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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Belajar merupakan proses kegiatan sepanjang hayat yang tidak akan pernah

berhenti selama manusia masih hidup yang juga dapat dilakukan setiap saat

dimanapun kita berada. Proses belajar itu sendiri terjadi karena adanya interaksi

antara seseorang dengan lingkungannya. Maka dari itu, belajar dapat terjadi kapan

dan dimana saja.

Salah satunya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan pemanfaatan buku

pembelajaran dapat dibaca dimana dan kapan saja. Tetapi pada umumnya siswa

menggunakan buku pelajaran yang sangat tebal, sehingga siswa tidak tertarik untuk

membaca dan menggali isi buku pelajaran, khususnya buku pelajaran Biologi.

Menanggapi hal ini, diperlukan media alternatif yang dapat menarik minat siswa

dalam membaca dan mempelajari buku pelajaran Biologi.

Media yang secara harfiah berarti perantara dapat digunakan untuk

menjembatani antara materi pelajaran dengan siswa. Media pembelajaran dapat

dimanfaatkan sebagai penyedia pesan atau penyaji pesan yang berperan sebagai

stimulus yang sekaligus juga mampu meningkatkan minat belajar siswa sehingga

dapat ditangkap dengan tepat oleh siswa. Maka dari itu, untuk menghindarkan

verbalisme dan persepsi kurang tepat yang dialami siswa, maka dibutuhkan media

pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, serta menyenangkan bagi siswa.
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Komik merupakan salah satu media pembelajaran yang juga dapat diterapkan

tepat bagi siswa yang dinilai kurang dalam minat belajarnya. Dalam berbagai hal,

komik dapat diterapkan sebagai media untuk menyampaikan pesan dalam berbagai

ilmu pengetahuan, dikemas dengan penampilan yang menarik, format dalam komik

ini seringkali diselipi penjelasan yang sungguh-sungguh bersifat hiburan semata

(Sudjana, 2002:41).

Komik dapat didefinisikan sebagai sebuah cerita atau pengungkapan ide yang

dituangkan dalam bentuk gambar. Media komik merupakan salah satu media visual

yang dirancang sebagai media pembelajaran yang memiliki kelebihan-kelebihan yang

sulit didapatkan dari media lain. Salah satunya media gambar dapat menyalurkan

energi dikarenakan gambar dapat menambah ragam baru dan mendorong siswa

terlibat total dengan pengalaman belajarnya.

Sesuai fakta di SMA Negeri 1 Kota Jambi, yang diperoleh berdasarkan hasil

observasi pada saat analisis kebutuhan dengan siswa, bahwa buku yang tebal dan

dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang kurang dipahami serta tampilan isi materi yang

dijelaskan di dalam buku kurang menarik, menjadi salah satu alasan mereka untuk

kurang berminat membaca buku, khususnya buku pelajaran Biologi. Serta hasil dari

wawancara dengan guru kelas X (sepuluh) mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 1

Kota Jambi, diperoleh informasi bahwa buku pelajaran yang ada saat ini cenderung

kurang bisa mengangkat minat baca siswa. Sehingga guru harus berusaha lebih keras

lagi untuk menyuruh siswa membaca buku pelajarannya di dalam kelas serta saat

mereka berada di rumah, jika tidak hal ini akan berimbas pada minat dan hasil belajar
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siswa. Maka dari itu, pengembangan komik Biologi ini mengacu pada buku paket

pelajaran Biologi SMA kelas X MIPA.

Berdasarkan hasil observasi siswa mengatakan bahwa materi virus merupakan

pelajaran yang cukup sulit untuk dipahami. Faktor internal yang menyebabkan siswa

merasa kesulitan memahami materi virus disebabkan oleh minat belajar siswa yang

rendah. Alasan lainnya dikarenakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk

materi virus terbilang cukup rendah yakni dengan skor 67 di SMA Negeri 1 Kota

Jambi. Maka dari itu, media komik Biologi ini diharapkan dapat membantu

menumbuhkan minat belajar siswa dimanapun berada, karena siswa tidak akan

merasa malu membawa buku pelajaran yang bergambar kartun. Buku pelajaranpun

nantinya akan terasa dekat dengan kehidupan mereka dan dapat membantu siswa

dalam memahami konsep yang ada. Konsep tersebut akan bertahan lama dalam

ingatan siswa karena konsep tersebut ditemukan dan disimpulkan sendiri oleh siswa.

Selain itu, media komik Biologi ini dapat meningkatkan daya fikir visual siswa

karena komik Biologi berisi tentang cerita bergambar sekaligus sebagai media

hiburan. Hal ini dikarenakan, komik Biologi juga dapat memotivasi siswa untuk

belajar mandiri dibandingkan media buku pelajaran.

Penelitian terkait pengembangan media pembelajaran komik ini sudah

diterapkan pada berbagai macam materi kelas X MIPA, tetapi peneliti belum

menemukan pengembangan media pembelajaran komik pada materi virus kelas X

MIPA.  Salah satu contohnya pada materi Porifera dalam BAB Taksonomi Hewan

untuk siswa kelas X MIPA. Komik yang dikembangkan oleh Anik Handayani pada

tahun 2011 ini masih memiliki kelamahan, yakni diantaranya : animasi pada komik
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masih kurang bagus, karakter utama pada komik tersebut kurang terkenal atau

digemari oleh remaja seusia siswa kelas X, sehingga mengakibatkan karakter pada

komik tidak terasa dekat dengan pembaca, karakter pada komik itu juga tidak realistis

karena menjadikan karakter porifera yang bisa berjalan dan hidup di darat, dan materi

yang dijelaskan dalam komik tersebut dirasa tanggung bahkan dirasa kurang, karena

hanya menjelaskan satu Sub BAB saja yakni tentang Porifera, tidak menjelaskan

secara keseluruhan terkait BAB Taksonomi Hewan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa media komik dapat

membantu menumbuhkan minat belajar siswa. Pengembangan media pembelajaran

komik ini juga bertolak ukur dari berbagai macam pengembangan media

pembelajaran komik yang sudah ada sebelumnya, agar produk media pembelajaran

komik yang dihasilkan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian

untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul : “Pengembangan Media

Pembelajaran Komik Kontekstual pada Materi Virus untuk Siswa SMA Kelas X

MIPA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran berupa komik kontekstual

pada materi virus untuk siswa MIPA kelas X?

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran komik kontektual pada materi virus?

3. Bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran komik kontekstual pada

materi virus?
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4. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran komik kontekstual pada

materi virus?

1.3 Tujuan Pengembangan

1. Mengembangkan media pembelajaran berupa komik kontekstual pada materi virus

untuk siswa MIPA kelas X.

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran komik kontekstual pada materi virus.

3. Mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran komik kontekstual pada

materi virus.

4. Mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran komik kontekstual pada

materi virus.

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan menghasilkan produk dalam bentuk media

pembelajaran berupa komik yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam

mempelajari materi virus yang dikembangkan. Spesifikasi dari desain media komik

yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Media berbentuk buku komik ukuran lebar 14,3 cm dan panjang 20 cm.

Berbahan dasar kertas HVS 80 GSM.

2. Komik yang didesain berupa gambar dengan tokoh kartun yang mudah digemari

oleh siswa SMA yakni Raditya Dika dan isi cerita yang mengandung unsur

materi pelajaran. Materi yang dimuat dalam komik adalah virus untuk siswa

MIPA kelas X.
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1.5 Manfaat Pengembangan

1. Bagi Siswa

Pengembangan media pembelajaran komik ini dapat meningkatkan minat baca

siswa dan motivasi belajar siswa.

2. Bagi Guru

Pengembangan media pembelajaran komik ini dapat meningkatkan kreatifitas

guru dalam mengembangkan media pembelajaran.

3. Bagi Sekolah

Pengembangan media pembelajaran komik dapat dijadikan sebagai tambahan

referensi, sarana dan prasarana bagi sekolah.

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Pengembangan

1.6.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian dilaksanakan di kelas X

SMAN 1 Kota Jambi tahun ajaran 2016/2017.

1.6.2 Keterbatasan Pengembangan

Keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Materi pelajaran hanya pada materi virus.

2. Pengembangan media komik dibatasi pada ujicoba kepada guru Biologi kelas X

dan kelompok kecil siswa. Siswa yang dijadikan sebagai subjek dalam

pengembangan media komik sebanyak 12 orang siswa yang terdiri dari siswa

yang berkemampuan tinggi (4 orang), sedang (4 orang) dam rendah (4 orang).
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1.7 Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengembangan

Merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan

menguji keefektifan produk tersebut.

2. Komik

Komik merupakan bentuk kartun yang mempunyai karakter dan membentuk

suatu cerita dalam bentuk gambar.

3. Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Kontekstual merupakan pembelajaran yang terkait dengan

kehidupan nyata pada topik yang sedang dibahas dalam proses pembelajaran.

4. Virus

Virus merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel

organisme biologis.


