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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK DENGAN 

MATERI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI SMA NEGERI 1 

BULAKAMBA KABUPATEN BREBES 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan media pembelajaran komik 

dan (2) meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial. 

Penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan menggunakan 

model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and 

Evaluations). Desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design dan metode 

Purposive Sampling dengan jumlah sampel 2 kelas. Teknik pengumpulan data 

menggunakan pretest-posttest dan angket. Teknik analisis data menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas, uji independent t-test, uji ketuntasan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), dan uji proporsi satu pihak dengan menggunakan 

software SPSS 16.0. Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran 

komik mitigasi bencana banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Desain 

media pembelajaran komik berwarna inmenggunakan software Clip Studio Paint 

Pro dan Medibang, materinya mengenai mitigasi bencana banjir, dan lokasi 

penelitian berada di SMA Negeri 1 bulakamba. (2) Persentase nilai pre test kelas 

kontrol XI IPS 2 adalah >3,33% dan persentase nilai post test adalah >90%. 

Sedangkan persentase nilai pre test kelas eksperimen XI IPS 6 adalah >9,38% dan 

persentase nilai post test adalah 87,5% yang artinya penggunan media 

pembelajaran komik efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS 

6 di SMA Negeri 1 Bulakamba. 
 

Kata Kunci: pengembangan, media pembelajaran, komik, penanggulangan, 

bencana banjir. 
 

Abstract 

The purpose of this research was to (1) develop comic learning media and (2) 

improve the learning outcomes of students in grade XI social sciences. Research 

and Development  using ADDIE models (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluations)). The research design is One Group Pretest-

Posttest Design and Purposive Sampling method with total sampling two classes. 

Data collection techniques using pretest-posttest and questionnaire. Data analysis 

techniques using normality test, homogenity test , independent t-test, minimum 

completedness criteria (KKM), and one-party proportion test using SPSS 16.0 

software. Produk developed is a comic learning media for flood mitigation. The 

results showed that (1) design of comic learning media uses Clip Studio Paint Pro 

and Medibang software, the material is about flood disaster mitigation, and the 

research location at SMA Negeri 1 Bulakamba. (2) The percentage of the pre-test 

score for the control class XI IPS 2 is 

> 3,33% and the percentage of the post-test is > 90%. While the percentage of the 

pre-test score for the experiment class XI IPS 6 is > 9,38% which means that use 

of comic learning media effective in improving students of class XI IPS at SMA 

Negeri 1 Bulakamba. 

 

Keywords: development, media, comics, management, flood disaster. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan di Indonesia pada saat ini mengalami kemajuan seiring berjalannya 

waktu dan didukung dengan adanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

serta manfaat untuk masa depan peserta didik. Guru memiliki peranan penting 

dalam proses pembelajaran, guru harus bisa membuat pembelajaran yang menarik 

supaya menimbulkan keaktifan peserta didik terhadap materi yang disampaikan 

dengan menggunakan media pembelajaran sebagai alat atau sarana komunikasi 

agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam. Letak 

geografisnya yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik bumi yaitu 

lempeng Indo-australia, eurasia, dan lempeng pasifik sehingga menyebabkan 

Indonesia rawan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan 

yang paling sering terjadi adalah bencana banjir. Menurut Undang-Undang No.24 

Tahun 2007, Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan menggangu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis.  Bencana banjir merupakan salah satu fenomena alam yang 

sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, suatu peristiwa tergenangnya 

daratan (biasanya kering) karena volume air yang meningkat hingga terjadi 

luapan air yang berlebih di suatu area akibat hujan lebat, luapan air sungai, 

jebolnya bendungan/tanggul, faktor lingkungan (Rohmat, 2019). 

Berdasarkan BPS Kabupaten Brebes Tahun 2018, Kabupaten Brebes 

terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, merupakan salah satu daerah 

otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang ke selatan berbatasan dengan 

wilayah Karesidenan Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan   

Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan 

Provinsi Jawa Barat. Letaknya antara 6º 44’ – 7º 21’ Lintang Selatan dan antara 

108º 41’ – 109º 11’ Bujur Timur. Kabupaten brebes mempunyai luas wilayah 

sebesar 1.662,96 km2 yang terbagi menjadi 17 kecamatan. Wilayah Kabupaten 
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Brebes bagian selatan sebagian besar terletak di dataran tinggi, sedangkan 

wilayah bagian utara terletak di dataran rendah. 

Pada tahun 2017, Kabupaten Brebes dilanda banjir terparah di sejumlah 

desa dari enam kecamatan di antaranya, Desa Bojongsari (Kecamatan Losari), 

Desa Cimohong (Kecamatan Bulakamba), Desa Ketanggungan, Desa Cikeusal 

Lor (Kecamatan Ketanggungan), Desa Pejagan (Kecamatan Tanjung), Desa 

Pebatan, Desa Lengkong (Kecamatan Wanasari), serta Desa Limbangan, Desa 

Gandasuli, Desa Terlangu, Desa Pesantunan (Kecamatan Brebes). Penyebab 

terjadinya bencana banjir di Kabupaten Brebes karena jebolnya tanggul sungai 

Babakan dan sungai Pemali. Pada tahun 2020, wilayah pesisir pantai utara 

Kabupaten Brebes dilanda banjir rob yang merendam 5 Kecamatan, yakni 

Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Kecamatan Losari. Sebaran banjir 

rob mulai dari Kecamatan Brebes di Desa Randusanga Wetan, Randusanga 

Kulon, Limbangan Wetan dan Kaliwlingi. Banjir rob di Kecamatan Wanasari 

yakni Desa Sawojajar. Banjir rob di Kecamatan Bulakamba yaitu Desa Bangsri, 

Grinting dan Desa Kluwut. Kemudian banjir rob di Kecamatan Tanjung yakni 

Desa Krakahan. Serta banjir rob di Kecamatan Losari yaitu Desa Prapag Kidul. 

Desa Prapag Lor, Desa Karangdempel, dan Desa Limbangan. Akibat bencana 

banjir rob, ada sekitar 200 hektare tambak ikan dan udang gagal panen karena 

tergolong banjir rob paling besar sejak tahun 2017. 

SMA Negeri 1 Bulakamba terletak di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten 

Brebes. Kecamatan Bulakamba merupakan salah satu daerah rawan bencana 

banjir. Oleh karena itu penting diajarkan pembelajaran mengenai mitigasi 

bencana banjir di SMA Negeri 1 Bulakamba melalui mata pelajaran Geografi. 

Guru mata pelajaran Geografi pada saat menyampaikan materi 

pembelajaran masih menggunakan media konvensional berupa buku paket dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) sehingga proses belajar kurang efektif terhadap mata 

pelajaran geografi di dalam kelas. Oleh karena itu, peneliti membuat media 

pembelajaran komik sebagai salah satu media alternatif untuk memaksimalkan 

hasil belajar siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melaksanakan studi 

penelitian dan pengembangan yang berjudul “Pengembangan Media 
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Pembelajaran Komik dengan Materi Penanggulangan Bencana Banjir di SMA 

Negeri 1 Bulakamba Kabupaten Brebes”. 

 

2. METODE 

Penelitian dan pengembangan Research and Development (R&D) dikemukakan 

oleh Borg and Gall (1983) dalam Adelina Hasyim (2016) bahwa penelitian dan 

pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan 

memvalidasi produk pembelajaran.  

Menurut Nusa Putera (2012) dalam Adelina Hasyim (2016) berpendapat 

bahwa penelitian dan pengembangan sebagai metode penelitian yang bertujuan 

untuk mencari temukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, 

menghasilkan, menguji keefektifan produk, model/metode, strategi, jasa produk 

tertentu yang lebih unggul, efektif, efisien, produktif, dan bermakna. yang 

dilakukan adalah mengembangkan media pembelajaran materi bencana untuk 

acuan model media pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. 

Penelitian ini menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, and Evaluat) dengan ions langkah   ̶  langkah 

sebagai berikut (1) Analisis yaitu peneliti melakukan pengumpulan data terkait 

pemasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan uji kebutuhan 

guru dan siswa terhadap media pembelajaran komik. (2) Desain, Peneliti 

menyusun rancangan desain produk media pembelajaran yang sesuai dan 

diharapkan oleh siswa dan guru, menyusun skenario proses pembelajaran, 

membuat rencana pembelajaran (RPP), melakukan uji validasi oleh ahli materi 

dan ahli media. (3) Pengembangan, Peneliti merealisasikan rancangan produk 

yang diharapkan oleh guru dan siswa untuk keperluan penelitian. (4) 

Implementasi, Peneliti mengimplementasikan rancangan produk yang sudah 

dikembangkan dan selanjutnya melaksanakan uji kelayakan produk ke lokasi 

penelitian. (5) Evaluasi, Peneliti melakukan evaluasi kesesuaian produk setelah 

penelitian dan merevisi atau menyempurnakan terhadap produk yang belum 

lengkap. 
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Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bulakamba Brebes dengan 

subjek penelitian kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol dan kelas XI IPS 6 sebagai 

kelas eksperimen. Kegiatan belajar online dibagi menjadi beberapa kelompok 

belajar. Jenis data pengembangan media komik adalah kuantitatif yang diperoleh 

dari analisis uji kebutuhan media pembelajaran terhadap guru dan siswa untuk 

mengetahui kriteria media pembelajaran yang diharapkan. Peneliti pada kegiatan 

ini menggunakan instrumen soal yang telah tervalidasi dengan menggunakan 

software SPSS 16.0. Teknik analisis data pada penelitian pengembangan ini yaitu 

dengan melakukan uji normalitas, uji independent t-test, uji homogenitas, uji 

ketuntasan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan uji proporsi satu pihak 

sehingga dapat menjawab hipotesis penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti melakukan uji kebutuhan terhadap guru dan siswa, serta validasi soal 

untuk mengetahui kriteria media pembelajaran yang sesuai agar dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. Pada uji kebutuhan ini terdapat empat aspek 

yaitu aspek materi/isi, aspek penyajian, aspek kebahasaan, dan aspek kegrafikan. 

Uji kebutuhan dilakukan di kelas XI IPS 2  dan XI IPS 6 dengan jumlah 62 siswa. 

Penelitian pengembangan (Research and Development) media komik pada materi 

mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Bulakamba 

mengacu pada model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluations). Berikut adalah hasil dan pembahasan 

penelitian ini: 

3.1 Analisis 

Untuk mengetahui kriteria media pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan 

siswa. 

Tabel 1. Analisis Kebutuhan Guru 

No. Pertanyaan Ya Tidak 

1. 
Apakah anda sudah pernah menggunakan media 

pembelajaran dalam materi mitigasi bencana banjir? 

√  

2. 
Apakah materi penanggulangan bencana alam untuk siswa 

kelas XI IPS sudah disampaikan secara efektif? 

√  

3. Apakah anda ingin isi materi mitigasi bencana √  
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banjir yang jelas dan menarik? 

4. 
Apakah anda sering menggunakan buku paket atau lks 

dalam pembelajaran geografi? 

√  

5. 
Apakah sudah tersedia media pembelajaran komik 

materi mitigasi banjir? 

 √ 

6. 

Apakah penggunaan bahasa indonesia pada media 

pembelajaran komik mitigasi bencana banjir harus 

baik dan mudah dimengerti? 

√  

7. 
Apakah dialog antar tokoh harus menggunakan 

bahasa yang formal? 

 √ 

8. Apakah dialog antar tokoh harus banyak?  √ 

9. 
Apakah bahasa inggris diperlukan dalam dialog 

antar tokoh? 

 √ 

10. 
Apakah judul komik “Banjir di Desaku” sudah 

sesuai? 

√  

11. 
Apakah  ukuran kertas A4 cocok untuk media 

pembelajaran komik? 

√  

12. 
Apakah model landscape cocok untuk media 

pembalajaran komik? 

√  

13. 
Apakah komik mitigasi bencana banjir yang anda 

inginkan memuat kurang dari 20 halaman? 

√  

14. 
Apakah perlu ditampilkan sinopsis pada belakang 

buku komik? 

√  

15. 
Apakah perlu ditampilkan informasi penulis pada 

halaman biografi? 

√  

16. 
Apakah anda menginginkan penyajian komik 

berwarna? 

√  

17. 
Apakah cover media pembelajaran komik harus 

menarik? 

√  

18. 
Apakah media pembelajaran komik harus 

menggunakan tampilan warna yang mencolok? 

 √ 

19. 
Apakah font/jenis huruf “Comic” baik digunakan 

pada komik mitigasi bencana banjir? 

√  

20. 

Apakah jenis kertas Art paper  baik digunakan 

pada media pembelajaran komik mitigasi bencana 

banjir? 

√  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa guru belum 

pernah menggunakan media pembelajaran komik, proses pembelajaran di kelas 

masih menggunakan media konvensional berupa buku paket dan lks. Guru 
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menyetujui pembuatan media pembelajaran komik mitigasi banjir yang sesuai 

dengan kriteria pada angket supaya siswa lebih mudah memahami materi yang 

disampaikan oleh peneliti. 

          

Gambar 1. Analisis Kebutuhan SIswa 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan hasil perbedaan 

jawaban siswa, pada pertanyaan nomer 2 “Apakah anda sudah mengerti materi 

penanggulangan bencana alam?”, siswa yang menjawab “Ya” ada 24 orang dan 

siswa yang menjawab “Tidak” ada 6 orang. Kemudian pada nomor 12 “Apakah 

model landscape cocok untuk media pembalajaran komik?” siswa yang 

menjawab “Ya” ada 25 orang dan siswa yang menjawab “Tidak” ada 5 orang. 

Selain pertanyaan pada nomor tersebut, siswa menyetujui penggunaan media 

pembelajaran komik mitigasi banjir 

3.2 Desain 

Desain ilustrasi media pembelajaran komik menggunakan aplikasi Clip Studio 

Paint Pro dan Medibang dengan tampilan berwarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komik Banjir 
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3.3 Pengembangan 

Langkah awal dalam pembuatan media dengan mengumpulkan dan menyusun 

materi yang diambil dari buku, jurnal, dan web. Kemudian langkah selanjutnya 

adalah menentukan konsep untuk membuat produk komik. Desain komik yang 

dibuat berdasarkan dari hasil kriteria media pembelajaran yang akan 

dikembangkan berdasarkan materi yang akan disampaikan. Pada produk yang 

dibuat penelti menggunakan software aplikasi Clip Studio Paint Pro dan 

Medibang. Tahap selanjutnya melakukan validasi terhadap media komik yang 

telah dibuat sebelum diimplementasikan kepada siswa. Validasi media komik  ini 

dilakukan ahli media dan ahli materi yang bertujuan untuk memperbaiki media 

komik yang sedang dikembangkan. Setelah dilakukan validasi kemudian 

diimplementasikan kepada siswa di kelas kontrol dan eksperimen untuk 

mengetahui seberapa efektif pengembangan media komik dengan cara 

membandingkan hasil belajar pada kelas yang tidak menggunakan media komik 

atau konvensional dan yang menggunakan media komik. 

 
Gambar 3. Validasi media komik oleh ahli materi dan ahli media 

 

Berdasarkan penilaian produk dapat dilihat rata-rata penilaian ahli materi 

dan ahli media adalah 26. Terdapat lima skor penilaian produk, media 

pembelajaran komik mitigasi bencana banjir mendapat skor 4 yang artinya 

termasuk dalam kategori “Baik” dan sudah sesuai dengan tujuan pengembangan 

media pembelajaran komik. 
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3.4 Penerapan 

Pada tahap ini peneliti melakukan implementasi atau menerapkan uji coba produk 

yang telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media kepada 30 siswa kelas XI 

IPS 2 dan 32 siswa kelas XI IPS 6 yang dilaksanakan secara daring menggunakan 

aplikasi Whatsapp dan Google Form. Pengujian dilakukan baik kelas kontrol 

maupun eksperimen dalam waktu  1 x 45 menit (1x pertemuan), kemudian hasil 

dari penelitian dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata, 

dan uji KKM untuk mengetahui signifikan perbedaan tingkat pemahaman siswa 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengambilan data pre test dilakukan selama 

10 menit, penyampaian materi dilakukan selama 25 menit, dan post test 10 menit. 

Bagi siswa kelas XI IPS 2 atau kelas kontrol mengumpulkan hasil pre test dan 

post test dalam bentuk foto dan teks yang di kirim melalui whatsapp. Bagi kelas 

XI IPS 6 kegiatannya yang pertama yaitu melaksanakan pre test berupa 

penyampaian materi mengenai bencana banjir, dilanjutkan dengan penyebaran 

media komik mengenai mitigasi bencana banjir. Setelah selesai, data yang sudah 

didapatkan kemudian di tabulasi, sehingga akan mengetahui ada tidaknya 

peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran komik. 

Tabel 2. Uji normalitas data pretest kolmogorov-Smirnov 

Tests of Normality 

    

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PreTest_Prestas

i Belajar 

,092 62 ,200* ,976 62 ,274 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

   Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah  0,20 

> 0,05 maka 0H  diterima yang artinya data pretest berdistribusi normal. 

Tabel 3. Uji normalitas data posttest kolmogorov-Smirnov 
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   Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah  0,057 

> 0,05 maka 0H  diterima yang artinya data pretest berdistribusi  normal. 

Tabel 4. Hasil uji homogenitas pre test 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 
Error 

Diffe

rence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pre 

test 

Equal 

variances 

assumed 

,091 ,764 -,605 60 ,548 -2,044 3,380 -8,805 4,717 

Equal 
variances 

not 

assumed 

  

-,603 58,968 ,549 -2,044 3,387 -8,822 4,734 

 

Dari tabel diatas diperoleh nilai signifikansi 0,764 > 0,05 maka 0H  

diterima yang artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang 

sama (homogen). 

 

Tabel 5. Hasil uji homogenitas post test 

Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Post 
test 

Equal 
variances 
assumed 

,164 ,687 ,231 60 ,818 ,498 2,15
3 

-3,809 4,805 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

,231 59,640 ,818 ,498 2,15
4 

-3,811 4,807 

 

Pada kolom diatas diperoleh nilai signifikansi 0,687 > 0,05 maka 0H  

diterima yang artinya, kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians 

yang sama (homogen). 
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Tabel 6. Hasil Uji independen t-test pre-test 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pre 

test 

Equal variances 

assumed 

,091 ,687 -,605 60 ,548 -2,044 3,380 -8,805 4,717 

Equal variances 

not assumed 
  

-,603 58,9

68 

,549 -2,044 3,387 -8,822 4,734 

 

Pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi 0,687 > 0,05 maka 0H  

diterima yang artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang 

sama (homogen). 

Tabel 7. Hasil Uji Independen T-test post-test 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Diffe

rence 

Std. 
Error 

Diffe

rence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Post 

test 

Equal variances 

assumed 

,164 ,764 ,231 60 ,818 ,498 2,153 -3,809 4,805 

Equal variances 
not assumed 

  
,231 59,64

0 
,818 ,498 2,154 -3,811 4,807 

 

Pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi 0, 764 > 0,05 maka   diterima 

yang artinya kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama 

(homogen). 
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Tabel 8. Hasil uji kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

One-Sample Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Posttest_eks 32 77,03 8,422 1,489 
One-Sample Test 

 

Test Value = 70 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Post 

test_eks 

4,723 31 ,000 7,031 3,99 10,07 

 

3.5 Evaluasi 

Penilaian produk dilakukan oleh peserta didik kelas XI IPS 6 dan guru mata 

pelajaran Geografi. Penilaian produk ini menggunakan angket sebagai penilaian 

media pembelajaran yang dipakai. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran ini menggunakan desain komik berwarna pada 

menggunakan software Clip Studio Paint Pro dan Medibang, materinya 

mengenai mitigasi bencana banjir, dan lokasi penelitian berada di SMA Negeri 

1 bulakamba. 

b. Pada penelitian ini menghasilkan nilai KKM yang sebelumnya sudah 

ditetapkan oleh sekolah sebesar 70, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

persentase nilai pre test kelas kontrol XI IPS 2 dengan tidak menggunakan 

media komik adalah >3,33% dan persentase nilai post test adalah >90%. 

Sedangkan persentase nilai pre test kelas eksperimen XI IPS 6 dengan 

menggunakan komik adalah >9,38% dan persentase nilai post test adalah 

87,5% yang artinya penggunan media pembelajaran komik efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Bulakamba. 
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