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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi pada rendahnya hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA yang telah dilakukan yaitu dari 34 siswa 

terdapat 16 yang belum tuntas belajarnya dengan nilai rata-rata 63 dan ketuntasan 

klasikal 53% dengan KKM 70. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dengan penerapan media komik sains 

pada mata pelajaran IPA kelas IV SDN 1 Ombe Baru Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari empat 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. 

Data dikumpulkan menggunakan lembar observasi dan tes hasil belajar siswa. 

Keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Subyek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Ombe Baru yang berjumlah 34 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal siklus I yaitu 68% mengalami 

peningkatan pada siklus II sebesar 88%. Demikian pula dengan aktivitas belajar siswa 

terjadi peningkatan dari siklus I yaitu memperoleh skor 47 dengan kategori cukup 

aktif, pada siklus II menjadi 54 dengan kategori aktif. Sedangkan skor aktivitas guru 

juga mengalami peningkatan yaitu dari siklus I memperoleh skor 11 berkategori baik, 

pada siklus II memperoleh skor 14 berkategori sangat baik. Hal ini berarti Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) telah memenuhi indikator yang ingin dicapai. Oleh karena itu, 

berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerapan media komik sains 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV di SDN 1 

Ombe Baru Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

Kata – Kata Kunci: Media Komik Sains, Hasil Belajar, Mata Pelajaran IPA 
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ABSTRACT 

This research was motivated by the observation of the students' result in science 

subjects which has been done to 34 students, there are 16 students who have not 

completed their study  by average value are 63 and classical completeness are 53%  

by KKM 70. The purpose of this research is to improve learning outcomes by the 

application of science comics media in science subjects at class IV Elementary 

School 1 Ombe Baru 2015/2016. The type of research is Class Action Research 

(CAR), which consists of four phases: planning, action, observation, evaluation and 

reflection. Data were collected by observation sheets and student’s test learning 

outcomes. Then data were analyzed qualitatively and quantitatively. Subjects  were 

students of class IV Elementary School 1 Ombe Baru  whom are 34 students. The 

results showed that the completeness of classical first cycle are 68% that have been 

increased to 88% at second cycle. Similarly, the student’s learning activity increased 

from score 47 which is categorized enough at first cycle to 54 which is categorized 

active at second cycle. While scores of teacher activity also increased,that 11 which is 

categorized good at first cycle to 14 which iscategorized very good at second cycle. 

This means a Class Action Research (CAR) has been the indicators to be achieved. 

Therefore, based on the results of this study could be concluded that the application 

of science comics media can improve student learning outcomes in science subjects at 

class IV of Elementary School 1 Ombe Baru 2016/2017.  

 

Keywords : Science Comics Media, Learning Outcomes, Science Subject.  
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A. PENDAHULUAN 

SDN 1 Ombe Baru khususnya pada kelas IV  diperoleh informasi bahwa guru 

kurang memanfaatkan media pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. 

Dengan keadaan tersebut, tentunya akan berdampak pada hasil belajar siswa yang 

rendah tidak mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Rendahnya nilai mid tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor guru 

tidak menerapkan media pembelajaran yang inovatif  yang dapat melibatkan siswa 

secara langsung dan  merangsang siswa untuk mencari tahu sendiri mengenai materi 

yang dipelajari. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan dengan guru kelas IV 

SDN 1 Ombe Baru, kesulitan mempelajari pelajaran IPA juga di rasakan. Dilihat dari 

nilai siswa yang dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil post test yang 

diberikan pada mata pelajaran IPA. Jumlah keseluruhan siswa adalah 34 orang yang 

terdiri dari 22 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. 

Dari hasil pre-test  yang diberikan ada siswa yang memperoleh nilai di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan memperoleh nilai di atas Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) untuk mata 

pelajaran IPA adalah 70, Siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM dengan nilai 

rata-rata 33-67 sejumlah 16 orang dan siswa yang memperoleh nilai di atas KKM 

dengan nilai rata-rata 73-80 sejumlah 18 orang. Jika dipersentasekan hanya 53% 

siswa tuntas belajar dan 47%  siswa belum tuntas belajar dari 34 siswa kelas IV SDN 

1 Ombe Baru Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media komik sains karena komik 

dapat menarik minat siswa belajar, menambah keterampilan siswa untuk menerapkan 

pengetahuan ilmiah dalam kehidupan nyata mereka. Selain itu, komik dapat 

merangsang rasa ingin tahu dan kreatifitas siswa serta mengekspresikan dirinya 

berbekal ide yang digambarkan dalam bentuk gambar yang menarik dan cerita komik. 
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Komik dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam dunia pendidikan karena 

komik dapat dirancang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Berdasarkan uraian tersebut dilakukan penelitian dengan prosedur Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul: “Penerapan Media Komik Sains untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV SDN 1 Ombe 

Baru  Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana 

Penerapan Media Komik Sains Dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

IVA SDN 1 Ombe Baru  Tahun Pelajaran 2016/2017 ?” 

Adapun prosedur  yang digunakan untuk memecahkan masalah rendahnya 

hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 1 Ombe Baru Tahun Pelajaran 2016/2017 

dengan Penerapan Media Komik Sains antara lain: 

a. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam pembuka dan 

menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

b. Guru mempersiapkan media dan sumber belajar. 

c. Guru melakukan apersepsi. 

d. Guru memberikan stimulus kepada siswa dengan pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi. 

e. Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan tentang materi. 

f. Guru membentuk kelompok masing-masing 4-5 orang dan membagikan LKS. 

g. Sebelum melakukan diskusi kelompok, siswa diajak untuk merumuskan jawaban 

sementara (hipotesis) dari jawaban permasalahan dalam lembar kerja. 

h. Guru membagikan Media Komik Sains. 

i. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa untuk mengumpulkan data atau 

informasi sebagai bekal sebelum proses pengujian hipotesis. 
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j. Siswa melakukan pengujian hipotesis, perwakilan kelompok siswa 

menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok yang lain 

menanggapi. 

k. Siswa dengan guru bersama-sama merumuskan kesimpulan. 

l. Guru melakukan umpan balik dan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. 

m. Guru memberikan tes evaluasi secara individu dan menutup pembelajaran. 

Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “Meningkatkan hasil 

belajar IPA dengan Penerapan Media Komik Sains Siswa Kelas IV SDN 1 Ombe 

Baru Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Melatih keterampilan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. 

b. Memberikan pengalaman langsung pada guru untuk dapat mengembangkan 

pembelajaran dengan pendekatan inovatif yang tepat sehingga kualitas 

pembelajaran dapat meningkat. 

2. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran IPA. 

b. Siswa dapat berperan aktif selama proses pembelajaran dalam mata pelajaran 

IPA. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan gagasan, daya pikir dan 

ide. 

d. Meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. 
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3. Bagi Sekolah 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

guru-guru di SDN 1 Ombe Baru 

b. Dapat memberikan konstribusi yang lebih baik dalam perbaikan 

pembelajaran, sehingga mutu sekolah dapat meningkat. 
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B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS  TINDAKAN 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengertian Media 

Secara harfiah kata media berasal dari bahasa latin yakni “medium” yang 

artinya perantara. Maksudnya adalah perantara antara sumber pesan dengan 

penerima pesan. Menurut Hamdani (2011: 243), media adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intsruksional di lingkungan 

siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun media pembelajaran 

adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

istruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

2. Pengertian Komik 

Menurut Sudjana, dkk., (2006: 64). Dalam pengertian, komik juga 

didefinisikan sebagai suatu bentuk gambar kartun yang tersusun secara berurutan 

dan membawakan suatu cerita sehingga mengungkapkan karakter dari tokoh-

tokoh yang terdapat di dalamnya, Sedangkan menurut Yudhi Munadi (2008: 100) 

mendefinisikan komik sebagai media pembelajaran. Gambar dalam komik 

biasanya berbentuk atau berkarakter gambar kartun. Komik mempunyai sifat yang 

sederhana dalam penyajiannya, dan memiliki unsur urutan cerita yang memuat 

pesan yang besar tetapi disajikan secara ringkas dan mudah dipahami, terlebih 

lagi komik dilengkapi dengan bahasa verbal yang analogis. Dengan adanya 

perpaduan antara bahasa verbal dan nonverbal ini, mempercepat pembaca paham 

terhadap isi pesan dimaksud, karena pembaca terbantu untuk tetap fokus dan tetap 

dalam jalurnya. 

3. Media Komik Sains dalam Pembelajaran 

Begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan 

akan komik mengilhami pakar pendidikan untuk menjadikan komik sebagai 

media pembelajaran. Seperti ditemukan pada hasil penelitian oleh Thorndike 
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dalam Susilana, dkk., (2009:188) yang menyebutkan bahwa anak-anak yang 

membaca komik lebih banyak dari pada membaca buku pelajaran. 

Langkah-langkah dari media Komik Sains yaitu sebagai berikut:               

1) Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam pembuka dan 

menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 

2) Guru mempersiapkan media dan sumber belajar. 

3) Guru menyampaikan bahwa mereka akan belajar tentang rangka manusia  

4) Menyampaikan tujuan pembelajaran  

5) Guru dan siswa melakukan tanya jawab berkaitan tentang materi. 

6) Guru menyampaikan ilustrasi singkat mengenai hal-hal yang perlu 

diperhatikan dan yang akan dikerjakan selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan media komik. 

7) Guru memperlihatkan media komik yang akan dibaca oleh siswa dan 

membagikannya. 

8) Guru melakukan tanya jawab mengenai materi-materi yang belum dimengerti. 

9) Guru Membagi siswa menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. 

10) Guru membagikan Lembar Evaluasi kepada siswa. 

11) Guru meminta siswa mengerjakan Soal Evaluasi bersama – sama. 

12) Guru membantu siswa yang menemukan kesulitan.. 

13) Guru memberikan tes evaluasi secara individu dan menutup pembelajaran. 

Setiap media pembelajaran pasti ada yang namanya kekurangan dan 

kelebihannya masing-masing, sebagai berikut: 

Kelebihan dari media Komik Sains: 

1) Komik sangat menarik karena ilustrasinya, cerita yang panjang, perwatakan 

orangnya realistik, dan dapat digunakan sebagai hiburan. 

2) Dapat menambah perbendaharaan kata pembacanya. 

3) Menciptakan minat baca siswa. 

4) Memperluas pengetahuan dan minat apresiasi siswa. 
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Sedangkan, kelemahan media Komik Sains: 

1) Gambar atau foto hanya menekankan persepsi indra penglihatan 

2) Gembar atau foto benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk  kegiatan 

pembelajaran. 

3) Ukuran sangat terbatas untuk kelompok besar. 

4. Pembelajaran IPA 

Menurut pengertian dari Kemendiknas (2011), dalam Widi (2014),  IPA 

merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan 

percobaan (induktif) namun ada perkembangan selanjutnya IPA juga diperoleh 

dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif). Ada dua hal berkaitan yang tidak 

terpisahkan dengan IPA, yaitu IPA sebagai produk, pengetahuan IPA yang berupa 

pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif, dan IPA sebagai 

proses, yaitu kerja ilmiah. Saat ini objek kajian IPA menjadi semakin luas, 

meliputi konsep IPA, proses, nilai, dan sikap ilmiah, aplikasi IPA dalam 

kehidupan sehari-hari dan kreativitas. 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar 

tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Guru dapat mengetahui seberapa 

tinggi tingkat keberhasilan dari serangkaian kegiatan belajar mengajar yang telah 

dijalankan. Guru juga dapat mengkaji kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 

saat roses belajar mengajar dan kekurangan tersebut akan dapat dipertimbangkan 

untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik demi tercapainya hasil 

belajar yang baik pula. 
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6. Hubungan antara Komik Sains dengan pembelajaran IPA 

Mata pelajaran IPA untuk SD diberikan kepada siswa untuk memperoleh 

pengetahuan, gagasan, dan konsep tentang alam sekitar yang diperoleh dari 

pengalaman melalui pengamatan. Mata pelajaran IPA sering kali sulit dipahami 

oleh siswa karena bermuatan konsep yang abstrak sehingga untuk memahami 

materi pembelajaran, siswa seringkali mengalami kesulitan. Apalagi ditambah 

keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran saat proses belajar mengajar. 

Media pembelajaran digunakan sebagai alat bantu mengajar, sumber 

pengalaman konkrit pada siswa, dan sebagai alat menyalur komunikasi atau 

informasi. Maka komik sangatlah cocok digunakan sebagai alat media 

pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. Dengan demikian hubungan komik 

Sains dengan pembelajaran IPA memuat materi yang berhubungan dengan dunia 

nyata, menggunakan bahasa yang digunakan  siswa sehari-hari. Media komik 

Sains pembelajaran IPA menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di 

alam sekitar melalui pengamatan atau aktivitas yang dialami sendiri. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh: 

1. Lalu Sukron Hafizi (2014) dengan judul: “Penggunaan Media Komik Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas III SDN Mertak Tombok Tahun 

Pelajaran 2014/2015” terdapat pengaruh positif pada mata pelajaran IPA dengan 

Media Komik terhadap hasil belajar siswa. 
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2. Rohmat Kharis Affandi (2013) dengan judul: “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA Melalui Pendekatan Inkuiri dengan Media Komik Sains Pada 

Siswa Kelas V SDN Tugurejo 03 Tahun Pelajaran 2013/2014” terdapat pengaruh 

positif pada mata pelajaran IPA dengan Media Komik terhadap keterampilan 

mengajar guru. 

Kedua penelitian yang relevan tersebut memiliki kesamaan, yaitu dengan 

media Komik mampu memberikan pengaruh positif pada peningkatan hasil 

belajar di setiap mata pelajaran tertentu. Penelitian tentang peningkatan hasil 

belajar IPA memang sudah sering dilakukan. Namun penelitian tentang 

peningkatan hasil belajar IPA dengan menggunakan media grafis komik masih 

jarang dilakukan. 

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dimulai dari Metode guru dalam 

mengajar sangat menentukan kualitas hasil belajar mengajar di kelas. Jika proses 

pembelajarannya hanya berpusat pada guru tanpa memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menggali sendiri pengetahuan yang mereka miliki maka siswa menjadi 

pasif atau kurang aktif. Guru harus melakukan perbaikan terhadap proses 

pembelajaran, selain itu unsur yang teramat penting dalam metode pembelajaran 

adalah media pembelajaran itu sendiri sebagai alat bantu dalam pembelajaran untuk 

lebih memudahkan guru membuat iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang 

interaktif dan menyenangkan. Pengadaan media dalam pembelajaran juga harus di 

lakukan oleh setiap guru untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dalam proses 

pembelajaran. 
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Dalam proses pembelajaran IPA terutama pada materi yang tidak memiliki 

media pembelajaran siswa kurang bersemangat dalam belajar. Hal ini dikarenakan 

materi tidak dapat dipraktikkan atau ditunjukkan langsung kedepan kelas karena 

ruang lingkup materi yang terlampau luas. Untuk itu dengan menggunakan media 

komik ini peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan tentang berbagai bentuk 

contoh materi yang akan disajikan agar siswa tidak merasa bosan dan dapat 

menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Siswa juga akan lebih 

tertarik mengikuti pelajaran karena siswa usia SD khusunya kelas IV sangat 

menyukai gambar-gambar dan diharapkan materi yang ada didalam komik tersebut 

dapat dengan mudah dipahami sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut: jika penerapan Media Komik dilaksanakan secara optimal 

pada kelas IV A di SDN 1 Ombe Baru Tahun Pelajaran 2016/2017, maka hasil 

belajar siswa akan meningkat. 
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C. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di SDN 1 Ombe Baru kelas IV di desa ombe kecamatan 

kediri. Penelitian dilaksanakan pada tanggal  26 Juli – 02 Agustus 2016. Adapun 

yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 

Ombe Baru, serta yang menjadi observer dalam penelitian ini adalah guru kelas IV 

SDN 1 Ombe Baru dan rekan sejawat. 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor guru yaitu kegiatan guru 

dalam kelas dalam menerapkan media Komik Sanis dan faktor siswa yaitu aktivitas 

belajar siswa melalui penerapan media Komik Sanis yang akan meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

Variabel penelitian ini dibagi menjadi variabel harapan dan variabel tindakan. 

Definisi operasional variabel harapan yaitu Hasil belajar adalah segala bentuk 

perolehan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa yang dapat diamati 

setelah siswa menerima pengalaman belajar dalam aspek kognitif dan dapat 

dinayatakan dalam bentuk nilai atau skor. Definisi operasional variabel tindakan yaitu 

Media Komik adalah suatu bentuk gambar kartun dengan teks yang disusun secara 

berurutan sesuai dengan cerita di dalamnya yang dapat memunculkan atau 

mengungkapkan karakter yang terdapat di dalam cerita tersebut dan dapat 

meningkatkan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran khususnya 

pembelajaran IPA. 
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Pada media komik Sains siswa diminta untuk membentuk kelompok menjadi 

8 kelompok yang terdiri dari 4 – 5 siswa. Dimana setiap kelompok akan diberikan 

komik Sains untuk di diskusikan bersama teman kelompoknya agar guru mengetahui 

tingkat pemahaman mereka setelah membaca komik Sanis tersebut. Kemudian 

setelah membaca komik Sains tersebut guru membagikan Lembar Kerja Siswa 

kepada masing-masing kelompok dan mendiskusikan bersama teman kelompoknya. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Peneltian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus Siklus I terdiri dari 2 kali pertemuan 

sedangkan siklus  II terdiri dari 2 kali pertemuan.. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu : Tahap perencanaan, Tahap pelaksanaan dan observasi, Tahap evaluasi dan 

refleksi. Pelaksanaan setiap siklus 1 kali pertemuan dengan alokasi waktu 2 x 35 

menit. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Sumber data dan jenis data 

 Sumber data dalam penelitian ini berasal dari seluruh siswa kelas IV semester 

II dengan jumlah siswa 34 orang, serta peneliti sebagai pengajar dan dua orang 

menjadi observer (guru kelas IV dan teman sejawat). Adapun jenis-jenis data 

sebagai berikut : 

a. Data kualitatif, berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa ketika proses 

pembelajaran dikelas berlangsung. 

b. Data kuantitasif, berupa skor hasil tes atau evaluasi belajar yang diberikan 

pada setiap akhir siklus. 

 



13 
 

2. Cara pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai kegiatan pembelajaran baik aktivitas guru maupun aktivitas 

siswa dengan penerapan media komik. 

b. Tes hasil belajar 

Tes hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes  

Evaluasi siswa dari segi kognitif setelah menggunakan media komik Sains, 

tes objektif berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 15 butir soal yang harus 

dikerjakan oleh siswa secara individu pada setiap akhir siklus. Tes hasil 

belajar ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat penguasaan 

siswa setelah menggunakan media komik Sains. 

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu : 

1. Lembar pengamatan (observasi) 

a. Lembar observasi aktivitas guru 

  Indikator  keberhasilan aktivitas guru ditandai dengan aktivitas 

guru minimal berkategori baik pada proses pembelajaran dengan 

menggunakan  media Komik Sains. Adapun aspek-aspek yang diamati 

sebagai berikut: 

1) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP 

2) kegiatan pendahuluan (apersepsi dan motivasi) 

3) kegiatan inti: 

 penguasaan materi pembelajaran 

 penerapan strategi pembelejaran yang mendidik 

 penerapan media Komik Sains 

 pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran 

 pelibatan peserta didik dalam pembelajaran 

4) kegiatan penutup (kesimpulan pembelajaran dan refleksi). 
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b. Lembar observasi aktivitas siswa 

 Observer akan mengamati aktivitas siswa. Indikator 

keberhasilan aktivitas belajar siswa minimal berkategori aktif pada 

proses pembelajaran. Beberapa aspek penilaian aktivitas belajar adalah 

sebagai berikut : 

1) Kesiapan siswa menerima pembelajaran 

2) Antusias siswa dalam proses pembelajaran 

3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

4) Penerapan media Komik Sains 

5) Interaksi siswa dengan siswa serta guru saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

6) Partisipasi siswa dalam menyimpulkan hasil pembelajaran. 

2. Tes hasil belajar 

 Mengetahui data hasil belajar siswa dilakukan dengan memberikan 

soal evaluasi berupa soal pilihan ganda. 

Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut : 

1) Data hasil belajar siswa 

Hasil belajar merupakan hasi belajar yang dicapai seorang 

individu setelah mengalami proses belajar dalam waktu tertentu. Data 

hasil belajar siswa diolah dengan menggunakan perhitungan sebagai 

berikut : 

a. Ketuntasan individu 

 Siswa dikatakan tuntas dalam proses pembelajaran apabila 

memperoleh nilai ≥70. Nilai ketuntasan minimal sebesar 75 

digunakan karena sesuai dengan indikator keberhasilan. 

S = 
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 Keterangan: 

 S = nilai yang diharapkan (dicari) 

 R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar 

 N = skor maksimum dari tes 

b. Ketuntasan klasikal 

Rumus untuk Keterangan: 

Me = Mean (rata-rata) 

     Jumlah seluruh skor 

N = Jumlah menghitung ketuntasan klasikal, sbagai berikut : 

   
 

 
   

Keterangan: 

KB = Ketuntasan belajar 

P = Banyak siswa yang memperoleh nilai ≥ 70 

n = Banyak seluruh siswa yang mengikuti tes 

Jika KB ≥ 85% maka belajar dikatakan tuntas secara klasikal dan 

jika KB ≤ 85% maka belajar dikatakan tidak tuntas. 

c. Nilai rata-rata kelas 

 Nilai yang diperoleh siswa satu kelas dijumlahkan, 

kemudian dihitung untuk mengetahui hasil belajar rata-rata siswa 

setiap siklus dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Hasil nilai rata-rata yang diperoleh siswa siklus I akan 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh siswa pada siklus II untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa secara klasikal. 

2) Menghitung hasil observasi kegiatan pembelajaran 

 Penilaian aktivitas guru dilakukan melalui observasi langsung, 

dimana seorang guru yang sedang mengajar diobservasi langsung oleh 

observer dan observer berada bersama guru dan siswa didalam kelas. 

a. Data aktivitas guru 

 Data aktivitas guru diambil dengan menggunakan lembar 

observasi dan data tersebut dianalisis dengan cara menentukan 

presentase keberhasilan guru dalam menerapkan metode index card 

match. Dalam penelitian ini, pemberian skor untuk setiap indikator 

yang berisiskan deskriptor mengikuti aturan sebagai berikut: 

1) Menentukan skor aktivitas guru, menentukan skor yang 

diperoleh guru dengan ketentuan sebagai berikut : 

(a) Skor 0 diberikan jika deskriptor tidak tampak 

(b) Skor 1 diberikan jika deskriptor tampak 

2) Menetukan skor maksimal ideal (SMi) yaitu : 

Skor Maksimal Ideal yaitu skor yang mungkin dicapai apabila 

semua item dapat dicapai. 

(a) Jumlah indikator = 15 

(b) Skor setiap indikator =1 

(c) Skor maksimal ideal = 15 

(d) Skor minimal ideal =1 

Me =  
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3) Menetukan mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi) 

dengan rumus sebagai berikut : 

   
 

 
               

 

    
 

 
               

 

b. Data aktivitas siswa  

 Data aktivitas belajar siswa merupakan sebuah penelitian 

yang dilakukan observer untuk melihat sejauh mana keaktifan siswa 

mengikuti proses pembelajaran. Pedoman penskoran untuk aktivitas 

belajar siswa yaitu : 

1) Menentukan skora aktivitas siswa, menentukan skor yang 

diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai berikut : 

(a) Skor 1 diberikan jika x ≤ 25% siswa yang memenuhi 

deskriptor yang telah ditetapkan. 

(b) Skor 2 diberikan jika 25% < x < 50% siswa yang 

memenuhi deskriptor yang telah ditetapkan. 

(c) Skor 3 diberikan jika 50% < x < 75%) siswa yang 

memenuhi deskriptor yang telah ditetapkan. 

(d) Skor 4 diberikan jika x >75% siswa yang memenuhi 

deskriptor yang telah ditetapkan. 

Dimana x = banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 

sesuai deskriptor. 

2) Menentukan skor maksimal ideal (Smi) yaitu : 

 Skor Maksimal Ideal yaitu skor yang mungkin dicapai 

apabila semua item dapat dicapai. 
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a) Banyaknya deskriptor : 15 

b) Skor maksimal : 4 

c) Skor minimal : 1 

d) Skor Maksimal Idealnya (SMI) = 15 x 4 = 60  

e) Skor minimal seluruh deskriptor = 15 x 1 = 15 

3) Menentukan mean ideal (Mi) dan standar deviasi (SDi) 

Mi = 
 

 
                 

  = 
 

 
          

 = 37,5 

SDi = 
 

 
                 

 = 
 

 
            

 = 7,5 

 Indikator keberhasilan penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar pada 

siswa kelas IV dan aktivitas belajar siswa serta aktivitas mengajar guru dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa pada siklus tertentu 

diperoleh ketuntasan dengan setiap siswa memperoleh Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) dengan nilai ≥70 sebanyak 85% oran siswa. 

2. Penelitian ini dikatakan berhasil jika aktivitas mengajar guru tergolong baik. 

3. Penelitian ini dikatakan berhasil jika aktivitas belajar siswa tergolong aktif. 
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D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 11 dengan kategori baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa 47 dengan kategori cukup aktif. 

c) Nilai rata-rata hasil belajar siswa diperoleh 65. 

d) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu 

sebesar 68% dari 34 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 23 siswa dan 11 siswa 

yang tidak tuntas. Hasil tersebut kurang dari target KKM yang ditentukan 

yaitu ≥70 dengan ketuntasan klasikal 85%. 

e) Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka penelitian dilanjutkan ke 

siklus II. 

2. Siklus II 

a) Jumlah skor aktivitas guru sebesar 14 dengan kategori sangat baik. 

b) Jumlah skor aktivitas siswa 54 dengan kategori aktif. 

c) Nilai rata-rata hasil belajar siswa diperoleh 81. 

d) Ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi yaitu 

sebesar 88% dari 34 siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 30 siswa dan 4 siswa 

yang tidak tuntas. 

e) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus I ke siklus II 

serta telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian 

dihentikan pada siklus II. 

 Adapun ringkasan  dari hasil penelitian yang memuat data hasil observasi 

aktivitas guru, hasil observasi aktivitas siswa dan data hasil belajar pada siklus I dan 

siklus II dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Siklus 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Ketuntasan Belajar 

Siswa 

Skor Kategori Skor Kategori 
Nilai 

rata-rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

I 11 Baik 47 Cukup 

Aktif 

65 68% 

II 14 Sangat 

Baik 

54 Aktif 81 88% 

 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil aktivitas guru dari siklus I 

sebesar 11 yang dikategorikan baik diperoleh dari jumlah indikator meningkat 

manjadi 14 pada siklus II yang dikategorikan sangat baik. Hasil aktivitas siswa siklus 

I sebesar 47 dikategorikan cukup aktif meningkat menjadi 54 pada siklus II 

dikategorikan aktif. Sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh pada siklus I sebesar 65 

dengan ketuntasan klasikal 68%, dan meningkat pada siklus II menjadi nilai rata-rata 

yang diperoleh 81 dengan ketuntasan klasikal 88%. Jadi, peningkatan ketunasan 

klasikal dari siklus I ke siklus II sebesar 20%. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Hasil belajar pada pra tindakan memperoleh nilai rata-rata dengan ketuntasan 

klasikal 53%, setelah diberikan tindakan pada siklus 1 meningkat menjadi nilai 

rata-rata 65 dengan ketuntasan klasikal 68%, kemudian meningkat pada siklus II 

menjadi nilai rata-rata 81 dengan ketuntasan klasikal 88%.  

2. Aktivitas guru pada siklus 1 memperoleh skor 11 dengan kategori baik 

meningkat menjadi skor 14 dengan kategori sangat baik pada siklus II. 

3. Aktivitas siswa pada siklus 1 memperoleh skor 47 dengan kategori cukup aktif, 

kemudian meningkat menjadi skor 54 dengan kategori aktif pada siklus II. 

Saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi 

sekolah tentang hasil belajara siswanya dengan penggunaan media komik/gambar 

dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan kepada guru untuk dijadikan sebagai acuan dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan media komik atau gambar. 

3. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa untuk meningkatakan minat bacanya dengan banyak-

banyak membaca buku/komik yang berkaitan dengan pelajaran. Agar lebih 
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termotivasi dalam belajar, dan hasil belajar siswa dapat terus meningkat dengan 

penggunaan media komik. 

4. Bagi peneliti lainnya 

Penelitian ini mengisyaratkan pentingnya penelitian lanjutan oleh peneliti 

lain. Disarankan kepada peneliti lain yang akan datang untuk merancang, 

mengimplentasikan, mengembangkan media komik sains dengan lebih baik 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan lebih memuaskan. 
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