutupi oleh sisik & memiliki gurat sisi untuk menentukan
arah/posisi berenang



rangka tersusun atas tulang sejati

3. Mamalia : hewan yang tubuhnya ditutupi rambut, mamalia betina memiiki
kelenjar susu yang berkembang. Anggota gerak berfungsi untuk berjalan,
memegang, berenang, terbang, dan bernfas dengan paru-paru.
4. Alasan : katak hidup di dua alam, yakni mampu bertahan hidup di darat
maupun di air.
5. Ordo dari Aves :


Casuariformes : kasuari



Rheaformes : burung rhea



Anseriformes : angsa



Galiformes : merak, maleo



Struthioformes : burung unta

RUBRIK PENILAIAN :
Skor setiap soal = 20
Skor total = 100
Penskoran dilakukan sesuai dengan ketentuan bobot jawaban.
Nilai = �����ℎ ���� �����
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PENILAIAN PSIKOMOTOR
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)
Materi : Vertebrata (Ciri dan Struktur)

Nama/Kelas/Nomor:
…………………………………

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110

A. Judul : Ciri dan Struktur Vertebrata
B. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu untuk :
1. Mengidentifikasi (C1) ciri-ciri Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves dan
Mamalia
2. Menjelaskan rangka (C2) tubuh, ruang jantung, reproduksi, suhu tubuh,
dan penutup tubuh hewan vertebrata
C. Alat dan Bahan
Komik strip digital
Alat tulis
D. Cara Kerja


Bacalah komik strip digital pada gawai kalian



Tuliskan jawaban soal pada lembar yang telah tersedia

E. Hasil
1. Sebutkan 3 ciri-ciri umum Vertebrata!
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
2. Sebutkan phylum hewan vertebrata!
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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3. Ciri mamalia yang tidak dimiliki vertebrata lain yaitu?
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Ikan atau kelas Pisces termasuk hewan vertebrata. Sebut dan jelaskan serta
berikan 1 contohnya tentang pengelompokkan Pisces!
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
5. Sebut dan jelaskan ciri dan struktur Reptilia! Berikan contohnya!
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
6. Sebutkan 3 ordo dari Mamalia serta jelaskan cirinya!
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
7. Ordo rodentia termasuk bagian dari phylum apa?
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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8. Memiliki paruh, pendek, memakan padi-padian, kaki berfungsi untuk
mengais dan berlari. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh phylum Aves, ordo
apa?
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
9. Amfibi bernafas menggunakan apa?
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
10. Hewan platipus termasuk ke dalam phylum apa? Berikan penjelasan!
Jawaban :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN LKPD
CIRI DAN STRUKTUR VERTEBRATA
Nomor
Soal
1

2
3
4

5

6

7
8

Jawaban
Mempunyai tulang yang terentang dari belakang
kepala sampai bagian ekor, mempunyai otak yang
dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, tubuh
berbentuk
simetris
bilateral,
mempunyai
kepala/badan/leher/ ekor (walaupun ekor & leher
tidak mutlak contoh : katak)
Amfibi, pisces, mamalia, reptil, aves
Beranak dan menyusui
 Agnatha (Cyclostomata) : kelompok hewan
yang belum memiliki rahang sehingga bentuk
mulutnya sangat sederhana hampir mirip
mulut cacing (ex : ikan hantu)
 Placodermata
:
hewan-hewan
dalam
kelompok ini tubuhnya dilengkapi oleh sisiksisik, sisiknya cenderung memiliki tipe placoid
 Chondrichthyes : hewan dari jenis ikan yang
bertulang rawan (ex : ikan hiu)
 Osteichthyes : semua jenis ikan yang bertulang
sejati (ex : ikan mas)
 Hewan melata yang berkulit kering
 Tubuhnya tertutup oleh sisik atau papan
epidermal
 Anggota gerak jari-jarinya bercakar, mata
memiliki kelenjar air mata yang menjaga agar
mata tetap basah
 Bernafas dengan paru-paru, jantung beruang 4,
telur berkembang di saluran telur betina
Contoh : bunglon, buaya
 Ordo marsupialia (mamalia berkantung) :
mamalia betina punya kantung dibagian
ventral, embrio lahir premature
 Ordo insektivora : mamalia pemakan
serangga, cacing, tunas, biji-bijian. Memiliki
mata tertutup, telapak kaki depan lebar dengan
cakar besar
 Ordo primata : hewan yang termasuk
omnivora, tangan dan kakinya besar berfungsi
untuk memanjat dan memegang
Mamalia
Galliformes
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Nomor
Soal
9
10

Jawaban
Paru-paru dan kulit
Mamalia, karena ia memiliki kelenjar susu

RUBRIK PENILAIAN
Skor 10, jika memilih jawaban lengkap dan tepat.
Skor 0, jika tidak memberikan jawaban.
Penskoran soal uraian dilakukan sesuai dengan ketentuan bobot jawaban setiap
soal.
Nilai akhir = jumlah keseluruhan skor
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PENILAIAN AFEKTIF
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
Aspek yang dinilai
No.

Nama

Persiapa

Tanggun

n

g jawab

1

2

3

1

2

3

Santun

1

2

3

Keaktifa
n

1

2

3

Jujur

Skor

Nilai

1 2 3

1.
2.
3.
4.

Skor penilaian menggunakan skala 1-3
3 = jika semua standar penilaian terpenuhi
2 = jika hanya 2 standar penilaian terpenuhi
1 = jika hanya 1 standar penilaian terpenuhi

No.

Aspek yang
diamati

Skor

3
1.

Persiapan awal
2
1

3
2.

Tanggung
jawab
2
1

3.

Santun

3

Indikator
Memenuhi semua kriteria, meliputi : Siswa
masuk kelas tepat waktu (daring/luring),
memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang
ditentukan (daring/luring), siswa sungguhsungguh khusyuk dalam berdoa sebelum mulai
belajar
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria
Memenuhi semua kriteria, meliputi : siswa selalu
menyelesaikan tugas & kewajiban yang
seharusnya dilakukan, siswa menyelesaikan
dengan tugas tepat waktu, siswa menaati
peraturan yang berlaku selama proses
pembelajaran (daring/luring)
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria
Memenuhi semua kriteria, meliputi : Siswa
menggunakan ungkapan yang santun dalam
berbahasa selama pembelajaran (daring / luring),
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No.

Aspek yang
diamati

Skor

2
1

3
4.

Keaktifan
2
1

5.

Kejujuran
Selama
Pembelajaran

3

2
1
Nilai =

total skor aspek yang dinilai
15

Indikator
menerima kesepakatan bersama, tidak membuat
gaduh teman/guru yang sedang berbicara
(daring/luring)
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria
Memenuhi semua kriteria, meliputi : Siswa
berinisiatif menggunakan kesempatan saat diskusi
maupun proses pembelajaran, siswa menjawab
pertanyaan guru, siswa cepat
merespon/menanggapi
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria
Memenuhi semua kriteria meliputi : siswa tidak
menjadi plagiat dalam mengerjakan setiap
tugas/ulangan, melaporkan data dan informasi
apa adanya, mengakui kesalahan yang diperbuat
saat pembelajaran daring/luring
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria

x100
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PERTEMUAN 2
PENILAIAN KOGNITIF
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)
Materi : Vertebrata (Peran dan Manfaat)

Nama/Kelas/Nomor :
…………………………………
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A. Judul : Peran dan Manfaat Vertebrata
B. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik mampu untuk :
1. Menentukan (C3) peran dan manfaat Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves
dan Mamalia
2. Menyimpulkan (C5) peran dan manfaat Vertebrata dalam kehidupan
C. Alat dan Bahan
Komik strip digital
Alat tulis
D. Cara Kerja


Bacalah komik strip digital pada gawai kalian



Cermati soal yang ada pada LKPD



Tuliskan jawaban soal pada lembar yang telah tersedia

F. Hasil
1. Sebutkan peranan hewan dibawah ini dalam aspek pangan!

Jawab:.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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2. Berikan 1 contoh dan penjelasan hewan reptil yang merugikan kehidupan
manusia!
Jawab :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
3. Aves merupakan anggota kelompok hewan yang bertulang belakang yang
memiliki bulu dan sayap. Jenis burung di dunia juga bervariasi dan
tentunya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Apa manfaat aves?
Jelaskan!
Jawab :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
4. Katak disebut sebagai hewan amfibi dan sudah tidak asing lagi dalam
kehidupan manusia. Akan tetapi, selain katak ada juga salamander yang
termasuk amfibi. Menurut pendapat anda apa keuntungan salamander bagi
kehidupan manusia?
Jawab :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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5. Di dunia banyak sekali jenis-jenis ikan. Sebut dan jelaskan 2 contoh ikan
yang menguntungkan!
Jawab :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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KUNCI JAWABAN LKPD
Nomor
Soal
1

2

3

4
5

Jawaban
Sebagai sumber protein hewani, dimana kambing
menghasilkan susu dan daging yang bisa diolah
menjadi bahan pangan manusia.
Contohnya ular karena ular termasuk reptil yang
berbahaya dan berbisa karena racun yang
terkandung di dalamnya. Jika manusia di gigit
oleh ular, maka bisanya bisa menyebabkan
kematian.
Daging dan telurnya bisa dijadikan sumber pangan
protein hewani, sebagai bahan industri dimana
bulunya dimanfaatkan untuk membuat kemoceng
& shuttle cock, untuk keindahan dan hobi dimana
manusia bisa memeliharanya karena warna
bulunya yang indah dan suaranya yang merdu
Keuntungan yakni untuk mempercepat perbaikan
luka atau regenerasi jaringan pada manusia.
 Ikan nila : bisa dibudidayakan sebagai sumber
protein hewani
 Ikan salmon : menghasilkan minyak ikan yang
mengandung omega-3 sebagai suplemen
kesehatan tubuh.

RUBRIK PENILAIAN
Skor 10, jika memilih jawaban lengkap dan tepat.
Skor 0, jika tidak memberikan jawaban.
Penskoran soal uraian dilakukan sesuai dengan ketentuan bobot jawaban setiap
soal.
Nilai akhir = total skor x 2
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PENILAIAN AFEKTIF
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
Aspek yang dinilai
No.

Nama

Persiapa

Tanggun

n

g jawab

1

2

3

1

2

3

Santun

1

2

3

Keaktifa

Jujur

n

1

2

3

Skor

Nilai

1 2 3

1.
2.
3.
4.

Skor penilaian menggunakan skala 1-3
3 = jika semua standar penilaian terpenuhi
2 = jika hanya 2 standar penilaian terpenuhi
1 = jika hanya 1 standar penilaian terpenuhi

No.

Aspek yang
diamati

Skor

2

Memenuhi semua kriteria, meliputi : Siswa
masuk kelas tepat waktu (daring/luring),
memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang
ditentukan (daring/luring), siswa sungguhsungguh khusyuk dalam berdoa sebelum mulai
belajar
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria
Memenuhi semua kriteria, meliputi : siswa selalu
menyelesaikan tugas & kewajiban yang
seharusnya dilakukan, siswa menyelesaikan
dengan tugas tepat waktu, siswa menaati
peraturan yang berlaku selama proses
pembelajaran (daring/luring)
Memenuhi minimal 2 kriteria

1

Memenuhi minimal 1 kriteria

3

Memenuhi semua kriteria, meliputi : Siswa
menggunakan ungkapan yang santun dalam

3
1.

Persiapan awal
2
1

3
2.

3.

Tanggung
jawab

Santun

Indikator
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No.

Aspek yang
diamati

Skor

2
1

3
4.

Keaktifan
2
1

5.

Kejujuran
Selama
Pembelajaran

3

2
1
Nilai =

total skor aspek yang dinilai
15

Indikator
berbahasa selama pembelajaran (daring / luring),
menerima kesepakatan bersama, tidak membuat
gaduh teman/guru yang sedang berbicara
(daring/luring)
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria
Memenuhi semua kriteria, meliputi : Siswa
berinisiatif menggunakan kesempatan saat diskusi
maupun proses pembelajaran, siswa menjawab
pertanyaan guru, siswa cepat
merespon/menanggapi
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria
Memenuhi semua kriteria meliputi : siswa tidak
menjadi plagiat dalam mengerjakan setiap
tugas/ulangan, melaporkan data dan informasi
apa adanya, mengakui kesalahan yang diperbuat
saat pembelajaran daring/luring
Memenuhi minimal 2 kriteria
Memenuhi minimal 1 kriteria

x100
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PENILAIAN PSIKOMOTOR
KETERAMPILAN PRESENTASI
Aspek yang dinilai
Penguas

No.

Nama

aaan

Materi
runtut

Materi

1

2

3

1

2

3

Penggun
aan
Bahasa

1

2

3

Pelafalan
&
Volume

Respon

Skor

Nilai

Suara

1

2

3

1 2 3

1.
2.
3.
4.

Skor penilaian menggunakan skala 1-3
3 = jika semua standar penilaian terpenuhi
2 = jika hanya 2 standar penilaian terpenuhi
1 = jika hanya 1 standar penilaian terpenuhi

No.

Aspek yang
diamati

Skor
3

1.

Penguasaan
Materi

2
1
3

2.

Penyajian materi
runtut & jelas

2
1

3.

Penggunaan
bahasa baku dan
mudah dipahami

3
2
1

Indikator
Siswa sangat menguasai materi pembelajaran
dengan matang
Siswa kurang menguasai materi pembelajaran
kurang matang
Siswa tidak sama sekali menguasai materi
pembelajaran
Siswa menyajikan materi dengan runtut dan
jelas
Siswa kurang runtut dan jelas dalam
menyajikan materi
Siswa tidak runtut dan tidak jelas dalam
menyajikan materi
Bahasa yang digunakan baku dan mudah
dipahami
Bahasa yang digunakan kurang baku tetapi
dapat dipahami
Bahasa yang digunakan tidak baku dan sulit
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No.

Aspek yang
diamati

Skor
3

4.

5.

Nilai =

Pelafalan &
volume suara
jelas
Respon keaktifan
dalam
menanggapi
kelompok lain

total skor aspek yang dinilai
15

2
1
3
2
1

x100

Indikator
dipahami
Pelafalan & volume suara terdengar jelas
Pelafalan & volume suara kurang terdengar
jelas
Pelafalan & volume suara tidak terdengar
jelas
Siswa merespon kelompok lain secara aktif
Siswa kurang aktif dalam merespon
kelompok lain
Siswa tidak aktif dalam merespon kelompok
lain

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
126

PERTEMUAN 3
PENILAIAN KOGNITIF
ULANGAN HARIAN
SOAL PILIHAN GANDA
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat!
1. Istilah “vertebrata” berasal
dari bahasa…

A. Homoiterm dan
poikiloterm

A. Yunani

B. Multiseluler

B. Belanda

C. Bernafas dengan paru-

C. Portugis

paru, insang, dan kulit

D. Latin

D. Memiliki celah faring

E. Inggris

E. Memiliki notokord

2. Lumba-lumba merupakan

4. Berikut yang bukan

hewan yang hidup di air dan

merupakan hewan mamalia…

tergolong hewan…

A. Paus

A. Pisces

B. Bison

B. Mamalia

C. Koala

C. Reptil

D. Rusa

D. Amfibi

E. Salamander

E. Aves
3. Berikut yang bukan ciri-ciri
umum dari vertebrata yaitu…

5. Nama “Reptilia” berasal dari
bahasa Latin, yang artinya…
A. Melata
B. Menyusui
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C. Tulang Rawan

7. Perhatikan gambar berikut!

D. Bertelur
E. Berenang
6. Perhatikan ciri-ciri berikut
ini!

Manfaat hewan vertebrata


Bertulang belakang

tersebut…



Tubuh bersisik

A. Sumber protein hewani



Bernafas dengan paru-

B. Pengendali hama

paru

pertanian



Ovipar

C. Membuat shuttle cock



Terdapar

D. Hobi dan kesenangan

endoskeleton
Yang memiliki ciri-ciri
tersebut adalah…
A. Reptil
B. Aves
C. Mamalia
D. Amfibi
E. Pisces

karena keunikannya
E. Bahan sandang
8. Perhatikan nama-nama ikan
dibawah ini!


Ikan mas



Ikan hiu



Ikan gurami



Ikan pari



Ikan salmon

Yang merupakan kelompok ikan
bertulang rawan…
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A. Ikan pari & ikan hiu

D. Artidactyea

B. Ikan salem & ikan gurami

E. Marsupialia

C. Ikan hiu & ikan mas

SOAL URAIAN

D. Ikan hiu & ikan gurami
E. Ikan salmon & ikan pari

Isilah pertanyaan dibawah ini dengan
jawaban yang jelas dan tepat!

9. Hewan trenggiling termasuk
hewan yang dilindungi.
Trenggiling termasuk
hewan…
A. Aves
B. Mamalia
C. Pisces
D. Amfibi
E. Reptil
10. Perhatikan gambar berikut!

1. Tuliskan dan jelaskan 3 ordo dari
kelas Pisces beserta
contohnya!(skor 4)
Jawab:
…………………………………
…………………………………
2. Jelaskan sistem pernafasan pada
katak! (skor 4)
Jawab :
…………………………………
…………………………………
3. Mengapa kulit reptil keras dan
kering? Jelaskan! (skor 4)
Jawab :

A. Rodentia

…………………………………

B. Primata

…………………………………

C. Insectivora
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4. Apa peran aves di bawah ini?
Jelaskan! (skor 4)

Jawab :
…………………………………
…………………………………
5. Sebutkan 3 kelas hewan
Vertebrata yang berperan dalam
bidang pangan! (skor 4)
Jawab :
…………………………………
…………………………………
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KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN
Pilihan Ganda
1. D
2. B
3. B
4. E
5. A
6. A
7. D
8. A
9. B
10. E
Uraian
1. Kelas Agnatha : kelompok hewan yang belum mempunyai rahang sehingga
bentuk mulutnya hampir menyerupai mulut cacing (ex: ikan hag, ikan
lamprey)
Kelas Chondrichthyes : kelompok hewan yang terdiri dari jenis ikan bertulang
rawan (ex : ikan pari, ikan hiu, ikan cucut macan)
Kelas Osteichthyes : kelompok hewan yang termasuk ke dalam kelas ini
adalah jenis ikan yang bertulang sejati (ex : ikan barramundi, ikan mas, ikan
lele, ikan mujair, ikan gabus, kuda laut)
2. Saat katak masih fase berudu, mereka bernafas dengan menggunakan insang.
Setelah dewasa, katak bernadas menggunakan selaput rongga mulut, paru-
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paru, dan kulit. Kulit katak harus selalu basah karena banyak mengandung
pembuluh darah sehingga membantu oksigen berdifusi melalui kulitnya.
3. Karena terdapat zat kapur (zat kitin)
4. Fungsinya sebagai predator, dimana burung hantu termasuk hewan nocturnal
yang aktif pada malam hari, sehingga perannya sangat bermanfaat untuk
membasmi hama pertanian seperti tikus.
5. Ikan dari kelas pisces (sumber protein hewani, dimana minyak dan dagingnya
bisa dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup), sapi dari kelas mamalia
(sumber protein hewani, dimana dagingnya bisa diolah menjadi masakan
tertentu), bebek dari kelas Aves (diambil telurnya untuk dikonsumsi).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132

RUBRIK PENILAIAN
Jawaban benar, skor 2
Jumlah skor pilihan ganda = 20

Nomor
Soal

Skor

1

4
2

2

4
2
4

3
2
4
4
2
4
5
2

Aspek
Jika menyebutkan secara lengkap penjelasan
dan contoh
Jika hanya menjelaskan sebagian saja
Jika menjelaskan sistem pernafasan secara
lengkap
Jika hanya menjelaskan sebagian saja
Jika dapat menjawab secara lengkap dan
tepat
Jika dapat menjawab secara lengkap tetapi
kurang tepat
Jika dapat menjawab fungsi secara lengkap
dan tepat
Jika dapat menjawab secara lengkap tetapi
kurang tepat
Jika menyebutkan secara lengkap penjelasan
dan contoh
Jika hanya menjelaskan sebagian saja

Jumlah skor uraian = 20
Nilai akhir = [(skor PG + skor uraian + 10)x2]
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PENILAIAN PSIKOMOTOR
PETUNJUK MENGERJAKAN
1. Buatlah peta konsep (mind mapping) tentang Vertebrata!
2. Syarat dan Ketentuan :
-

dibuat sekreatif mungkin

-

boleh menggunakan aplikasi maupun manual (gambar lalu scan/foto)

-

boleh diwarnai dan dihias sekreatif mungkin

3. Aspek Penilaian meliputi desain dan kelengkapan materi!
4. Format penyimpanan : NoAbsen_NamaPanggilan

RUBRIK PENILAIAN
No.

Kriteria
5

4

Skor
3
Ide
dalam
bentuk
kata
kunci
&
kalimat cukup
kreatif

Jumlah
2
Penggunaan
kata
kunci
terbatas
(semua
ide
ditulis dalam
bentuk
kalimat)

1

1.

Kata Kunci

Ide
dalam
bentuk
kata
kunci sangat
kreatif

Ide
dalam
bentuk
kata
kunci
&
kalimat efektif

2.

Hubungan
cabang
utama
dengan
cabang
lainnya
Desain
warna

Menggunakan
lebih dari 4
cabang

Menggunakan
4 cabang

Menggunakan
3 cabang

Menggunakan
2 cabang

Menggunakan
warna untuk
menunjukkan
hubungan
semua topik
sangat baik

Menggunakan
warna untuk
menunjukkan
beberapa
hubungan
antar topik
baik

Menggunakan
sedikit warna
& tidak
menunjukkan
hubungan
antar topik
kurang baik

Hanya
menggunakan
satu warna
untuk
menunjukkan
hubungan
antar topik

Simbol
gambar &

Menggunakan
gambar/simbol

Menggunakan
gambar/simbol

Menggunakan
beberapa
warna
tapi
tidak
menunjukkan
hubungan
yang
cukup
baik
Menggunakan
gambar/simbol

Tidak
menggunakan

Menggunakan
garis lurus

3.

4.

Tidak
ada/sangat
terbatas
dalam
pemilihan
kata
kunci
(beberapa ide
ditulis dalam
bentuk
paragraf)
Hanya
menggunakan
1 cabang
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garis
lengkung

5.

Kelengkapan
materi

pada ide
sentral, cabang
utama, &
lainnya yg
dihubungkan
dengan garis
lengkung
Peta pikiran
menunjukkan
materi
yg
sangat
kompleks

Nilai = skor total x 4

hanya pada ide
sentral dan
cabang utama
yang
dihubungkan
dengan garis
lengkung
Peta pikiran
menunjukkan
materi
yang
kompleks

hanya pada ide
sentral atau
cabang utama
yang
dihubungkan
dengan garis
lengkung
Peta pikiran
menunjukkan
materi
yang
cukup
kompleks

gambar/simbol
tapi
menggunakan
garis lengkung

sebagai
penghubung
cabang

Peta pikiran Peta pikiran
menunjukkan
menunjukkan
materi
yang materi yang
kurang
tidak
kompleks
kompleks
SKOR TOTAL =
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URAIAN MATERI
KD 3.9 VERTEBRATA
A. Vertebrata
Vertebrata merupakan kelompok hewan yang memiliki tulang belakang.
Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari Chordata.
Vertebrata memiliki stuktur tubuh yang lebih sempurna dibandingkan dengan
hewan invertebrata. Hewan vertebrata mempunyai sistem kerja sempurna,
dimana peredaran darah berpusat jantung dengan pembuluh yang menjadi
saluran.
B. Ciri-ciri Vertebrata
Berikut merupakan ciri-ciri dari hewan bertulang belakang :
1. Tubuh berbentuk simetris bilateral
2. Susunan saraf terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang
3. Memiliki subu tubuh panas (homoiterm) dan dingin (poikiloterm)
4. Sistem pernafasan dengan paru-paru, kulit, dan insang
5. Struktur kulit terdiri atas epidermis dan endodermis
6. Alat reproduksi berpasangan (kecuali burung)
7. Alat pencernaan memanjang, mulai dari mulut sampai ke anus yang
terletak di sebelah vertran (depan) dan tulang belakang
C. Klasifikasi Vertebrata
Berikut merupakan klasifikasi dari vertebrata :
1. Kelas Pisces
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Gambar 1. 7 Ikan Gurami & Ikan Hiu merupakan kelas Pisces
Ciri utama dari pisces yaitu hewan berdarah dingin yang hidup di
dalam air, tubuhnya terdiri atas kepala, bernafas menggunakan insang
(operculum) yang dibantu oleh kulit, rangka tubuhnya tersusun atas
tulang sejati, struktur jantungnya terdiri atas satu serambi dan satu
bilik, tubuhnya ditutupi oleh sisik & memiliki gurat sisi untuk
menentukan arah dan posisi berenang. Adapun sistem organ pada
tubuh ikan :


Sistem Pencernaan: mulut-faring-esofagus-usus-anus.
Mempunyai hati, lambung hanya perbesaran sari usus.
Memiliki lidah dan gigi (kecuali Agnatha)



Sistem Gerak : otot bersegmen, mempunyai sirip.



Sistem Pernapasan : bernafas dengan insang dan memiliki tutup
insang

(operculum).

Pada

ikan

paru-paru

terdapat

Pneumatosista yang berfungsi sebagai paru-paru jika hidup di
lumpur.


Sistem Peredaran Darah : peredaran darah tertutup, jantung
beruang 2 (satu bilik, satu serambi)



Sistem Ekskresi : memiliki ginjal pronefros /mesonefros
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Sistem Saraf dan Indera : memiliki otak, hidung dengan saraf
pembau, telinga dalam untuk keseimbangan, mata, dan
memiliki endokrin penghasil hormon.



Sistem

reproduksi

:

kelamin

terpisah,

fertilisasi

internal/eksternal. Betina memiliki sepasang ovarium dan
sepasang oviduk. Berkembang biak secara ovipar atau vivipar.
Contoh hewan dari kelas Pisces yaitu ikan. Berdasarkan
strukturnya, Pisces dikelompokkan ke dalam kelas yaitu sebagai
berikut :
a. Kelas Agnatha : kelompok hewan yang belum mempunyai
rahang sehingga bentuk mulutnya hampir menyerupai mulut
cacing (ex: ikan hag, ikan lamprey, ikan hantu)
b. Kelas Chondrichthyes : kelompok hewan yang terdiri dari jenis
ikan bertulang rawan (ex : ikan pari, ikan hiu, ikan cucut
macan)
c. Kelas Osteichthyes : kelompok hewan yang termasuk ke dalam
kelas ini adalah jenis ikan yang bertulang sejati (ex : ikan
barramundi, ikan mas, ikan lele, ikan mujair, ikan gabus, kuda
laut)
2. Kelas Reptil
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Gambar 1. 8 Kura-kura & Buaya termasuk kelas Reptil
Berasal dari bahasa latin yaitu reptil, yang artinya melata. Ciri
utama dari reptil yaitu memiliki kulit bersisik berfungsi untuk
mencegah kekeringan, yang terbuat dari zat tanduk (keratin), bernafas
dengan paru-paru. Reptil merupakan hewan vertebrata yang berdarah
dingin (poikiloterm). Anggota tubuh berjari lima, bernafas dengan
paru-paru, jantung beruang empat yaitu dua serambi dan dua bilik
tetapi masih belum sempurna. Reptil termasuk hewan ekosterm,
dimana reptil menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu
tubuhnya. Reproduksi berlangsung secara internal dan bersifat ovipar.
Adapun sistem organ pada reptil yaitu :


Sistem

pencernaan

:

mulut-faring-esofagus-lambung-usus

halus-usus besar-anus (kloaka)


Sistem gerak : alat gerak aktif berupa otot dan pasif berupa
kerangka (untuk melata). Mempunyai kaki yang kuat, pada
buaya terdapat selaput pada kaki. Ular bergerak dengan sisik
perut.
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Sistem pernafasan : bernafas dengan paru-paru dengan trakea
yang bercincin kartilago (tulang rawan). Pada kura-kura, kloaka
digunakan untuk bernafas



Sistem peredararan darah : sistem tertutup dengan jantung
beruang 4 yaitu 2 serambi dan 2 biliki. Sekat di antara 2 bilik
belum sempurna, eritrosit berinti. Pada buaya, sekat kedua bilik
hampir sempurna, hanya terdapat 1 lubang sekat



Sistem ekskresi : sepasang ginjal yang pipih, terdapat ureter
yang bermuara pada kloaka, memiliki kandung kemih



Sistem saraf dan indera : terdapat kelopak mata dan selaput
tidur. Telinga memiliki membrane timpani dan saluran
eustachius, tidak ada telinga luar. Hidung dilengkapi organ
pembau. Kulit keras dan bersisik. Memiliki otak sebagai saraf
pusat.



Sistem reproduksi : kelamin terpisah. Fertilisasi internal dengan
alat kopulasi hemipenis. Telur bercangkang, bersifat ovipar.

Contohnya yaitu kura-kura, penyu, kadal, buaya, dan ular. Reptilia
dibagi menjadi beberapa ordo, antara lain :
a. Crocodilia : buaya sedang (Crocodyeus bifocatus), buaya besar
(Crocodyes porosus)
b. Testudinata : penyu hijau (Chelonia nydas), kura-kura (Tryony
cartilagines)
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c. Squamata : cicak (Hemidacty frenatus), tokek (Gecko
monarchis), kadal (Mouboya multifasciata), komodo, biawak
d. Ophidia : ular sawah, ular kobra
3. Kelas Amfibi

Gambar 1. 9 Katak termasuk kelas Amfibi
Amfibi merupakan kelompok hewan yang siklus hidupnya
memiliki dua fase yaitu fase air dan daratan, dimana hewan bernafas
dengan paru-paru dan kulit. Tubuh ditutupi kulit yang selalu basah dan
tidak berisik. Sebagian besar mengalami metamorphosis, fase larva
bernafas dengan insang dan hidup di air, setelah dewasa bernafas
dengan paru-paru dan kulit. Jantung memiliki dua serambi dan satu
bilik. Amfibi berkembang biak dengan bertelur (ovipar) dan
pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubunya baik di dalam
air maupun tempat lembab.
Adapun sistem organ pada amfibi :


Sistem pencernaan : pencernaan sempurna mulut-faringesofagus-lambung-usus halus-usus besar-anus



Sistem gerak : gerak aktif berupa otot dan gerak pasif berupa
tulang. Terdapat 2 pasang anggota gerak untuk berenang dan
berjalan. Bagian belakang relatif lebih panjang berfungsi untuk
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melompat. Anggota depan berjari 4 dan anggota belakang
berjari 5. Terdapat selaput renang berupa kulit tipis diantara
jari-jari


Sistem pernafasan : bernafas dengan paru-paru, kulit, dan
isang. Berudu bernafas dengan insang. Pertukaran gas terjadi di
kulit



Sistem peredaran darah : jantung beruang 3 yaitu 2 serambi dan
1 bilik. Peredaran darah tertutup dan dilengkapi dengan sistem
limfa



Sistem ekskresi : memiliki ginjal mesonefros dengan saluran
kandung kemih dan urin keluar melalui kloaka



Sistem saraf dan indera : memiliki otak, lidah, mata, telinga,
hidung, dan kulit. Memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar
tiroid



Sistem reproduksi : kelamin terpisah dan fertilisasi eksternal.
Telur menetas dan mengalami metamorphosis menjadi katak
dewasa.

Contohnya katak, kodok, dan salamander. Amfibi dibagi menjadi
beberapa ordo yaitu :
a. Apoda : salamander cacing
b. Anura : katak hijau besar, katak buduk
c. Urodela : salamander air
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4. Kelas Aves

Gambar 1. 10 Burung Nuri dan Burung Onta termasuk kelas Aves
Ciri utama dari aves adalah berdarah panas (homoiterm), jantung
terdiri dari empat ruang yakni 2 serambi dan 2 bilik yang sudah
berkembang dengan baik, pembuahan secara internal. Tubuh aves
ditutupi bulu, bersayap, dan dapat terbang. Bernafas menggunakan
paru-paru. Aves memiliki kantung udara dan indra penglihatan sangat
tajam. Anggota gerak depan berupa sepasang sayap, anggota gerak
belakang berupa sepasang kaki yang berfungsi untuk berjalan,
bertengger, atau berenang. Bersifat ovipar (bertelur).
Adapun sistem organ pada aves yaitu :


Sistem

pencernaan

:

mulut-esofagus-tembolok-lambung

kelenjar-lambung otot-usus halus-usus besar-anus (kloaka)


Sistem gerak : anggota gerak depan berupa sayap, anggota
gerak belakang berupa kaki



Sistem pernapasan :
Pada waktu terbang, gerakan aktif dari rongga dada tidak
dapat berlangsung karena tulang dada dan tulang rusuk
merupakan pangkal pelekatan yang kuat untuk

otot-otot

terbang akibatnya inspirasi da ekspirasi dilakukan oleh kantong
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udara di ketiak. Caranya dengan menggerak-gerakkan sayap.
Gerakan ini dapat menekan dan melonggarkan kantong udara
sehingga terjadi pertukaran udara di dalam paru-paru. Semakin
tinggi terbang, semakin cepat menggerakkan sayap untup
memperoleh banyak oksigen
Pada waktu burung tidak terbang, pernafasan terjadi karena
gerakan tulang dada sehingga tulang rusuk bergerak. Akibatnya
rongga

dada

membesar

dan

paru-paru

mengembang.

Mengembangnya paru-paru menyebabkan udara luar masuk
(inspirasi). Sebaliknya, jika rongga dada mengecil, paru-paru
akan mengempis sehingga udara dari kantong udara kembali ke
paru-paru dan udara dalam paru-paru keluar (ekspirasi)


Sistem peredaran darah : tertutup dan ganda yaitu 2x melewati
jantung. Jantung beruang 4 yaitu 2 serambi dan 2 bilik dengan
sekat yang sempurna



Sistem ekskresi : ginjal bertipe metanefros dan tidak memiliki
kandung kemih



Sistem saraf dan indera : terdapat kelopak mata, selaput tidur,
dan kelenjar air mata. Tidak memiliki daun telinga, terdapat
membran timpani, lidah tidak dapat dijulurkan. Indera
penciuman kurang berkembang dengan baik. Sistem saraf pusat
berupa otak dan saraf kranial
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Sistem reproduksi : kelamin terpisah dan fertilisasi internal.
Bersifat ovivar dan telur bercangkang keras dierami dan
menetas dengan bantuan induk. Proses fertilisasi pada burung
betina hanya ada satu ovarium yaitu ovarium kiri. Ovarium
kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil. Pada burung
jantan terdapat sepasang testis.

Berikut pembagian ordo dari aves :
a. Struthioniformes : memiliki tinggi mencapai 2,5 m dan
merupakan pelari (tidak dapat terbang), pemakan hewan &
tumbuhan (ex: burung unta)
b. Casuariiformes : tidak dapat terbang, sayap kecil, leher tidak
berbulu (ex:burung kasuari)
c. Pelecanifomes : lubang hidung tubular dan terdapat kelenjar,
paruh berlapis, hidup di lautan (ex: burung pelikan)
d. Anseriformes : paruh lebar tertutup lapisan yang banyak
mengandung organ sensori, ekor pendek, bulu seperti kapas
(ex: angsa)
e. Striggiformes : burung nocturnal, kepala besar, mata besar (ex:
burung hantu)
f. Galliformes : berparuh pendek, memakan padi-padian, kaki
untuk berlari dan mengais (ex: merak, maleo)
g. Psittaciiformes : paruh pendek & kuat, suara keras, pemakan
buah (ex: betet, lori, kakak tua, nuri)
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5. Kelas Mamalia

Gambar 1. 11 Kangguru dan harimau termasuk hewan Mamalia
Ciri utama dari mamalia yaitu adanya kelenjar susu (betina). Susu
dihasilkan oleh kelenjar mammae yang terdapat di daerah perut atau
dada fungsinya untuk makanan anaknya. Mamalia juga termasuk
hewan vertebrata yang tubuhnya ditutupi rambut. Mamalia umumnya
hidup di daratan, tetapi ada juga yang hidup di air (paus, lumbalumba). Kulit hewan mamalia terdapat kelenjar minyak & keringan,
serta termasuk homoiterm. Fertilisasi dilakukan secara internal.
Terdapat 4 ruang jantung yang sempurna dan bernafas dengan paruparu.
Adapun sistem organ pada tubuh mamalia yaitu :


Sistem

pencernaan

:

mulut-faring-esofagus-lambung-usus

halus-usus besar-anus


Sistem gerak : memiliki 2 pasang anggota gerak, untuk
berjalan, memegang, memanjat, berenang, dll.



Sistem pernafasan : berupa paru-paru dengan 2 lobus



Sistem peredaran darah : tertutup dan ganda. Jantung beruang 4
yaitu 2 serambi dan 2 bilik dengan sekat yang sempurna
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Sistem ekskresi : sepasang ginjal metanefros seperti kacang
kapri



Sistem saraf dan indera : memiliki lidah dilengkapi dengan
papilla, sepasang mata, telinga, hidung, kulit, dan otak



Sistem reproduksi : kelamin terpisah dan fertilisasi internal.
Kebanyakan mamalia vivipar tetapi ada juga yang ovipar
contohnya platipus.

Berikut merupakan beberapa ordo dari mamalia :
a. Marsupialia (mamalia berkantung) : pada betina memiliki
kantung di bagian ventral serta embrio lahir & berkembang di
dalam kantung (ex : kangguru)
b. Primata : hewan omnivora, tangan dan kakinya besar fungsinya
untuk memanjat dan memegang (ex : kera, gorilla, orang utan)
c. Rodentia (hewan pengerat) : tidak punya gigi taring, hidup di
semua habitat (ex : tikus, marmut, berang-berang)
d. Carnivora : pemakan daging, gigi taring, jari-jari tajam (ex:
kucing, singa, harimau, serigala)
e. Chiroptera : mamalia terbang, pemakan buah, nocturnal (ex:
kelelawar)
D. Peranan Vertebrata Dalam Kehidupan
Peranan vertebrata dalam kehidupan berdasarkan klasifikasinya :
1. Pisces :


Sumber protein hewani dan vitamin A
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Lemak ikan adalah sumber asam lemak tidak jenuh



Sirip untuk penyedap masakan (ikan cucut dan pari)



Bahan kerajinan atau ampelas



Mendorong berdirinya pabrik pengawetan ikan



Tulang ikan untuk perekat/lem

2. Reptil :


Menjaga ekosistem



Meningkatkan biodiversitas Indonesia



Bahan obat



Bahan pangan



Hiasan/Penjualan



Predator Alami

3. Amfibi :


Digunakan pada bidang kedokteran untuk penguat denyut jantung



Untuk tes kehamilan, karena katak akan berevolusi ketika disuntikkan
dengan urin wanita hamil. Bisa demikian, karena hormon katak jenis
tertentu sama seperti hormone manusia dan hormone dalam urin
wanita hamil yang bisa disuntikkan ke tubuh katak akan membuat
ovarium katak juga siap bertelur



Keperluan praktikum zoology



Membantu membinasakan nyamuk



Untuk dikonsumsi



Sebagai natural biological control
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4. Aves :


Sumber protein hewani : daging dan telurnya



Obat-obatan



Bahan praktikum



Predator alami



Membuka lapangan kerja : beternak ayam, itik, dll



Sumber ekonomi/penghasilan



Hiasan/perlombaan



Berperan dalam penyerbukan



Bahan industri misalnya shuttle cock untuk bulu tangkis

5. Mamalia :


Bahan makanan : daging dan susu sapi misalnya



Bahan baku sandang



Untuk penelitian di bidang kesehatan



Untuk menangani masalah criminal



Memiliki peranan yang penting dalam kelestarian ekosistem hutan

Berikut

peranan

hewan

vertebrata

berdasarkan

aspeknya

yang

menguntungkan :
1. Aspek bahan sandang : domba menghasilkan bulu yang dapat
dijadikan pakaian (kain wol), kulit sapi bisa dibuat baju, tas, dan
sepatu.
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2. Aspek bahan pangan : daging ikan air laut (salmon, bawal, nila,
gurame,dll); bebek; telur ayam, daging sapi, dll bisa dijadikan sumber
makanan.
3. Aspek obat-obatan : daging kelelawar bisa dipercaya sebagai obat
asma, amfibi juga bisa untuk metode kesehatan.
4. Aspek transportasi : kuda bisa digunakan sebagai alat transportasi
(delman).
5. Aspek peliharaan : ikan mas/koi/dll dapat dijadikan peliharaan dan
hobi di rumah, ikan lele/nila bisa dibudidaya, burung bisa dipelihara
untuk hobi dan keindahan.
6. Aspek pertanian : sapi dan kerbau digunakan petani untuk membajak
sawah.
7. Sebagai predator alami : burung hantu bisa memangsa tikus yang
merupakan hama pertanian.

Gambar 1. 12 Contoh bahan sandang dari hewan vertebrata
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Tidak semua hewan vertebrata itu menguntungkan, tetapi ada juga aspek
yang merugikan. Berikut merupakan penjelasannya:
1. Reptil, seperti ular yang memiliki bisa. Jika terkena bisa ular bisa
membahayakan nyawa manusia.
2. Mamalia, seperti anjing bisa menyebabkan rabies jika terkena
gigitannya terutama anjing liar.
3. Aves, bisa menyebabkan virus seperti flu burung.
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Lampiran 4. Storyline dan Storyboard Komik Digital
Judul Bab 1 : “Kisah Kaoi 1 : Edisi Vertebrata”

Scen
1

Seq
1

Tempat dan Kejadian
-

2

-

s
(Ilustrasi Gambar Sampul Bab 1)
Naskah
Pengenalan judul komik, tata cara
penggunaan komik, kompetensi dasar
& indikator pembelajaran
Pengenalan tokoh :
 Kaoi = laki-laki remaja yang
sangat menyayangi hewan dan
memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi
 Bu Ayu = seorang dokter

Ilustrasi
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Scen

Seq

3

Tempat dan Kejadian

Rumah-Kaoi dan Ibunya
pergi

Naskah
hewan keliling
 Ibu Kaoi = seorang wanita
berusia
35
tahun
yang
merupakan Ibu dari Kaoi
 Ayah Kaoi = seorang pria
berusia
40
tahun
yang
merupakan ayah dari Kaoi
 Pak Tomo = tetangga Kaoi
yang berprofesi sebagai petani
Adegan saat Kaoi dan Ibunya pergi
keluar kota 3 hari 2 malam karena ada
acara keluarga dan Ayah Kaoi harus
bekerja serta mengurus hewan
peliharaan Kaoi yaitu anjing, burung,
dan ikan.

Ilustrasi

(Ilustrasi Gambar Peristiwa)
1

1

Ayah Kaoi-hewan peliharaan

Lanjutan
Sebelum Kaoi pergi, Kaoi memberi
pesan kepada Ayahnya untuk selalu
memberi makanan sesuai porsi dan
jadwalnya untuk hewan peliharaannya.
Ayah selalu mengingat pesan Kaoi dan
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Scen

2

Seq

Tempat dan Kejadian

2

Rumah

1

Rumah-Dokter datang

Naskah
melakukan aktivitas tersebut sebelum
berangkat bekerja.
Hari ketiga, dimana hari Kaoi pulang
ke rumah pada sore hari. Ayah Kaoi
sampai terlebih dahulu di rumah
kemudian barulah Kaoi dan Ibunya
tiba. Akan tetapi, ada kejanggalan
yang dirasakan Kaoi dimana anjing
kesayangannya tidak nafsu makan dan
diare. Maka Kaoi memastikan apakah
Ayah Kaoi sudah melakukan yang
Kaoi pesan ataukah belum. Setelah
dipastikan, Ayah Kaoi sudah benar
melakukan apa yang dipesankan. Kaoi
langsung bertindak untuk menelpon
dokter
hewan
yang
biasanya
berkeliling di komplek tempat tinggal
Kaoi.
Dokter hewan yang bernama Bu Ayu
datang untuk memeriksa keadaan
anjing Kaoi dan ternyata anjing Kaoi
terkena diare yang disebabkan dari
konsumsi makanannya sudah melebihi
tanggal kadaluarsa. Kaoi penuh
dengan rasa ingin tahu, sehingga dia
bertanya tentang ciri-ciri hewan
peliharaan meliputi anjing, burung,

Ilustrasi
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Scen

Seq

3

1

Tempat dan Kejadian

Luar rumah – Jalan-jalan

Naskah
dan ikan. Bu Ayu menjelaskan
vertebrata,
menyebutkan
klasifikasinya
(aves,
mamalia,
pisces)
Pagi hari, seperti biasanya Kaoi
memberi makan hewan peliharaannya
dan mengajak jalan anjingnya karena
sudah tiga hari ditinggalkan Kaoi.
Waktu jalan-jalan Kaoi melihat Pak
Tomo, tetangganya yang berprofesi
sebagai seorang petani sedang
mengurusi sawahnya dan tak sengaja
anjing Kaoi menggonggong ke sawah
dan ternyata akibat gonggongan
tersebut, Kaoi melihat ular sawah dan
langsung berteriak kepada Pak Tomo.
Pak Tomo langsung menangkap ular
tersebut. Kaoi langsung menghampiri
dan membantu Pak Tomo serta cepatcepat untuk pulang ke rumah Pak
Tomo agar ular dimasukkan ke
kandang.

Ilustrasi

(Ilustrasi Gambar Peristiwa)
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Scen

Seq
2

4

1

Tempat dan Kejadian
Luar rumah-sawah

Rumah Pak Tomo

Naskah
Ilustrasi
Bu Ayu mengendarai sepedanya
melewati jalan di pinggir sawah
tersebut dan berhenti karena melihat
Kaoi. Bu Ayu bertanya apa yang
terjadi karena kelihatannya Kaoi dan
Pak Tomo tergesa-gesa. Kaoi langsung
bilang kepada Bu Ayu untuk segera ke
rumah Pak Tomo. Lalu Bu Ayu
mengikuti Pak Tomo dan Kaoi.
Kaoi menjelaskan bahwa ada ular di Keterangan :
sawah milik Pak Tomo. Bu Ayu *Halaman selanjutnya sesi menjawab
menjelaskan apa yang harus dilakukan pertanyaan dan diskusi LKPD
dan menjelaskan ciri-ciri dan
klasifikasi reptilia kepada Pak Tomo
dan Kaoi. Pak Tomo juga memberi
tahu sering ada kodok hijau di
sawahnya.
Bu
Ayu
langsung
menjelaskan tentang klasifikasi dan
ciri amfibi. Kemudian ular yang
sudah dikandang langsung dibawa Bu
Ayu untuk diurus di Balai Besar
Karantina. Kaoi juga akhirnya pulang
kerumah.
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Scen

Seq

Scen

Seq

1

1

Tempat dan Kejadian

Tempat dan Kejadian
Rumah

Naskah
Judul Bab 2 : “Kisah Kaoi 2 : Edisi Vertebrata”

(Ilustrasi Gambar Sampul Bab 2)
Naskah
Seperti biasa Kaoi mengurusi hewan
peliharaannya dan Ayah bekerja. Tibatiba Ibu mengajak Kaoi pergi ke pasar
untuk berbelanja dan Kaoi akhirnya
menemani Ibu.

Ilustrasi

Ilustrasi
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Scen

Seq
2

3

Tempat dan Kejadian
Pasar-Lapak penjual daging

Pasar-Lapak Sandang

Naskah
Ibu Kaoi mampir ke lapak yang
menjual daging karena Ibu Kaoi ingin
membeli daging swike untuk makan
malam keluarga. Kemudian Kaoi
dengan rasa ingin tahunya yang besar
menanyakan apakah itu daging swike.
Ibu menjelaskan asal-usul dan
peranan amfibi tersebut bagi
manusia, selain itu Ibu juga
menjelaskan peranan daging sapi,
ayam/bebek, dan ikan yang dijual di
lapak tersebut.
Setelah selesai membeli, Ibu dan Kaoi
pulang ke rumah. Saat mau keluar dari
pasar, tanpa sengaja Kaoi melihat
pedagang accesories. Pedagang itu
menjual tas, dompet, sepatu, ikat
pinggang dan Kaoi tertarik untuk
mengunjungi lapak tersebut. Kaoi
bertanya bahan dasar pembuatan
produk-produk tersebut. Pedagang
menjelaskan bahwa produk tersebut
dibuat dari kulit sapi, buaya, dan
kambing. Ibu tahu bahwa Kaoi anak
yang penuh dengan rasa penasaran
yang tinggi, maka Ibu Kaoi langsung
cepat-cepat mengajak Kaoi pulang.

Ilustrasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
158

Scen
2

Seq
1

2

Tempat dan Kejadian
Rumah-Malam hari

Rumah-meja makan

Naskah
Ilustrasi
Ibu Kaoi sudah mempersiapkan
masakannya yaitu swike. Ayah dan
Kaoi sudah duduk di meja makan.
Selesai
makan
malam,
Ayah
memamerkan raket bulu tangkis dan
kok barunya. Kaoi dan Ibu kaget dan
Kaoi memegang kok Ayah dan
bertanya bahan dasar pembuatan Kok.
Ayah menjelaskan bahwa itu
berasal dari bulu ayam dan Ibu
langsung
menimbrung
untuk
menjelaskan bahan pembuatan
sandang yang dijual di pasar tadi.
Kaoi langsung mengingat penjelasan Keterangan :
Bu Ayu saat di rumah Pak Tomo. Kaoi *Halaman selanjutnya sesi
menyimpulkan dan bertanya kepada pertanyaan dan diskusi LKPD
Ayah dan Ibu bahwa ternyata hewan
vertebrata itu banyak manfaat untuk
kehidupan manusia.

menjawab
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STORYBOARD BAB 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
0

STORYBOARD BAB 2
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Lampiran 5. Dialog Teks Pada Komik
DIALOG TEKS PADA KOMIK
DIALOG TEKS PADA BAB 1
Panel 1:
[Kaoi sedang sibuk mengurusi hewan peliharaannya di rumah]
[Tiba-tiba Ibu Kaoi datang menghampiri Kaoi]
Ibu : “Kaoi, Ibu ingin bicara.”
Kaoi : “Baik bu, sebentar.”
Panel 2 :
Ibu : “Nak, Ibu ada acara keluarga di luar kota. Ibu minta nak Kaoi menemani Ibu
ya”
Panel 3 :
Kaoi : “Hah?? Berapa lama bu? Nanti yang mengurus hewan di rumah siapa bu?
*mulai panik*”
Panel 4 :
[Sore hari] *Ayah pulang kerja*
Ayah : “Ayah pulang!”
Panel 5 :
*Kaoi muka lesu akibat besok dia pergi dan mengkhawatirkan hewan
peliharaannya*
Kaoi : “Yah.. Jangan lupa ya yah beri makan anjing dan burung kesayanganku 3x
sehari sesuai porsi tempat makannya. Untuk ikan, 2x saja yah”
Panel 6 :
Ayah : “Siap Bos!”
Kaoi : “Jangan sampai lupa yah, untuk makan pagi dan siang dirangkap tidak apaapa yah”
Panel 7:
Ibu : “Tenang Kaoi, Ayahmu tidak akan lupa. Yuk kita makan dulu”
Panel 8:
*Mereka bertiga makan bersama*
Panel 9 :
[Pagi Hari] *Ibu dan Kaoi berpamitan dengan Ayah*
Ayah : “Hati-hati di jalan!”
Panel 10:
*Ayah sedang beraktivitas memberi makanan hewan-hewan peliharaan Kaoi
(ikan, anjing, burung) sebelum berangkat bekerja*
Panel 11 :
Ayah : “Saatnya memberi makan hewan peliharaan”
Panel 12 :
*3 hari kemudian*
(Ayah mengulangi adegan dimana memberi makan hewan peliharaan dan
berangkat kerja)
Panel 13 :
*adegan hewan-hewan peliharaan sedang makan*
Panel 14 :
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[Sore hari]
Ibu dan Kaoi : “Ayah, kami pulang!!”
Panel 15 :
Ayah : “Selamat datang!!”
Panel 16 :
Kaoi : “Ayah apakah anjingku sudah diberi makan?”
Ayah : “Sudah nak, ayah sudah memastikan semuanya”
Panel 17 :
*Kaoi telpon dokter (Dokter Ayu) karena kejanggalan yang dirasakannya*
Kaoi : “Halo, dokter Ayu sepertinya anjing Kaoi sedang sakit. Apakah dokter bisa
kemari unuk memeriksa?”
Panel 18 :
*Dokter Ayu tiba*
Bu Ayu : “Wah ini dari faktor makanannya pasti sudah kadaluarsa”
Panel 19:
Kaoi : *Kaoi sambil melihat tangga kadaluarsa “Iya dok.. Kenapa anjing bisa
diare ya dok? Apakah burung juga bisa?”
Panel 20 :
Bu Ayu : “karena faktor makanan yang kurang diperhatikan. Burung juga bisa
Kaoi. Penyebabnya sama dari faktor makanan” *Bu Ayu juga menunjukkan mind
mapping mini berisi aves, pisces, mamalia*
Panel 21 :
[Keesokan Harinya]
*Kaoi mengajak jalan-jalan si anjing*
*Kaoi melewati jalan di pinggir sawah dan menyapa Pak Tomo (dengan
melambaikan tangan)*
Panel 22 :
*Tiba-tiba anjing Kaoi menggonggong ke arah sawah karena ada ular sawah*
Panel 23 :
Kaoi : “Pak Tomo!! Ada ular Pak!!”
Panel 24 :
*Pak Tomo langsung berlari dan menangkap ular tersebut dengan jaring*
Panel 25 :
*Ular ditangkap dalam jaring*
Panel 26 :
Bu Ayu : “Kaoi! Ada apa itu?”
Kaoi : “Ini dok, Pak Tomo barusan menangkap ular.”
Panel 27 :
Bu Ayu : “Apakah Pak Tomo dan Kaoi tahu bahwa ular itu termasuk reptil?”
Panel 28 :
Kaoi : “Reptil?? Apa itu dok?”
Panel 29 :
Bu Ayu : “Reptil termasuk hewan vertebrata yang punya ciri ciri : kulit
mengandung pigmen, bernafas dengan paru-paru. Contohnya ada ophidian (ular
sawah), crocodilian (buaya), dan testudinata (penyu hijau)”
Panel 30 :
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Bu Ayu: “poikiloterm, jantung ruang 4, reproduksi internal, bernafas dengan paruparu & trakea yang bercincin kartilago, anggota gerak berupa otot dan kerangka
(untuk melata), kulit bersisik.”
Panel 31 :
Kaoi : “Apakah ular sawah ini berbahaya dok?”
Panel 32 :
Bu Ayu : “ Berbahaya karena mengandung bisa dan bahkan bisa melilit tubuh
manusia”
Panel 33 :
Kaoi : “Kalau kodok hijau?”
Bu Ayu : “Itu termasuk amfibi ya!”
Panel 34 :
Bu Ayu : “Cirinya mereka memiliki jantung ruang 3, reproduksi eksternal,
bernafas dengan paru-paru; kulit; insang, anggota gerak berupa otot dan tulag,
tubuh ditutupi kulit yang selalu basah. Contohnya ada anura dan apoda”
Panel 35 :
Kaoi : “Menarik sekali dok, lalu ular yang ditangkap Pak Tomo tadi bagaimana
nasibnya ya?”
Bu Ayu : “Saya bawa ke balai besar karantina untuk ditindaklanjuti”
Pak Tomo : “Baik dok, terimakasih”
Panel 36 :
Kaoi : “Mari kita mengulas materi berdasarkan cerita yang sudah kalian baca tadi
dengan mengikuti panduan di bawah ini”
1. Pesan moral apa yang dapat kalian tangkap dari cerita tersebut?
2. Sebut klasifikasi dan ciri-ciri hewan vertebrata beserta contohnya!
3. Silahkan mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan!
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DIALOG TEKS PADA BAB 2
Panel 1 :
[Pagi hari] *Ibu datang menghampiri Kaoi di halaman depan rumah*
Ibu : “Nak, temani ibu ke pasar yuk!”
Kaoi : “Yuk bu, sebentar ya” *Kaoi sembari mengurus hewan-hewannya meliputi
anjing, burung, dan ikan*
Panel 2 :
[Tiba di Pasar] *mampir ke lapak penjual daging*
Ibu : “Bang beli daging swike 2 kg ya”
Penjual : “Siap Bu!”
Kaoi : “Swike?? Apa itu bu?”
Panel 3 :
Ibu : “Swike itu berasal dari paha katak hijau yang nantinya diolah.”
Panel 4 :
Ibu : “Sama seperti daging ikan, ayam/bebek, sapi bermanfaat sebagai sumber
pangan manusia. Jadi ikan itu termasuk golongan pisces, ayam/ bebek termasuk
golongan aves, sapi itu termasuk golongan mamalia, dan katak itu termasuk
golongan amfibi. Tentunya semua hewan tersebut punya tulang belakang ya”
Panel 5 :
*Kaoi tidak sengaja melihat pedagang accessories di dekat pintu keluar pasar*
Kaoi : “Bu mampir yuk, bagus-bagus tuh!”
Panel 6 :
*Kaoi menunjuk dompet-dompet yang dipajang*
Kaoi : “Bang, dompet coklatnya itu dari bahan apa ya?”
Penjual : “Macam-macam dek.. Ada yang dari kulit sapi, kambing, dan buaya”
Panel 7 :
Penjual : “Bagus kan?”
Kaoi : “Wah! Baru pertama kali loh saya tahu ada begituan”
Panel 8 :
Ibu : “Sudah nak, kita pulang ya”
Panel 9 :
[Malam itu]
*Kaoi dan Ayah sudah duduk di meja makan, kemudian Ibu datang membawa
makanan*
Ibu : “Makanan datang..Swike ala Ibu”
Panel 10 :
Ayah : “Sebelum mulai makan, Ayah punya ini” *menunjukkan raket baru beserta
koknya*
Panel 11 :
Kaoi : “Yah, koknya dari bulu apaan? bebek?”
Panel 12 :
Ayah : “Jadi ini dari bulu ayam nak, bulu ayam pilihan yang memang layak
dijadikan kok”
Panel 13 :
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Kaoi : “Wah, ternyata ayam banyak sekali keuntungannya. Dagingnya bisa diolah,
bahkan bulunya aja bisa dijadikan kok. Selain kok, apakah bisa dijadikan
kemoceng?”
Panel 14 :
Ibu : “Tentu bisa nak.. Aves itu ada banyak contohnya : burung, bebek, ayam,
angsa itu juga aves. Bisa diolah jadi sumber pangan, alat rumah tangga, atau
sebagai hobi”
Panel 15 :
Kaoi : “Oh gitu ya bu. Tapi Kaoi pernah dengar-dengar katanya ada yang
sintetis?”
Panel 16 :
Ibu : “Kalau yang Kaoi lihat di pasar tadi, ada tas, dompet, sepatu, ikat pinggang
itu berasal kulit hewan asli.”

Panel 17 :
Kaoi : “Kaoi jadi ingat penjelasan Dokter Ayu ternyata vertebrata itu banyak
peranannya bagi kehidupan ya, ada yang dijadikan sumber pangan dan vitamin
seperti susu, telur, minyak ikan. Bahan sandang seperti tas dan dompet, bahkan
peliharaan” *Kaoi bicara sambil ada mind mappingnya*
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Panel 18 :
Kaoi : “Ternyata Vertebrata itu banyak peranannya bagi kehidupan ya!”
Panel 19 :
Ayah + Ibu : “Betul itu nak!”
Panel 20 :
SESI PERTANYAAN
Kaoi : “Mari mengulas materi yang sudah kalian baca dengan mengikuti panduan
dibawah ini”
1. Apa makna yang kalian tangkap dari cerita tersebut?
2. Temukan contoh hewan vertebrata di sekitar lingkunganmu dan berikan
manfaatnya!
3. Silahkan mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan!
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Lampiran 6. Surat Izin Validasi Produk
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Lampiran 7. Lembar Hasil Validasi Produk oleh Para Validator
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Lampiran 8. Nota Biaya Pembuatan Komik
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Lampiran 9. Lembar Validasi Para Ahli dan Rubrik Penskoran
Lembar Validasi Produk
“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK STRIP
DIGITAL PADA MATERI VERTEBRATA UNTUK KELAS X SMA”
Nama Lengkap
Sebagai Validator
Lembaga/Instansi

:
:
:

Paraf/TTD
Guru Biologi

Petunjuk:
1. Untuk memberikan penilaian terhadap format angket ini, Bapak/Ibu cukup
memberikan tanda centang () pada kolom yang telah disediakan.
2. Angka yang terdapat pada kolom Skor dimaksudkan sebagai pedoman
tanggapan atas pertanyaan 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)
3. Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang () pada kolom
Skor sesuai dengan tanggapan Bapak/Ibu sebagai bentuk penilaian
terhadap produk.
Skor
No.
Pernyataan Aspek yang
4 (SB)
3 (B)
2 (K) 1 (SK)
Dinilai
Citra Komik
1.
Kesesuaian pemilihan panel
komik dengan tema yang
diambil
2.
Penggunaan balon kata
3.
Jarak antarpanel jelas untuk
menunjukkan ruang &
waktu pada komik
4.
Gambar komik menarik
5.
Kontras warna sesuai
Tampilan Komik
6.
Judul cerita sesuai dengan
tema yang diambil
7.
Alur cerita jelas
8.
Bentuk & ukuran huruf
mudah dibaca
9.
Kesesuaian
komposisi
gambar & kata
10. Presisi desain halaman
komik
Isi Komik
11. Kesesuaian
isi
komik
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No.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pernyataan Aspek yang
4 (SB)
Dinilai
dengan
KD
3.9
(mengelompokkan hewan
ke dalam filum berdasarkan
lapisan
tubuh,
rongga
tubuh, simetri tubuh, dan
reproduksi)materi
vertebrata untuk kelas X
SMA
Runtutan, cakupan, dan
ketuntasan materi yang
disampaikan
Keterkaitan materi dengan
realita lingkungan yang
diberikan
Contoh informasi realita
lingkungan sekitar yang
diberikan
Jalan cerita komik jelas &
menarik
Gambar, isi cerita, materi
jelas dan mudah dipahami
peserta didik
Pesan moral tentang materi
vertebrata jelas
Tatanan Bahasa
Bahasa yang digunakan
pada
komik
mudah
dipahami peserta didik
Bahasa yang digunakan
dalam komik sesuai dengan
taraf berpikir peserta didik
Tidak
memuat
kata
bermakna ganda
Efisiensi
Komik strip digital dapat
mencapai
KD
materi
vertebrata
(3.9
Mengelompokkan hewan
ke dalam filum berdasarkan
lapisan
tubuh,
rongga
tubuh, simetri tubuh, dan
reproduksi)
Kesuaian media dengan
segmentasi usia pembaca

Skor
3 (B)
2 (K)

1 (SK)
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Skor
Pernyataan Aspek yang
4 (SB)
3 (B)
2 (K)
Dinilai
23. Media pembelajaran aman
digunakan oleh peserta
didik
24. Media pembelajaran berupa
komik strip digital mudah
digunakan oleh peserta
didik
TOTAL SKOR
Keterangan/catatan tambahan (sebagai masukan) :
No.

1 (SK)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Lembar Validasi Produk
“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK STRIP
DIGITAL PADA MATERI VERTEBRATA UNTUK KELAS X SMA”
Nama Lengkap
Sebagai Validator
Lembaga/Instansi

:
:
:

Paraf/TTD
Ahli Media

Petunjuk:
1. Untuk memberikan penilaian terhadap format angket ini, Bapak/Ibu cukup
memberikan tanda centang () pada kolom yang telah disediakan.
2. Angka yang terdapat pada kolom Skor dimaksudkan sebagai pedoman
tanggapan atas pertanyaan 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)
Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang () pada kolom
Skor sesuai dengan tanggapan Bapak/Ibu sebagai bentuk penilaian
terhadap produk
Skor
No.
Pernyataan Aspek yang
4 (SB)
3 (B)
2 (K) 1 (SK)
Dinilai
Citra Komik
1.
Kesesuaian pemilihan
panel komik
2.
Penggunaan balon kata
jelas
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No.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pernyataan Aspek yang
4 (SB)
Dinilai
Jarak antarpanel
jelas
untuk menunjukkan ruang
& waktu pada komik
Gambar komik menarik
Kontras warna sesuai
Tampilan Komik
Judul cerita sesuai dengan
tema yang diambil
Alur cerita jelas
Bentuk & ukuran huruf
mudah dibaca
Kesesuaian
komposisi
gambar & kata
Presisi desain halaman
komik
TOTAL SKOR

Skor
3 (B)
2 (K)

1 (SK)

Keterangan/catatan tambahan (sebagai masukan) :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Lembar Validasi Produk
“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK STRIP
DIGITAL PADA MATERI VERTEBRATA UNTUK KELAS X SMA”
Nama Lengkap
Sebagai Validator
Lembaga/Instansi

:
:
:

Paraf/TTD
Ahli Materi

Petunjuk:
1. Untuk memberikan penilaian terhadap format angket ini, Bapak/Ibu cukup
memberikan tanda centang () pada kolom yang telah disediakan.
2. Angka yang terdapat pada kolom Skor dimaksudkan sebagai pedoman
tanggapan atas pertanyaan aspek yang dinilai dengan keterangan sebagai
berikut :
Skor 4 = Sangat Baik (SB)
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Skor 3 = Baik (B)
Skor 2 = Kurang (K)
Skor 1 = Sangat Kurang (SK)
Bacalah pernyataan di bawah ini dan berilah tanda centang () pada kolom
Skor sesuai dengan tanggapan Bapak/Ibu sebagai bentuk penilaian
terhadap produk
Skor
No.
Pernyataan Aspek yang
4 (SB)
3 (B)
2 (K) 1 (SK)
Dinilai
Isi Komik
Kesesuaian
isi
komik
1.
dengan
KD 3.9
(mengelompokkan hewan
ke
dalam
filum
berdasarkan lapisan tubuh,
rongga
tubuh,
simetri
tubuh, dan reproduksi)
materi vertebrata untuk
kelas X SMA
Runtutan, cakupan, dan
2.
ketuntasan materi yang
disampaikan
3.
Keterkaitan contoh materi
dengan kondisi lingkungan
sekitar
4.
Kejelasan contoh yang
diberikan
5.
Jalan cerita komik jelas &
menarik
6.
Gambar, isi cerita, materi
jelas dan mudah dipahami
peserta didik
7.
Pesan moral tentang materi
vertebrata jelas
Tatanan Bahasa
8.
Bahasa yang digunakan
pada
komik
mudah
dipahami peserta didik
Bahasa yang digunakan
9.
dalam komik
sesuai
dengan taraf berpikir
peserta didik
10.
Tidak
memuat
kata
bermakna ganda
TOTAL SKOR
Keterangan/catatan tambahan (sebagai masukan) :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
185

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Rubrik Penskoran Instrumen Validasi
No.
Aspek
1.
Citra
Komik

Indikator
Pemilihan panel
komik

Penggunaan balon
kata

Jarak antar panel

Kriteria
1. Memenuhi semua
kriteria meliputi :
ketepatan penempatan
panel, tidak terdapat
ruang kosong,
seimbang dengan
panel lain, sejajar
dengan panel lain
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Memenuhi semua
kriteria, meliputi :
ketepatan penempatan
balon kata
menunjukkan dialog
antar tokoh,
mempresentasikan
pikiran tokoh,
memberi penjelasan
naratif dari ilustrasi
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Semua jarak antar
panel pada komik
seimbang
2. Terdapat 1 jarak panel
yang tidak seimbang
3. Terdapat 2 jarak panel
yang tidak seimbang
4. Terdapat lebih dari 2
jarak panel yang tidak

Skor
4

3
2
1
4

3
2
1
4

3
2
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
186

No.

Aspek

Indikator
Gambar komik
menarik

Kontras warna
menarik

2.

Tampilan
Komik

Judul cerita

Kejelasan alur

Kriteria
seimbang
1. Memenuhi semua
kriteria meliputi :
gambar mudah
dikenali siswa,
bervariasi, ukuran
gambar proporsional,
desain simple &
menarik
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Seluruh warna yang
digunakan
memadukan warna
gelap dan terang
sehingga
meningkatkan
perhatian siswa
2. Sebagian besar warna
yang digunakan
memadukan warna
gelap dan terang
3. Terdapat sebagian
warna yang tidak
memadukan warna
gelap dan terang
4. Seluruh warna yang
digunakan tidak
memadukan warna
gelap dan terang
1. Judul cerita sangat
sesuai dengan usia
pembaca, karakter
pembaca, kesesuaian
tokoh, dan kesesuaian
alur cerita
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Alur cerita yang

Skor
4

3
2
1
4

3

2

1

4

3
2
1
4
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No.

Aspek

Indikator
cerita

Bentuk dan ukuran
huruf mudah
dibaca

Kesesuaian
komposisi gambar
& kata

Ketepatan presisi
desain halaman
komik

Kriteria
terdapat pada komik
sangat mudah diikuti.
2. Alur cerita yang
terdapat pada komik
mudah diikuti.
3. Alur cerita yang
terdapat pada komik
kurang mudah diikuti.
4. Alur cerita yang
terdapat pada komik
tidak mudah diikuti.
1. Seluruh bentuk dan
ukuran huruf tegas dan
selaras
2. Sebagian besar bentuk
dan ukuran huruf tegas
dan selaras
3. Terdapat sebagian
besar bentuk dan
ukuran huruf yang
tidak tegas dan selaras
4. Seluruh bentuk dan
ukuran huruf tidak
tegas dan selaras
1. Komposisi gambar &
kata tidak berlebihan
dan sesuai
2. Terdapat 1 komposisi
gambar & kata
berlebihan dan tidak
sesuai
3. Terdapat 2 komposisi
gambar & kata
berlebihan dan tidak
sesuai
4. Terdapat lebih dari 2
komposisi gambar &
kata berlebihan dan
tidak sesuai
1. Memenuhi semua
kriteria, meliputi :
ketepatan presisi
desain, tidak terdapat
ruang kosong pada
setiap halaman,

Skor

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4
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No.

3.

Aspek

Isi Komik

Indikator

Kesesuaian isi
komik dengan K.D
KD 3.9
(mengelompokkan
hewan ke dalam
filum berdasarkan
lapisan tubuh,
rongga tubuh,
simetri tubuh, dan
reproduksi) materi
vertebrata untuk
kelas X SMA
Runtutan, cakupan,
dan ketuntasan
materi yang
disampaikan

Keterkaitan contoh
materi dengan
kondisi lingkungan
sekitar

Kriteria
seimbang dengan
halaman lain, sejajar
dengan halaman lain
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Isi komik memenuhi
semua kriteria,
meliputi : kesesuaian
dengan KD 3.9,
mengandung
informatif, kalimat
jelas, mudah dipahami
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Memenuhi semua
kriteria, meliputi :
materi runtut,
penjelasan materi dari
awal hingga tuntas,
cakupan materi sesuai
dengan materi yang
dibahas, mudah
dipahami
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Memenuhi semua
kriteria, meliputi :
contoh realistis,
disampaikan dengan
jelas, disertai gambar
menarik, sesuai/terkait
dengan materi
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria

Skor

3
2
1
4

3
2
1
4

3
2
1
4

3
2
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No.

Aspek

Indikator

Kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
Kejelasan contoh
1. Memenuhi semua
yang diberikan
kriteria, meliputi :
contoh jelas, mudah
dimengerti, disajikan
singkat, sesuai materi
pembelajaran
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
Jalan cerita komik
1. Memenuhi semua
jelas & menarik
kriteria, meliputi :
jalan cerita komik
jelas, menarik, mudah
dimengerti, dan
disajikan singkat
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
Gambar, isi cerita, 1. Memenuhi semua
dan kejelasan
kriteria, meliputi :
materi
gambar jelas & sesuai
materi, isi cerita sesuai
materi, materi jelas &
mudah dipahami
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
Kejelasan pesan
1. Memenuhi semua
moral terkait materi
kriteria, meliputi :
vertebrata
mudah dipahami, tidak
bermakna ganda,
singkat, dan jelas.
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi

Skor
1
4

3
2
1
4

3
2
1
4

3
2
1
4

3
2
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
190

No.
4.

Aspek
Tatanan
Bahasa

Indikator
Bahasa yang
digunakan dalam
komik

Kesesuaian bahasa

Tidak memuat kata
bermakna ganda

Kriteria
semua kriteria
1. Memenuhi semua
kriteria meliputi : tidak
menimbulkan makna
ganda, mudah
dimengerti,
komunikatif, dan
bahasa sederhana
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Seluruh penggunaan
bahasa dalam komik
sesuai dengan taraf
berpikir peserta didik
2. Sebagian besar
penggunaan bahasa
dalam komik sesuai
dengan taraf berpikir
peserta didik
3. Terdapat sebagian
besar penggunaan
bahasa dalam komik
tidak sesuai dengan
taraf berpikir peserta
didik
4. Seluruh penggunaan
bahasa dalam komik
tidak sesuai dengan
taraf berpikir peserta
didik
1. Semua kata yang
digunakan dalam
media pembelajaran
tidak menimbulkan
makna ganda
2. Terdapat 1 kata yang
digunakan dalam
media pembelajaran
menimbulkan makna
ganda
3. Terdapat 2 kata yang
digunakan dalam

Skor
4

3
2
1
4

3

2

1

4

3

2
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No.

5.

Aspek

Efisiensi

Indikator

Ketercapaian
tujuan
pembelajaran
dengan KD materi
vertebrata

Kesuaian media
dengan segmentasi
usia pembaca

Keamanan media

Kemudahan

Kriteria
media pembelajaran
menimbulkan makna
ganda
4. Terdapat lebih dari 2
kata yang digunakan
dalam media
pembelajaran
menimbulkan makna
ganda
1. Semua tujuan
pembelajaran tercapai
2. Terdapat satu tujuan
pembelajaran yang
tidak tercapai
3. Terdapat dua tujuan
pembelajaran yang
tidak tercapai
4. Terdapat lebih dari 2
tujuan pembelajaran
tidak tercapai
1. Memenuhi semua
kriteria, meliputi :
sesuai usia pembaca,
karakteristik pembaca,
kesesuaian karakter,
dan kesesuaian jalan
cerita dengan pembaca
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Memenuhi semua
kriteria, meliputi :
keselamatan bagi
penggunaan, ramah
lingkungan, tidak
berbahaya, tidak
beresiko
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria
1. Memenuhi semua

Skor

1

4
3

2

1

4

3
2
1
4

3
2
1
4
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No.

Aspek

Indikator
penggunaan media

Kriteria
kriteria, meliputi :
mudah diakses dimana
saja, petunjuk media
jelas, dimensi media
proporsional, dan
mudah dibaca.
2. Memenuhi 3 kriteria
3. Memenuhi minimal 1
kriteria
4. Tidak memenuhi
semua kriteria

Skor

3
2
1

