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Pendahuluan  

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dida-

pat oleh setiap manusia atau peserta didik untuk dapat 

membuat peserta didik itu mengerti, paham, dan lebih 

dewasa serta mampu membuat lebih kritis dalam berpi-

kir. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan 

di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan potensi peserta didik, agar dapat 

menghadapi dan memecahkan problema kehidupannya. 

Peningkatan sumber daya manusia melalui jalur 

pendidikan khususnya dalam bidang biologi, 

perkembangannya tidak terlepas dari kreativitas guru 

dalam merancang dan melaksanakan pendidikan yang 

lebih terarah dalam penguasaan konsep biologi.  

Proses Belajar Mengajar (PBM)  merupakan proses 

dimana guru dan peserta didik melakukan suatu 

kegiatan belajar di dalam maupun di luar kelas. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan adanya 

program tindak lanjut untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Perencanaan yang dilakukan guru salah 

satunya adalah merencanakan penggunaan media yang 

sesuai dengan materi pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan faktor yang penting untuk 

diperhatikan, karena media secara tidak langsung 

mempengaruhi keaktifan dan hasil belajar ranah kognitif 

siswa.  

Hasil observasi yang telah dilakukan di SMA N 1 

Sentolo pada tanggal 14 November 2013 didapatkan 

data bahwa hasil belajar siswa dalam kondisi menurun. 

Berdasarkan hasil ulangan semester gasal, sebagian 

siswa kelas XI IPA tidak mampu mencapai standar 

KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Hal itu 

disebabkan karena siswa masih kurang paham terhadap 

materi sistem koordinasi dalam proses belajar mengajar 

di kelas. Siswa kelas XI juga jarang berkunjung ke 

perpustakaan, sesuai pernyataan dari petugas 

perpustakaan. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada kelas 

XI IPA 2 hanya 9 orang siswa yang mempunyai buku 

referensi, itu pun buku yang dimiliki hanya satu jenis 

yaitu IPA Terpadu I, penerbit Erlangga, sedangkan 

untuk kelas XI IPA 3 hanya 6 orang yang memiliki 

buku yang sama. Guru dalam menyampaikan pelajaran 

masih menggunakan metode konvensional dan selalu 

memberikan tugas kepada siswa untuk merangkum 

materi yang sedang diajarkan. Hal ini menjadikan siswa 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui media pembelajaran yang lebih baik antara media 

pembelajaran komik dengan media gambar terhadap hasil belajar ranah kognitif siswa pada materi sistem 

saraf pada siswa kelas XI SMA N 1 Sentolo.  

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif research dengan menggunakan dua kelas untuk  sampel 

penelitian, yaitu kelas XI IPA-2 dan XI IPA-3. Pemilihan kelas ini dipilih secara teknik acak sederhana 

(simple random sampling) dengan cara diundi dan jumlah seluruh siswanya adalah 44. Data dikumpulkan 

dengan teknik tes. Instrumen yang digunakan untuk teknik tes adalah lembar soal pilihan ganda yang 

sebelumnya sudah diuji  melalui uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis data dilakukan secara 

kuantitatif  menggunakan uji –t berpasangan dengan taraf signifikasi p< 0,05 dengan menggunakan SPSS 

versi 16. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan jika ditinjau dari 

hasil belajar ranah kognitif siswa antara kelas XI IPA-2 yang proses pembelajarannya menggunakan media 

pembelajaran komik dengan kelas XI IPA-3 yang proses pembelajarannya mengggunakan media gambar 

pada materi sistem saraf. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung dan nilai ttabel. Nilai thitung < ttabel (1,37 < 2,09) 

atau dapat juga dilihat dari nilai taraf signifikasi yaitu (0,186 > 0,05). 

Perbandingan Penggunaan Media Komik dengan  Media Gambar 
Terhadap Hasil Belajar Ranah  Kognitif Siswa SMS Kelas XI   

pada Materi Sistem Saraf di SMA N 1 Sentolo  
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bosan untuk mempelajari materi tersebut, karena siswa 

merangkum hanya sekedar untuk memenuhi tugas 

bukan untuk menjadikan siswa tersebut lebih paham. 

Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran yang 

kurang maksimal, hal ini terlihat dari jarangnya 

penggunaan media pembelajaran oleh guru dalam 

proses pembelajaran yang mengakibatkan hasil belajar 

siswa rendah dalam proses pembelajaran serta siswa 

lebih banyak mendengarkan dan mencatat.  

Berdasarkan kondisi di atas, sudah semestinya guru 

menciptakan media yang tepat sesuai dengan materi 

yang diajarkan untuk meningkatkan ketertarikan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, yang nantinya juga akan 

berdampak pada hasil belajar siswa. Salah satu materi 

dalam pelajaram biologi adalah sistem saraf yang sifat 

materinya cukup kompleks, rumit dan bersifat abstrak 

untuk dipahami, karena mempelajari bagian-bagian 

saraf yang sulit dilihat tanpa alat bantu. Hal ini bisa 

dilihat dari sebagian siswa yang sering mendapatkan 

nilai di bawah KKM setiap ulangan harian pada materi 

tersebut. Kerumitan bahan ajar yang disampaikan 

semakin membuat siswa kurang tertarik untuk membaca 

buku pelajaran termasuk buku biologi. Selain itu materi 

yang bersifat abstak menjadikan siswa kesulitan untuk 

membayangkan konsep materi tersebut secara konkrit.  

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

ketertarikan dan pemahaman siswa serta membuat 

materi yang abstrak menjadi konkrit, salah satunya 

adalah dengan melakukan variasi media pembelajaran 

supaya siswa tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran 

di kelas. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah media pembelajaran komik dan media 

gambar. 

Komik merupakan salah satu media yang mulai 

dikembangkan untuk bisa membantu proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif dan efisien. 

Media pembelajaran komik merupakan bentuk kartun 

dimana di dalamnya ada suatu alur cerita dalam urutan 

gambar-gambar yang berhubungan erat dirancang untuk 

menghibur pembacanya (Sudjana dan Rivai 2005: 69). 

Paduan gambar dan tulisan yang merangkai alur cerita 

adalah salah satu kelebihan komik. Gambar membuat 

cerita komik lebih mudah diserap dan teks membuatnya 

lebih mudah dimengerti, sementara alur membuat pesan 

yang hendak disampaikan melalui komik dapat lebih 

mudah untuk diikuti dan diingat.  

Buku pelajaran dalam bentuk komik saat ini sudah 

diterbitkan oleh departemen pendidikan Jepang 

(Wahono, 2006). Hal tersebut sangat jelas menandakan 

bahwa pemerintah Jepang menyadari betul bahwa anak-

anak sekolah di negaranya sangat menggemari komik 

dan memahami adanya kecenderungan siswa malas 

untuk membaca buku-buku pelajaran yang tebal. Komik 

ini akan digunakan oleh setiap kelompok siswa, dimana 

sebelumnya guru membagi kelas menjadi beberapa 

kelompok, dan setiap kelompok diminta untuk 

mempelajari komik tersebut untuk dipresentasikan 

minggu selanjutnya di depan kelas, kelompok yang 

terbaik akan mendapatkan reward dari guru. 

Media gambar merupakan media yang menarik dan 

sering digunakan oleh guru sejak pendidikan usia dini 

(PAUD) sampai dengan dewasa. Media gambar secara 

umum dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal dan 

sifatnya sederhana serta penggunaanya pun lebih 

praktis. Selain itu, media gambar juga sebuah sarana 

yang sangat baik untuk membantu siswa dalam 

mempelajari benda yang tidak bisa dihadirkan di dalam 

kelas dan sifatnya abstrak menjadi lebih konkrit dan 

nyata. Sifat media ini sesuai dengan karakteristik materi 

sistem saraf yang karakteristik materinya kompleks, 

rumit, dan bersifat abstrak untuk dipahami. Media 

gambar sendiri  merupakan segala sesuatu yang 

diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi. 

Media gambar berbentuk dua dimensi karena hanya 

memiliki ukuran panjang dan lebar sebagai alat berupa 

gambar yang berfungsi menyampaikan materi 

pengajaran yang terdiri dari foto, lukisan/gambar, dan 

sketsa/gambar garis. Media gambar termasuk media 

visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari 

penerima sumber ke penerima pesan. 

  Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan 

penelitian perbandingan antara  media pembelajaran 

komik dengan media gambar terhadap hasil belajar 

ranah kognitif siswa pada mata pelajaran Biologi 

khususnya materi sistem saraf di kelas XI IPA SMA N 1 

Sentolo Yogyakarta. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Sentolo 

Yogyakarta pada siswa kelas XI IPA-2 dan XI IPA-3 

SMA Negeri 1 Sentolo Yogyakarta. Waktu 

pengambilan data dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 

2014. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPA-2 dan XI IPA-3 yang berjumlah 44 siswa. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif re-

search. Data hasil belajar ranah kognitif siswa 

dikumpulkan dengan teknik tes. Instrument yang 

digunakan adalah soal tes berupa pilihan ganda yang 

sebelumnya sudah diuji melalui uji validitas dan 

reliabilitas menggunakan SPSS versi 16. Metode anali-

sis data dilakukan secara kuantitatif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil tes kemampuan awal (pre-test) pada kelas XI 

IPA-2 yang pembelajarannya menggunakan media 

komik memperoleh hasil tertinggi 15, terendahnya 8, dan 

rata-ratanya 11,50. Sedangkan kelas XI IPA-3 yang 

pembelajarannya menggunakan media gambar 

memperoleh hasil pres-test tertinggi 13, terendahnya 3, 

dan rata-ratanya 8,65. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelas XI 

IPA-2 dengan kelas XI IPA-3.   

Hasil skor post-test menunjukkan skor tertinggi 

yang diperoleh kelas XI IPA-2 adalah 16, skor 

terendahnya 10, dan rata-ratanya 12,85, sedangkan kelas 

XI IPA-3 skor post-test tertingginya 17, terendahnya 9, 

dan rata-ratanya 10.90. berdasarkan hasil tersebut, 

menunjukkan bahwa antara kelas XI IPA-2 yang 

pembelajarannya menggunakan media komik dengan 

kelas XI IPA-3 yang pembelajarannya menggunakan 

media gambar mempunyai kemampuan akhir C1-C6 

yang berbeda. Adapun ringkasan hasil paired samples t-
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test kelas XI IPA2 dengan menggunakan media komik. 

Tabel 1. Ringkasan hasil paired samples t-test kelas XI 

IPA-2 dengan  menggunakan media komik. 

Tabel 1. Ringkasan hasil paired samples t-test kelas XI 

IPA-2 dengan  menggunakan media komik 

Skor thitung ttabel df Sig. 

Pre-test 

rata-

rata 

11.5 

2,68 2,09 19 0,015 Post-

test 

rata-

rata 

12.85 

Berdasarkan data dari Tabel 1.  menunjukkan bahwa 

nilai thitung > ttabel (2,68 > 2,09) dan taraf signifikan < 0,05 

(p < 0,05) yaitu (0,015 < 0,05) pada pengujian 2 sisi (two 

tail) dengan df = 19. Hasil data tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor 

pre-test dengan skor post-test siswa kelas XI IPA-2 

setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan 

media komik pada materi sistem saraf. 

Ringkasan hasil paired samples t-test kelas XI IPA-

3 dengan menggunakan media gambar dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Ringkasan hasil paired samples t-test kelas XI 

IPA-3 menggunakan media gambar 

Skor thitung ttabel df Sig. 

Pre-test 

rata-

rata 

8.65 

3.91 2,09 19 0,001 Post-

test 

rata-

rata 

10.90 

 

Berdasarkan Tabel 2. diperoleh hasil bahwa nilai -

thitung< -ttabel (-3.91 < -2,09) dan taraf signifikan < 0,05 (p 

< 0,05) yaitu (0,001 < 0,05) pada pengujian 2 sisi (two 

tail) dengan df = 19. Hasil data tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor 

pre-test dengan skor post-test siswa kelas XI IPA-3 

setelah dilakukan proses pembelajaran menggunakan 

media gambar pada materi sistem saraf. 

Selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara 

hasil skor media komik dengan hasil skor media gambar 

dengan menggunakan Gain skor. Tujuannya untuk 

mengetahui media yang lebih baik antara kedua media 

tersebut dalam proses pembelajaran di kelas XI IPA 

SMA N 1 Sentolo. Hasil ringkasan dari uji hipotesis 

menggunakan gain score dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 2. Perbandingan Gain skor hasil belajar ranah 

kognitif siswa kelas XI IPA-2 (media komik) 

dan XI IPA-3 (media gambar) 

Skor thitung df ttabel 
Sig  

(2tailed) 

Rata 
Gain 

score 

Gain 
score 

media 
komik 
dan 

gambar 

1,37 19 2,09 0,186 1,35 

 

 

2,25 

Berdasarkan Tabel 3. di atas, hasil uji t 

menunjukkan nilai thitung < ttabel (1,37 < 2.09) dengan 

df=19, dan taraf signifikan > 0,05 (p >0,05) yaitu 0,186 

> 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan kognitif C1-C6 siswa yang 

pembelajarannya menggunakan media komik dengan 

media gambar pada materi sistem saraf siswa kelas XI 

IPA di SMA N 1 Sentolo Yogyakarta. Hal ini 

menunjukkan bahwa media komik dengan media gambar 

sama-sama dapat meningkatkan hasil belajar ranah 

kognitif C1-C6. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar lebih baik dibandingkan 

pembelajaran dengan menggunakan media komik, hal 

tersebut dapat diketahui dari hasil perhitungan rata-rata 

gain skor bahwa hasil pembelajaran dengan  

menggunakan media gambar lebih tinggi dibandingkan 

pembelajaran yang menggunakan media komik, yaitu 

(2,25 >1,35). Sedangkan hasil belajar ranah kognitif 

siswa kelas XI IPA-2 yang pembelajarannya 

menggunakan media komik tidak terdapat perbedaan 

secara signifikan dengan kelas XI IPA-3 yang 

pembelajarannya menggunakan media gambar pada 

materi sistem saraf.  

 

Saran 

Penelitian ini sangat perlu dilakukan penelitian 

lanjutan guna mengetahui hasil belajar pada ranah 

kognitif siswa dalam mata pelajaran yang lain dengan 

menggunakan media komik dan media gambar ini.  
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