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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta penjelasan pada rumusan masalah 

pada bab sebelumnya, maka didapat kesimpulan penelitian sebagai berikut:  

1. Pengembangan komik sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman 

konsep materi tata surya dengan menggunakan Research and Development model Brog 

and Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono yang meliputi 7 tahapan, yaitu potensi dan 

masalah, mengumpulkan data, desain produk, validasi desain, reivisi desain, uji coba 

produk dan revisi produk 

2. Kualitas produk komik sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman 

konsep materi tata surya berdasarkan hasil validasi dua ahli media memperoleh nilai rata-

rata 85,00% dua ahli materi memperoleh nilai rata-rata 85,05 %, dua ahli bahasa 

memperoleh nilai rata-rata 86,00% dan empat respon pendidik memperoleh rata-rata 

92,85%dengan rata-rata skor yang dikategorikan dalam penilaian sangat layak untuk 

digunakan,  

3. Respon peserta didik terhadap komik cerita fantasi sangat layak, dilihat dari skor total 

dengan pemberian angket respon peserta didik kelompok kecil memperoleh nilai rata-rata 

89,05% dan kelompok besar memperoleh nilai rata-rata 83, 06 %. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa saran antara lain: 

1. Sarannya pendidik komik tata surya sebagai media pembelajaran dapat di gunakan dalam 

pelajaran IPA dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa dan sebagai tambahan 

media pembelajaran. 

2. Saran untuk siswa komik sebagai media pembelajaran dapat di gunakan sebagai bahan 

belajar secara mandiri maupun kelompok. 

3. Saran untuk Sekolah Diharapkan lebih membanyak lagi menyediakan yg berkaitan 

dengan media pembelajaran supaya peserta didik lebih mudah memahami pelajaran lebih 

khususnya mata pelajaran IPA dan jika tetap belum bisa mencapai tahap itu,  komik bisa 

digunakan sebagai media pembelajaran seperti yang dikembangkan oleh peneliti agar 

dapat membantu siswa untuk  memahami pembelajaran Tata Surya. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan :   

Mata Pelajaran :  IPA 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Tahun Pelajaran :   

BAB 6 : Tata Surya 

Alokasi Waktu :  2 X 45 menit 

   

A. Kompetensi Inti: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.1 Memahami sistem tata surya, rotasi 
dan revolusi bumi dan bulan, serta 

dampaknya bagi kehidupan di bumi 

3.1.1 Menjelaskan lapisan-lapisan matahari  

3.1.2 Memahami krakteristik planet tata surya. 

3.1.3 Memahami perbedaan, komet, meteroid dan 

astoroid 

3.1.4 Mendeskripsikan bentuk bumi,dan bentuk bulan  
serta gerak rotasi, revolusi dan akibatnya 

3.1.5 Menjelaskan proses gerhana matahari dan bulan serta 

pembagiannya 
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4.1 Menyajikan tentang dampak rotasi dan 

revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan 

di bumi, berdasarkan hasil pengamatan 

atau penelusuran berbagai sumber 

informasi 

4.1.1 Mengidentifikasi karakteristik anggota tata 

surya serta dampak rotasi dan revolusi bumi 

bagi kehidupan mensimulasikan terjadinya 

siang dan malam, fase-fase bulan dan proses 

terjadinya Gerhana 

4.1.2 Mengumpulkan contoh informasi mengenai 

gerhana bulan,matahari serta pengaruhnya 

terhadap pasang surut air laut dan dampak 

rotasi dan revolusi bumi serta bulan bagi 

kehidupan dengan mendiskusikannya dengan 

teman 
 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran : 
 

 Siswa mampu Menjelaskan lapisan-lapisan matahari  

 Siswa mampu Memahami krakteristik planet tata surya 

 Siswa mampu Memahami perbedaan, komet, meteroid dan astoroid 

 Siswa mampu Mendeskripsikan bentuk bumi,dan bentuk bulan  serta gerak rotasi, 

revolusi dan akibatnya 

 Siswa mampu Menjelaskan proses gerhana matahari dan bulan serta pembagiannya 

 
D. Materi Pembelajaran 

 

 Komponen Penyusun Tata Surya 

 Gerak Planet  

 Gerak Bumi dan Bulan 

 Akibat Rotasi dan Revolusi Bumi 
 

1. Pertemuan Ke-1 ( 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan tata surya 

Motivasi 

5 

menit 
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 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Descovery Learning 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian pada topic : TATA SURYA dengan cara :  

 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati matahari yang ada di 

luar ruangan dan mengamati gambar yang disajikan oleh guru 
yang berada di KOMIK 

 Mengamati 

 Peserta didik diminta mengamati  gambar komik 

 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar, peserta didik 

diminta untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang ingin 

diketahui.. 

 Membaca Peserta didik diminta membaca materi percakapan 

pada LKS. 
 Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 

guru yang berkaitan dengan materi. 

 Menyimak,Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi  

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 

dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :materi tata surya 

  
 Ibu guru kenapa matahari itu sangat panas, apakah  jarak 

matahari dan bumi sangatdekat? 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya yang pernah di 

dapat sebelumnya  

 Mendiskusikan 

 Mengulang 

35 

menit 
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Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 

pengamatan dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data : tata surya 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 

sebelumnya.  

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya 

 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai : tata surya 

berdasarkan cerita fantasi pada LKS. 

Verification  

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 

pada buku sumber  

 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok Mengemukakan  

pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

  
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 

yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 

masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik: 

 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar 

jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

 

5 

menit 

1. Pertemuan Ke-2 ( 45 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

Guru : 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan tata surya 

Motivasi 

5 

menit 
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 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada 

pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar  sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti 

Sintak 

Model 

Pembelajaran 

Descovery Learning 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 

(stimullasi/  

pemberian  

rangsangan) 

Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan 

perhatian pada topic : TATA SURYA dengan cara :  

 Melihat (tanpa atau dengan alat)/ 

Menayangkan gambar/foto tentang   
 Peserta didik diminta untuk mengamati gambar yang disajikan 

oleh guru yang berada di KOMIK 

 Mengamati 

 Peserta didik diminta mengamati  gambar komik 

 Berdasarkan hasil pengamatan terhadap gambar, peserta didik 
diminta untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang ingin 

diketahui.. 

 Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung),Peserta didik diminta membaca materi 

percakapan pada LKS. 
 Mendengar 

Peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh 

guru yang berkaitan dengan materi. 

 Menyimak,Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi  

Problem  

statemen  

(pertanyaan/ 

identifikasi  

masalah) 

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 

dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan 

belajar, contohnya : 

 Mengajukan pertanyaan tentang :materi tata surya 

  
 Ibu guru apa penyebab terjadinya siang dan malam? 

 Ibu guru apa penyebab terjadinya perubahan musim baik itu 
musim hujan maupun musim kemarau dll? 

 Ibu guru kenapa bisa terjadinya gerhana? 

Data  

collection  

(pengumpulan  

data) 

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: 
 Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuan yang di dapatkan 

sebelumnya dari berbagai  referensi  

35 

menit 
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E. Penilaian Pembelajaran 

 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

1) Tes Tertulis 

2) Tes Lisan 

 Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 

 

2. Instrumen Penilaian 

a. Pertemuan Pertama (Terlampir) 

b. Pertemuan Kedua (Terlampir) 

 Mendiskusikan 

 Mengulang 

 

Data  

processing  

(pengolahan  

Data) 

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil 

pengamatan dengan cara : 

 Berdiskusi tentang data : tata surya 

yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam kegiatan 

sebelumnya.  

 Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil 

kegiatan/pertemuan sebelumnya 

 Pesertadidik mengerjakan beberapa soal mengenai : tata surya 

berdasarkan cerita fantasi pada LKS. 

Verification  

(pembuktian) 

Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan 

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori 

pada buku sumber  

 

Generalizatio  

(menarik  

kesimpulan) 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 

 Menyampaikan hasil diskusi dengan sopan 

 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok Mengemukakan  

pendapat  atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi oleh 

kelompok yang mempresentasikan 

  
 

Catatan : 

Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran 

yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi 

masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan) 

 

Kegiatan Penutup 

Peserta didik: 

 Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar 

jam sekolah atau dirumah. 

Guru : 

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. Memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

 

5 

menit 
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Catatan Kepala Sekolah 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 



 

64 
 

Penilaian tugas 

                               

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Nama Sekolah : SMPN 5 KOMODO 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi Pokok : Tata Surya 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

Tujuan 

 Peserta Didik dapat mendeskripsikan karakteristik komponen Tata Surya. 
 Peserta Didik dapat mencari informasi tentang planet-planet penyusun tata surya. 

 Didik mampu mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya 

 Peserta Didik mampu mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya. 

 

 

Pertemuan 1 

Soal 

 

2. Jelaskan penyusunan tata surya? 

3. Mengapa matahari jadi pusat tata surya? Jelaskan 

4. Sebut dan jelaskan lapisan matahari? 

5. Jelaskan perbedaan antara planet dalam dan planet luar? 

6. Jelaskan perbedaan antara meteoroid,komet dan asteroid? 
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Penilaian tes lisan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

Nama Sekolah : SMPN 5 KOMODO 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/Semester : VII/II 

Materi Pokok : Tata Surya 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

 

Tujuan 

 Peserta Didik mampu mengamati berbagai fase Bulan. 

 Peserta Didik mampu mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi Bumi. 

 Peserta Didik mampu mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi Bumi. 

 Peserta Didik mampu mendeskripsikan rotasi, revolusi Bumi serta peristiwa yang 

diakibatkannya. 

 Peserta Didik mampu mencari informasi tentang perubahan musim yang terjadi di 

Bumi 

 

Pertemuan 2 

Soal 

1. Sebutkan faktor-faktor terjadinya pasang surut air laut? 

2. Jelas pengertian dari rotasi bumi serta akibat yang di timbulkan? 

3. Sebut dan jelas secara singkat 5 fase-fase bulan? 

4. Bagaimanakah proses terjadinya gerhana matahari cincin? 

5. Bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? 
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SILABUS PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah            : SMPN 5 KOMODO 

Mata Pelajaran          : IPA  

Kelas                           : VII 

 Semester                    : 2  

Kompetensi Inti: 

 

KI 1   :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3  : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori. 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan Belajar Alokasi 

Waktu 

Alat dan 

Sumber 

Bahan 

Penilaian 

3.2 Memahami sistem 

tata surya, rotasi 

dan revolusi bumi 

dan bulan, serta 

dampaknya bagi 

kehidupan di 

bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Menjelaskan lapisan-

lapisan matahari  

3.2.2 Memahami krakteristik 

planet tata surya. 

3.2.3 Memahami perbedaan, 

komet, meteroid dan 

astoroid 

3.2.4 Mendeskripsikan bentuk 

bumi,dan bentuk bulan  
serta gerak rotasi, revolusi 

dan akibatnya 

3.2.5 Menjelaskan proses 
gerhana matahari dan 

bulan serta pembagiannya.   

 

                                          

Tata 

Surya 

1. Mendengarkan 

arahan tata cara 

pembacaan cerita 

yang dibacakan 

oleh pendidik 
2.  Tanya jawab 

dilakukan 

berdasarkan cerita 

yang sudah 

didengarkan dari 

pendidik 
3.  Menyebutkan 

nama dan sifat 

tokoh  
4.  Menetukan tokoh 

dan sifatnya 

2 X 

Pertemuan 

2X45 Menit 

LKS komik 

cerita fantasi 

1. Tugas 

2. Tes 

lisan 

4.1 Menyajikan tentang 

dampak rotasi dan 
revolusi bumi dan 

bulan bagi 

kehidupan di bumi, 

berdasarkan hasil 
pengamatan atau 

penelusuran 

berbagai sumber 
informasi 

4.1.1 Mengidentifikasi 

karakteristik anggota tata 
surya serta dampak rotasi 

dan revolusi bumi bagi 

kehidupan 
mensimulasikan 

terjadinya siang dan 

malam, fase-fase bulan 

dan proses terjadinya 
Gerhana.                         

4.1.2 Mengumpulkan contoh 

informasi mengenai 

gerhana bulan,matahari 

serta pengaruhnya 
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Lembar Penilaian Ahli Materi  

Inovasi Media Berbasis Komik Untuk Meningkatkan pemahaman konsep Ipa Fisika 

Materi Tata Surya Kelas VII SMP 

A. Pengantar 

 

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu 

terhadap Komik cerita anak yang akan digunakan pada penelitian dengan judul “Inovasi 

Media Berbasis Komik Untuk Meningkatkan pemahaman konsep Ipa Fisika Materi 

Tata Surya Kelas VII SMP”. Sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya Komik 

tersebut untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Pendapat, penilaian, saran dan 

koreksi dari Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas Komik ini. Atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi lembar 

evaluasi ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

B. Petunjuk Pengisian  

 

1. Berilah tanda( √ )pada kolom “nilai” sesuai penilaian Bapak/Ibu terhadap Komik pada 

materi Tata Surya.  

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.  

 

Nilai 5  =  Sangat Menarik  

Nilai 4  =  Menarik  

Nilai 3  =  Menarik dan Tidak (Netral) 

Nilai 2  =  Kurang Menarik  

Nilai 1  =  Sangat Tidak Menarik 

 

3.  Apabila penilaian Bapak/Ibu 2 atau 1, maka berilah saran terkait hal-hal yang 

kekurangan terhadap Komik materi tata surya pada kolom komentar. 
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C. Aspek Penilaian 

 

 

No 

 

Aspek 

Penilaian 

 

Indikator 

Skor Penilaian 

 

5 4 3 2 1 

 

 

 

1. 

 

 

 

   Kurikulum 

Kesesuaian isi dengan kompetensi dasar (KD) 

dan tujuan pembelajaran √     

Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek 

keilmuan  √    

Ketepatan dengan indikator yang ada di 

kurikulum 

 

 √    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isi 

Kesesuain isi dengan materi  √    

Kesesuaian materi dengan tujuan 

pembelajaran √     

Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek 

keilmuan √     

Kejelasan topik pembelajaran 

 
√     

Kesesuaian materi dengan tingkat 

perkembangan peserta didik √     

Ketepatan materi dengan cerita yang akan 

dikembangkan 
 √    

Kesesuaian cerita dengan tujuan pembelajaran √     

Kebenaran cerita dengan materi yang akan 

disajikan √     

Ketepatan teks cerita dengan materi 
  √   

Muatan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik pada materi yang disampaikan   √   

Kejelasan cerita yang diberikan 
 √    

Keterkaitan materi dengan kondisi yang ada 

dilingkungan sekitar  √    
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Ketuntasan cerita yang diberikan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran  √    

 

 

 

3. 

 

 

 

Penyajian 

Penyajian cerita memberikan pengetahuan 

kepada peserta didik  √    

Penyajian gambar sesuai dengan materi yang 

disajikan   √   

Kejelasan penyajian dengan pembelajaran 

 
 √    

Cerita yang disajikan menarik perhatian 

peserta didik 
 √    
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D. Komentar dan Saran Perbaikan  

 

..........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................  

 

 

 

Mataram,  19 September 2020      

                          Validator, 

 

 

 

 

                    NIDN. 0809078702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sesuaikan background/latar belakang dengan materi yang dijabarkan 

melalui dialog tokoh-tokoh komik, misal halaman 14 menjabarkan gerhana 

matahari cincin maka sebisanya dilampirkan background matahari/ gerhana 

matahari cincin bukan menggunakan background bulan 

2. Koreksi lagi penulisan teks yg ada masih banyak yg salah/typo (salah ketik) 

Zulkarnain, M. Si 
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Tabel responden validasi materi 

 

Skor maxs =(skor tertinggi angket X butir instrumen X Jumlah responden) 

Skor %        =  P = 
𝑭

𝑵
 X 100 %  

Cnth cara perhtungan persamaan dar rumus datas sebaga berkut: 

Jumlah per aspek: Zulkarnan, M.S= 13 

                      Mara ..M, S.Pd=13               13+13=26 

Skor maxs =(skor tertinggi angket (5)X butir instrument kurkulum(3) X 

Jumlah responden(2)) 

Skor maxs  : 5x3x2=30 

Aspek kurkulum skr%: 
𝟐𝟔

𝟑𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 𝟖𝟔, 𝟔𝟕 % 
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Berdasar  persamaan rumus datas hasl dar valdas mater  pada tabel d baha 

n tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Materi 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.10 Diagram Data Hasil Akhir Revisi Analisis Ahli Materi 

 

Tabel responden validasi Bahasa 

 

Skor maxs =  (skor tertinggi  X butir instrumen X Jumlah responden) 

Skor %   =  P = 
𝑭

𝑵
 X 100 % 

Cnth cara perhtungan persamaan dar rumus datas sebaga berkut: 

 

Jumlah per aspek sampul: ahyat ,M.Pd= 5 

                                    hariati, S.Pd=4               5+4=9 

Aspek 

Penilaian 

ΣX Per 

Aspek 

Skor Maxs Skor % Kategori 

Kelayakan 

kurikulum 26 30 86,67 %  Sangat Layak 

Isi 112 130 86,15% Sangat Layak 

penyajian 33 40 82,05% Sangat Layak 

jumlah 171 200 254,87 %  

Rata-rata persentasi 85,05 % Sangat Layak 
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Skor maxs =(skor tertinggi angket (5)X butir instrument sampul(1) X Jumlah 

responden(2)) 

Skor maxs  : 5x1x2=10 

Aspek sampul skr%: 
𝟗

𝟏𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 90,00% 

Tabel 4.3 Hasil Validasi Ahli Bahasa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Diagram Data Hasil Revisi 

Analisis Ahli Bahasa 

 

 

 

 

 

 

Tabel responden validasi Media 

Aspek 

Penilaian 

ΣX Per 

Aspek 

Skor 

Maxs 

Skor % Kategori 

Kelayakan 

Sampul 9 10 90,00% Sangat layak 

Isi 9 10 90,00% Sangat layak 

Penyajian 25 30 83,33% Sangat layak 

Julmlah 43 50 263,33

% 

Sangat layak 

Rata-rata persentase 86,00% Sangat layak 
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Skor maxs =  (skor tertinggi  X butir instrumen X Jumlah responden) 

Skor %   =  P = 
𝑭

𝑵
 X 100 % 

Cnth cara perhtungan persamaan dar rumus datas sebaga berkut: 

Jumlah per aspek sampul:  

Jhr Sabaryat,S.Pd, M.Pfs= 8 

                    mariati, S.Pd=10               8+10=18 

Skor maxs =(skor tertinggi angket (5)X butir instrument sampul(2) X Jumlah 

responden(2)) 

Skor maxs  : 5x2x2=20 

Aspek sampul skr%: 
𝟏𝟖

𝟐𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 90,00% 

 

Tabel 4.1 Validasi Ahli Media 

 

 

 

 

 

 

Aspek 

Penilaian 

ΣX Per 

Aspek 

Skor Maxs Skor % Kategori 

Kelayakan 

Sampul 18 20 90,00 % Sangat Layak 

Isi 67 80 83,75% Sangat Layak 

Jumlah 85 100 173,35 

% 

 

Rata-rata persentasi 85,00% Sangat 

Layak 

90.00%

83.75%
85.00%

80.00%

82.00%

84.00%

86.00%

88.00%

90.00%

92.00%

sampul isi rata-rata
persentase
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Gambar 4.9 Diagram Data Hasil Revisi Akhir  

Analisis Ahli Media 

 Tabel responden uji kelompok besar 

Skor maxs =  (skor tertinggi  X butir instrumen X Jumlah responden) 

Skor %   =  P = 
𝑭

𝑵
 X 100 % 

Cnth cara perhtungan persamaan dar rumus datas sebaga berkut: 

Jumlah per aspek:meda pembelajaran: P1= 91,  P2=91, P3=93, P4= 94 

     91+𝟗𝟏 + 𝟗𝟑 + 𝟗𝟒 = 𝟑𝟔𝟗 

Skor maxs =(skor tertinggi angket (5)X butir instrument meda pembelajaran 

(4) X Jumlah responden(20)) 

Skor maxs  : 5x4x20=400 

Aspek sampul skr%: 
𝟑𝟔𝟗

𝟒𝟎𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 92,25 % 

Tabel  4.8 Uji Coba Kelompok Besar 

Aspek Penilaian ΣX Per 

Aspek 

Skor 

Maxs 

Skor % Kategori 

Kelayakan 

Media 

Pembelajaran 

369 400 92,25 % Sangat Layak 

Tampilan 379 400 94,75 % Sangat Layak 

Materi 190 200 95,00 % Sangat Layak 

jumlah 836 1000 282,00  
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% 

Rata-rata persentasi 83, 06 % Sangat Layak 

 

 

Gambar 4.13 Diagram Data Hasil uji kelompok besar 

 

Tabel responden uji kelompok kecil 

 Skor maxs =  (skor tertinggi  X butir instrumen X Jumlah responden) 

Skor %   =  P = 
𝑭

𝑵
 X 100 % 

Cnth cara perhtungan persamaan dar rumus datas sebaga berkut: 

Jumlah per aspek:meda pembelajaran: P1= 39,  P2=33, P3=33, P4= 37 

     39+𝟑𝟑 + 𝟑𝟑 + 𝟑𝟕 = 𝟏𝟒𝟐 

Skor maxs =(skor tertinggi angket (5)X butir instrument meda pembelajaran 

(4) X Jumlah responden(20)) 

Skor maxs  : 5x4x8=160 

Aspek sampul skr%: 
𝟏𝟒𝟐

𝟏𝟔𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 88,75% 
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Tabel 4.7 Data Hasil Analisis Uji Kelompok Kecil 

Aspek 

Penilaian 

ΣX Per 

Aspek 

Skor 

Maxs 

Skor % Kategori 

Kelayakan 

Media 

Pembelajaran 

142 160 88,75% Sangat Layak 

Tampilan 137 160 85,62% Sangat Layak 

Materi 79 80 98,75 % Sangat Layak 

Jumlah 358 400 273,12 %  

Rata-rata persentasi 89, 05 % Sangat Layak 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Diagram Data Hasil uji kelopok kecil  

 

Tabel respon pendidik 

Skor maxs =  (skor tertinggi  X butir instrumen X Jumlah responden) 

Skor %   =  P = 
𝑭

𝑵
 X 100 % 

Cnth cara perhtungan persamaan dar rumus datas sebaga berkut: 
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Jumlah per aspek:meda pembelajaran: 

Edi irawan, S.Pd=19 

Herdiansyah, S.Pd= 18     1𝟗 + 𝟏𝟖 = 𝟑𝟕 

Skor maxs =(skor tertinggi angket (5)X butir instrument media pembelajaran 

(4) X Jumlah responden(2)) 

Skor maxs  : 5x4x2=40 

Aspek sampul skor%: 
𝟑𝟕

𝟒𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 92,05% 

 

Tabel Gambar 4.13 Diagram Data Hasil validasi pendidik 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 4.7 Data Hasil Analisis Uji Kelompok Kecil 

 

Aspek 

Penilaian 

ΣX Per 

Aspek 

Skor 

Maxs 

Skor % Kategori 

Kelayakan 

Media 

pembelajaran 

37 40 92,05% Sangat Layak 

Isi 49 50 98,00% Sangat Layak 

Kebahasaan 37 40 92,05% Sangat Layak 

penampilan 28 30 93,33% Sangat Layak 

jumlah 152 160 375,43%  

Rata-rata persentasi 95,00% Sangat Layak 
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Foto BERSAMA Validator Materi Di SMPN 5 Komodo 

 

 

Foto BERSAMA Validator Materi Di SMPN 5 Komodo 

Foto BERSAMA Validator Materi Di SMPN 5 Komodo 
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Foto BERSAMA Validator Materi Di SMPN 5 Komodo 

Foto Saat Mengajarkan Siswa Kelas Vii  Smpn 5 Komodo 
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Foto Saat Mengajarkan Siswa Kelas Vii  Smpn 5 Komodo 

 

Foto Saat Mengajarkan Siswa Kelas Vii  Smpn 5 Komodo 
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Foto Saat Pengambilan Data Siswa Kelas Vii  Smpn 5 Komodo 
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