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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh penggunaan media
komik ilmiah terhadap hasil belajar IPA Biologi (2) Pengaruh penggunaan media peta konsep
terhadap hasil belajar IPA Biologi dan (3) Perbedaan pengaruh penggunaan media komik ilmiah
dan media peta konsep terhadap hasil belajar IPA Biologi. Penelitian dilakukan di SMPN 1
Jonggat pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 dengan menggunakan desain penelitian non
equivalent control group design. Sampel penelitian terdiri dari 53 siswa yang ditentukan melalui
tehnik purposive sampling yang terbagi dalam dua kelas eksperimen yaitu kelas IXB (26 siswa)
yang menggunakan media komik ilmiah dan IXD (27 siswa) yang menggunakan media peta
konsep. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda sebanyak 30
butir soal. Data dianalisis menggunakan uji N-Gain dan uji Anakova pada taraf kesalahan 5%.
Hasil analisis menggunakan uji N-Gain menunjukan bahwa penggunaan media Komik ilmiah
dan media Peta konsep berpengaruh terhadap hasl belajar IPA Biologi siswa kelas IX SMPN 1
Jonggat tahun ajaran 2014/2015. Sementara itu, hasil analisis menggunakan uji Anakova
menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh penggunaan media Komik Ilmiah dan
media Peta konsep terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa kelas IX SMPN 1 Jonggat tahun
ajaran 2014/2015.

Kata-kata kunci: Media Komik Ilmiah, Media Peta Konsep dan Hasil Belajar
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THE EFFECT OF APPLICATION OF ACADEMIC COMIC AND CONCEPT MAP
MEDIA ON BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT AT GRADE IX SMPN 1

JONGGAT IN THE ACADEMIC YEAR OF 2014/2015

ABSTRACT

This non equivalent control group design research was conducted in SMPN 1 Jonggat in orders
to know: (1) the effect of using academic comic medium on biology learning achievement, (2)
the effect of using concept map medium on biology learning achievement and (3) the difference
effect of using academic and concept map media on biology learning achievement. Sample of 53
students  were determined by using purposive sampling method. The sample of 53 students were
26 students at class IX B and 27 students at class IX D, that were tought using academic comic
and concept map media, respectively. Instrument at this research was 30 tests of multiple choice.
Data were analyzed using N-Gain and Anacova tests at 5% level of significancy. The results of
N-Gain test showed that both the academic comic and concept map media were significanly
affected the increasing of biology learning achievement for the students of SMPN 1 Jonggat.
However, the results of Anacova test showed there were no different effect of academic comic
and concept map media to the increasing  of  biology learning achievement of  SMPN 1 Jonggat
students in the academic year of 2014/2015.

Key words: academic comic, concept map and learning achievement

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia yang

berkembang selama ini, pelajaran biologi

diberikan pada jenjang Sekolah Menengah

Pertama (SMP) melalui pelajaran IPA.

Materi biologi pada jenjang SMP

mengajarkan siswa tentang kehidupan

mahluk hidup dengan tujuan agar siswa

dapat mempelajari dirinya sendiri dan

linkungannya.

Pada dasarnya materi biologi

berkaitan langsung dengan kehidupan

sehari-hari. Tetapi ada beberapa materi

biologi yang cenderung bersifat hafalan,

sehingga siswa terkendala dan kurang

tertarik untuk memahami materi tersebut.

Materi biologi merupakan kegiatan atau

proses aktif menggunakan pikiran dalam

mempelajari mahkluk hidup dan

lingkungannya. Proses belajar mengajar

pada materi biologi selama ini kurang dapat

memotivasi siswa karena guru cenderung

mengajar dengan cara konvensional.

Menyediakan suasana yang menyenangkan

selama proses belajar merupakan salah satu

tugas dari guru. Kegiatan guru di dalam

kelas yang kurang menyenangkan

mengakibatkan hasil belajar menjadi kurang.
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Hasil belajar siswa yang kurang

bukan semata-mata karena kesalahan siswa

sebagai faktor dalam tetapi juga faktor guru

sebagai faktor luarnya, seperti penerapan

strategi atau media pembelajaran yang

digunakan dalam proses belajar mengajar.

Clark dalam (Rifai, 2013) mengungkapkan

bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70%

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan

30% dipengaruhi oleh lingkungan.  Hal ini

menunjukan adanya faktor luar yang

mempengaruhi hasil belajar siswa di

sekolah.

Salah satu faktor  yang membuat

pembelajaran menjadi menyenangkan

adalah dengan menggunakan media. Media

pembelajaran merupakan alat bantu yang

berfungsi untuk menjelaskan bagian dari

keseluruhan program pembelajaran yang

sulit dijelaskan secara verbal (Musfiqqon,

2012).

Penggunaan media pembelajaran

masih belum banyak dilakukan oleh guru.

Kecenderungan guru dalam mengajar masih

berbasis pada pembelajaran ceramah dan

diskusi tanpa menggunakan media. Agar

kegiatan belajar mengajar lebih

menyenangkan guru hendaknya dapat

menggunakan atau membuat media yang

dapat digunakan untuk  meningkatakan

keinginan siswa dalam belajar.

Penggunaan media pembelajaran

dapat meningkatkan ketertarikan siswa

dalam kegiatan belajar sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar serta

meningkatkan hasil belajar siswa. Pemilihan

media pengajaran menjadi sangat penting

karena harus sesuai dengan tingkat satuan

pendidikan dan materi pelajaran.

Media komik ilmiah merupakan

salah satu media pembelajaran konvensional

yang berbentuk kartun yang diperankan oleh

seseorang atau benda untuk menjelaskan

suatu permasalahan yang dapat menghibur

pembacanya. Walaupun komik ilmiah telah

mencapai tujuannya untuk menghibur para

pembacanya, komik ilmiah juga mempunyai

nilai edukatif yang bisa diterapkan pada

materi pelajaran (Rohani, 1997). Komik

ilmiah sebagai media pembelajaran, guru

harus menggunakan potensi komik ilmiah

yang ada dari buku-buku atau blog-blog

yang tersedia di internet. Peranan komik

ilmiah sebagai media pembelajaran adalah

kemampuannya dalam menciptakan minat

baca kepada siswa.

Penggunaan media komik ilmiah

sebaiknya dipadukan dengan metode

mengajar, sehingga komik ilmiah menjadi

media pembelajaran yang efektif.

Pembelajaran dengan bantuan media dapat

meningkatkan hasil belajar. Selain media
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Komik Ilmiah guru juga dapat menggunakan

media Peta Konsep pada kegiatan belajar

mengajar. Peta konsep merupakan gambar

dua dimensi dari suatu bidang studi atau

suatu bagian dari bidang studi yang

memperlihatkan hubungan-hubungan

proporsional antara konsep-konsep (Kholil,

2008). Penggunaan Peta Konsep dalam

pembelajaran mempermudah siswa yakni

dengan memberikan stimulus pada materi

yang akan dipelajari. Media Peta Konsep

sendiri dapat membantu siswa untuk

meringkas pelajaran dan berguna pada saat

ujian yakni lebih mudah mengingat

pelajaran yang telah diajarkan. Ketersedian

media Komik Ilmiah dan Peta Konsep di

sekolah masih belum banyak diaplikasikan

oleh guru. Penggunaan media Komik Ilmiah

dan media Peta Konsep dalam proses

pembelajaran diharapkan dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang

dilakukan pada kelas IX di SMPN 1 Jonggat

nilai pada mata pelajaran biologi masih

sangat kurang. Rata-rata nilai pada kelas

IXB sebesar 54,15 dan pada kelas IXD

sebesar 43,93. Hasil belajar ini masih jauh

dari KKM (kreteria ketuntasan minimal)

yang ditentukan sekolah pada mata pelajaran

IPA sebesar 70. Hasil belajar yang kurang

merupakan pertanyaan bagi guru

bagaimanakah cara untuk meningkatkan

hasil belajar siswa tersebut. Menjawab

permasalahan dari guru tersebut maka

dilakukan suatu penelitian dengan

menggunakan media  komik ilmiah dan peta

konsep untuk meningkatkan hasil belajar

siswa. Jadi pokok permasalahan yang dikaji

dalam penelitian ini adalah tentang

bagaimana (1) pengaruh  penggunaan media

komik ilmiah dan media peta konsep

terhadap hasil belajar IPA biologi siswa

pada kelas IX di SMPN 1 Jonggat tahun

ajaran 2014/2015. Berdasarkan latar

belakang tersebut maka peneitian ini

bertujuan untuk mengetahui Pengaruh

penggunaan media Komik Ilmiah terhadap

hasil belajar IPA biologi siswa pada kelas

IX SMPN 1 Jonggat tahun ajaran

2014/2015. (2) Pengaruh penggunaan media

Peta Konsep terhadap hasil belajar IPA

biologi siswa pada kelas IX SMPN 1

Jonggat tahun ajaran 2014/2015. (3)

Perbedaan pengaruh penggunaan media

Komik Ilmiah dan media Peta Konsep

terhadap hasil belajar IPA Biologi siswa

pada  kelas IX SMPN 1 Jonggat tahun ajaran

2014/2015.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian

eksperimen semu (Quasi Experiment).

Desain penelitian menggunakan non
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equivalent control group design. Penelitian

ini dilaksanakan pada tanggal 17 November

sampai 13 Desember 2014 pada semester

ganjil  di SMPN 1 Jonggat tahun ajaran

2014/2015. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas IX dan sampel

ditentukan menggunakan tehnik purposive

sampling sehingga diperoleh kelas IX B

sebagai kelas eksperimemn I yang

menggunakan media Komik Ilmiah dan

kelas IX D sebgai kelas eksperimen II yang

menggunakan media Peta Konsep. Materi

yang diajarkan dalam penelitian ini adalah

materi sistem koordinasi.

Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah media komik ilmiah dan media peta

konsep dan variabel terikatnya adalah hasil

belajar IPA biologi siswa. Instrumen dalam

penelitian menggunakan tes pilihan ganda.

Uji validitas menggunakan tehnik korelasi

product moment da uji reliabilitas

menggunakan rumus Spearman Brown.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian ini berupa nilai

yang diperoleh dari hasil pretest dan posttest

pada kelas yang menggunakan media komik

ilmiah (eksperimen I) dan kelas yang

menggunakan media peta konsep

(eksperimen  II). Data ini merupakan dasar

dalam uji prasyarat analisis (normalitas dan

homogenitas) dan uji hipotesis. Data pretest

dan posttest digunakan sebagai acuan untuk

mengetahui pengaruh penggunaan media

dan perbedaan pengaruh penggunaan media

terhadap hasil belajar antara kelas

eksperimen I dan kelas eksperimen II pada

Gambar 1.

Gambar 1. Diagram nilai rerata pretest dan

posttest kelas eksperimen I dan kelas

eksperimen II.

Hasil penelitian pada siswa kelas IX

di SMPN 1 Jonggat tahun ajaran 2014/2015

menunjukkan data hasil belajar sebelum dan

sesudah diberikan perlakuan pada kelas

eksperimen I dan kelas eksperimen II. Nilai

terendah pada pretest di kedua kelas adalah

sama sebesar 30 dan nilai tertinggi adalah

63 untuk kelas eksperimen I dan 60 untuk

kelas eksperimen II. Rata-rata hasil pretest

pada kelas eksperimen I sebesar 43,72 dan

kelas eksperimen II sebesar 45,13.
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Hasil belajar posttest pada kelas

eksperimen I dan kelas eksperimen II

menunjukkan peningkatan setelah diberikan

perlakuan. Nilai terendah pada kelas

eksperimen I da kelas eksperimen II adalah

sama sebesar 53,33. Nilai tertinggi pada

kelas eksperimen I adalah 100 dan nilai

tertinggi untuk kelas eksperimen II adalah

96,67. Nilai rata-rata hasil belajar pada

kedua kelas yakni sebesar 74,62 pada kelas

ekperimen I dan 71,23 pada kelas

eksperimen II, keduanya telah melampaui

KKM (kriteria ketuntasan minimal ) yang

digunakan untuk materi sistem koordinasi

sebesar 70.

Pengujian untuk mengetahui

pengaruh penggunaan media komik ilmiah

terhadap hasil belajar IPA biologi dilakukan

dengan menghitung peningkatan rata-rata

hasil belajar IPA biologi dari nilai pretest ke

nilai posttest menggunakan uji N-Gain.

Berdasarkan hasil uji N-gain telah dilakukan

pada kelas eksperimen I didapatkan hasil

yakni katagori rendah sebanyak 3 orang,

katagori sedang sebanyak 14 orang  dan

katagori tinggi sebanyak  9 orang. Rata-rata

hasil uji N-Gain pada kelas eksperimen I

sebesar 0,6 nilai ini masuk dalam katagori

sedang. Dengan demikian dapat dinyatakan

bahwa terdapat pengaruh penggunaan media

komik ilmiah terhadap hasil belajar IPA

biologi siswa kelas IX SMPN 1 Jonggat

Tahun ajaran 2014/2015.

Pengujian untuk mengetahui

pengaruh penggunaan media peta konsep

terhadap hasil belajar IPA biologi dilakukan

dengan menghitung peningkatan rata-rata

hasil belajar IPA biologi dari nilai pretest ke

nilai posttest menggunakan uji N-Gain.

Berdasarkan hasil uji N-Gain yang telah

dilakukan pada kelas eksperimen II

didapatkan hasil yakni katagori rendah

sebanyak 3 orang, katagori sedang sebanyak

17 orang  dan katagori tinggi sebanyak 7

orang. Rata-rata hasil uji N-Gain pada kelas

eksperimen I sebesar 0,5 masuk dalam

katagori sedang. Dengan demikian dapat

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh

penggunaan media peta konsep terhadap

hasil belajar IPA biologi siswa kelas IX

SMPN 1 Jonggat tahun ajaran 2014/2015.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini

menggunakan uji anakova karena rancangan

penelitian menggunakan non equivalent

control group design. Keadaan tersebut
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menyebabkan nilai pretest dan posttest pada

kedua kelas harus dihitung untuk

mengetahui peningatan hasil belajar siswa

salah satu cara untuk mengatasi adalah

mempertimbangkan nilai pretest sebagai

kovariat. Hasil uji anakova dapat dilihat

pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis dengan
menggunakan anakova

Hasil uji anakova dengan nilai pretest

sebagai kovariat pada taraf signifikan 5%

atau α = 0,05. Pada Tabel 4.4 perhitungan

menunjukan nilai Fsig = 0,025 lebih kecil

dari nilai α = 0,05 (0,025 < 0,05). Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa tidak

terdapat perbedaan pengaruh penggunaan

media komik ilmiah dan media peta konsep

terhadap hasil belajar IPA biologi siswa

pada kelas IX SMPN 1 Jonggat tahun ajaran

2014/2015.

Berdasarkan hasil uji hipotesis

dengan menggunakan uji N-Gain didapatkan

hasil peningkatan rata-rata hasil belajar

siswa yang menggunakan media komik

ilmiah yakni dengan rata-rata katogori

sedang dengan nilai sebesar 0,6. Hal ini

berarti terdapat pengaruh penggunaan media

komik ilmiah terhadap hasil belajar IPA

Biologi siswa kelas IX SMPN 1 Jonggat

tahun ajaran 2014/2015. Hal ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan Ghufron

(2008) penggunaan media komik dapat

meningkatkan hasil belajar siswa secara

signifikan. Zainur (2011) media komik

ilmiah dapat meningkatkan hasil belajar

siswa yang kemudian juga dapat

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:

Postest Hasil Belajar

Source

Type III

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Corrected

Model
954.080a 2 477.040 3.156 .051

Intercept 4555.954 1 4555.954 30.137 .000

Pretest_Has

il_Belajar
802.744 1 802.744 5.310 .025

Media_Pem

belajaran
225.103 1 225.103 1.489 .228

Error 7558.845 50 151.177

Total 290122.7

12
53

Corrected

Total
8512.925 52

a. R Squared = .112 (Adjusted R

Squared = .077)
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meningkatkan kemampuan belajar sehingga

dapat digunakan sebagai alternatif media

pembelajaran.

Proses pembelajaran dengan

menggunakan media komik ilmiah dalam

penelitian ini berisi tentang sistem

koordinasi yang disajikan dengan kata-kata

singkat, disertai dengan gambar yang

menarik sehingga siswa mudah mengingat

materi pelajaran yang diajarkan oleh guru.

Penggunaan media tersebut dapat

meningkatkan rata-rata hasil belajar pada

kelas eksperimen I. Peningkatan rata-rata

hasil belajar dapat disebabkan oleh beberapa

hal yang kemungkinan didapatkan oleh

siswa dengan menggunakan media komik

ilmiah antara lain siswa lebih aktif dalam

belajar, meningkatkan motivasi dalam

belajar siswa, meningkatkan kemampua

membaca  pemahaman dan menumbuhkan

minat siswa dalam pelajaran Biologi.

Beberapa kemungkinan diatas sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Handayani, 2011) Media komik ilmiah

mampu meningkatkan aktivitas dan motivasi

siswa dalam belajar. Media komik ilmiah

efektif digunakan untuk meningkatkan

kemampuan membaca pemahaman pada

anak. Herlina, dkk. (2013) menggunakan

media komik ilmiah dibidang IPA fisika

menghasilkan hasil belajar yang lebih baik

jika dibandingkan dengan media buku.

Penggunaan media komik ilmiah

dalam penelitian yang dilakukan oleh

Shabrina (2014) menyatakan bahwa

penggunaan media komik ilmiah pada

proses pembelajaran menumbuhkan minat

siswa terhadap pelajaran biologi. Punggeti

(2009) komik ilmiah memiliki manfaat

sebagai media pembelajaran yakni

menciptakan minat dan motivasi belajar

pada peserta didik, membimbing minat baca

yang menarik pada peserta didik dan dapat

menjadi jembatan untuk membaca lebih

serius.

. Manfaat komik ilmiah disebabkan

karena gambar-gambar yang ada didalamnya

untuk membangkitkan  keinginan siswa,

untuk mencari informasi lebih lanjut tentang

apa yang ada di dalam komik ilmiah

tersebut. Gambar yang terdapat dalam media

komik ilmiah mendorong keinginan siswa

untuk mencari tahu lebih dalam tentang

materi yang terdapat di dalam komik ilmiah.

Gambar pada komik ilmiah juga menjadikan

siswa tidak bosan untuk membaca karena

kecendrungan anak tingkat SMP masih

senang melihat bacaan dengan bantuan

gambar. Pada proses pembelajaran disajikan

lembar kerja siswa (LKS) tentang materi

sistem koordinasi  untuk melengkapi
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kebutuhan siswa dalam melatih kemampuan

belajarnya. Pada pelajaran yang bersifat

eksak ataupun non eksak penggunaan media

komik bisa diterapkan, oleh karena itu

penggunaan media komik bisa dipadukan

dengan penggunaan Lembar Kerja Siswa

(LKS). Penggunaan LKS sebagai bahan

diskusi dengan jawaban yang terdapa di

media komik ilmiah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis

dengan menggunakan uji N-Gain didapatkan

hasil bahwa terdapat peningkatan rata-rata

hasil belajar kelas eksperimen II yang

menggunakan media peta konsep dengan

rata-rata katogori sedang dengan nilai 0,5.

Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh

penggunaan peta konsep terhadap hasil

belajar IPA Biologi siswa kelas IX SMPN 1

Jonggat tahun ajaran 2014/2015. Hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Fitriani (2011); Juliarti, dkk. (2010)

penggunan media peta konsep dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

Proses pembelajaran dalam penelitian

ini berisi tentang materi sistem koordinasi.

Penggunaan media peta konsep pada proses

pembelajaran dapat meningkatkan rata-rata

hasil belajar. Peningkatan rata-rata hasil

belajar dapat disebabkan oleh beberapa  hal

yang kemungkinan didapatkanoleh siswa

dengan menggunakan media peta konsep

antara lain mampu meningkatkan aktivitas

siswa, dapat mengkongkritkan pengetahuan

siswa, dan siswa menjadi senang da mudah

dalam belajarnya. Beberapa hal tersebut

selajan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Supriono (2007) menyatakan bahwa

pelaksanaan pembelajaran menggunakan

media yang dipadukan dengan peta konsep

mampu meningkatkan aktivitas dan

keterlibatan siswa dalam proses

pembelajaran dan juga meningkatkan hasil

belajar siswa. Elyusra (2011) Peta konsep

dapat digunakan untuk mengkongkritkan

konsep-konsep abstrak dan memberikan

penghayatan kepada siswa tentang apa yang

akan dipelajari. Rahman (2015) peta konsep

diperlukan untuk membantu warga belajar

dalam memahami konsep. Penggunaan peta

konsep pada kegiatan pembelajaran juga

menyebabkan sebagian besar siswa merasa

senang dan merasa mudah memahami

materi pelajaran (Sujana, 2009).

Penggunaan media peta konsep

disertai dengan tulisan yang berwarna-warni

pada setiap materi sistem koordinasi.

Penggunaan media peta konsep dalam

proses  pembelajaran memungkinkan siswa

dapat mencatat materi pelajaran dan dapat

mengkondisikan pengetahuan siswa dari

konteks pemahaman. Kelebihan media peta

konsep dalam proses pembelajaran yakni
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meringkas materi sehingga lebih mudah

dipahami, membantu dalam mempelajari

konsep-konsep pokok. membantu

mempelajari cara belajar menyusun peta.

Pada penelitian ini media peta konsep

dipadukan dengan metode diskusi dengan

bantuan LKS. Penggunaan LKS sebagai

bahan diskusi dengan jawaban yang terdapa

di media peta konsep.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan

menggunakan uji anakova. Penggunaan uji

anakova karena rancangan penelitian

menggunakan non equivalent control group

design. Kedua kelas eksperimen tidak dapat

dilakukan pengacakan kelas mana yang

masuk sebagai kelas eksperimen I dan kelas

eksperimen II. Hasil uji anakova didapatkan

hasil bahwa tidak terdapat perbedaan

pengaruh hasil belajar siswa yang

menggunakan media komik ilmiah dan

media peta konsep terhadap hasil belajar

IPA biologi siswa kelas IX SMPN 1 Jonggat

tahun ajaran 2014/2015.

Tidak terdapatnya perbedaan pengaruh

penggunaan media komik ilmiah dan media

peta konsep terhadap  hasil belajar IPA

biologi siswa dapat disebabkan karena

beberapa kemungkinan yang terjadi

diantaranya adalah penggunaan media

komik ilmiah dan media peta konsep sama-

sama dapat meningkatkan aktivitas belajar

siswa, dapat meningkatkan motivasi belajar

siswa meningkatkan kemampuan belajar

siswa da menumbuhkan minat baca siswa

pada mata pelajaran biologi.

Beberapa kemungkinan yang

menyebabkan tidak terdapat perbedaan

pengaruh penggunaan media komik ilmiah

dan media peta konsep terhadap hasil belajar

yang disebabkan bukan dari kedua media

tersebut antara lain penggunaan metode

LKS yang sama pada setiap proses

pembelajaran berlangsung. Selain itu, dapat

juga diakibatkan karena faktor luar yang

tidak bisa dikontrol oleh guru yakni siswa

yang belajar di rumah, penggunaan sumber

belajar yang lain, dan cara siswa belajar,

aktivitas siswa sebelum proses

pembelajaran dan kemampuan guru dalam

mengajar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

penggunaan media komik ilmiah dan media

peta konsep dalam pembelajaran IPA

biologi siswa kelas IX SMPN 1 Jonggat

tahun pelajaran 2014/2015 berpengaruh

pada peningkatan rata-rata hasil belajar IPA

biologi. Peningkatan nilai rata-rata dari

pretest ke posttest pada kelas yang

menggunakan media komik ilmiah dan
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media peta konsep berada pada katagori

sedang akan tetapi pengaruh keduanya tidak

menunjukkan perbedaan pengaruh yang

signifikan.

Saran

Berkaitan dengan penelitian ini, maka

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan

untuk melakukan penelitian dengan

media komik ilmiah dan peta konsep

pada pokok bahasan lainnya dan

jenjang pendidikan sekolah yang

berbeda.

2. Bagi guru, dapat mempertimbangkan

media komik ilmiah dan media peta

konsep sebagai salah satu alternatif

dalam meningkatkan hasil belajar

tetapi harus jeli dalam memilih materi

yang sesuai untuk disampaikan dengan

media tersebut.

3. Jika menggunakan peta konsep, guru

harus mempertimbangkan materi yang

akan dibahas karena tidak semua

materi biologi dapat dibahas

menggunakan media peta konsep.

4. Jika menggunakan media komik

ilmiah maka guru harus

mempertimbangkan keadaan siswa dan

kondisi kelas.
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