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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan 

manusia. Berawal dari kesuksesan di bidang pendidikan, suatu bangsa menjadi maju. Melalui 

pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas dicetak untuk menjadi motor penggerak 

kemajuan dan kemakmuran bangsa. Indonesia sebagai negara yang berkembang terus berupaya 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan nasional. Proses 

pendidikan sudah dimulai sejak manusia itu dilahirkan dalam lingkungan keluarga dan 

dilanjutkan dengan jenjang pendidikan formal (Kurniasih dan Sani, 2014:1).  

 Pencapaian tujuan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh keberhasilan proses 

pembelajaran di kelas. Keberhasilan proses pembelajaran di kelas dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Salah satu faktornya adalah interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran. Guru adalah 

subjek yang sangat berperan dalam membelajarkan dan mendidik siswa, sedangkan siswa 

merupakan subjek yang menjadi sasaran pendidikan. 

 Pada dasarnya proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dan siswa 

melalui bahasa verbal sebagai media utama penyampaian materi pembelajaran. Pembelajaran 

berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, 

siswa yang belum memiliki pengetahuan, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan.  Guru 

sebagai perencana pembelajaran dituntut untuk mampu merancang pembelajaran dengan 

memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses pembelajaran 

berlangsung secara efektif dan efesien (Aunurrahman, 2009:34). 
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 Media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan 

pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya. Alat-alat semacam radio 

dan televisi kalau digunakan dan diprogram untuk pendidikan maka merupakan media 

pembelajaran. Association of Education and Communication Technology (AECT) menjelaskan 

media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan dalam proses penyaluran pesan. 

Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka 

untuk belajar (Sanjaya, 2010: 58).  

 Salah satu bentuk media pembelajaran yaitu komik digital. Secara umum terdapat dua 

jenis komik yang dikenal masyarakat, yaitu komik cetak dan komik digital. Perbedaan utama 

komik digital dengan komik cetak adalah format komik digital telah diubah menjadi bentuk digit 

atau byte dan dapat dibaca dengan menggunakan alat elektronik tertentu. Komik digital memiliki 

banyak kelebihan dibandingkan komik cetak, diantaranya lebih murah tahan lama, dapat bersifat 

interaktif, lebih dinamis, dan mudah diakses (Nurinayati dkk, 2014:47). 

 Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Negeri 2 Batanghari yang dilaksanakan pada 

tanggal 27 Maret 2018. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru sudah menggunakan metode 

maupun  strategi pembelajaran yang bervariasi saat menyampaikan materi pelajaran. Namun di 

sekolah tersebut masih kurangnya bahan ajar yang menunjang. Saat pembelajaran guru 

menggunakan media berupa buku cetak, power point dan sesekali menggunakan akses internet. 

Sehingga hal inilah yang dapat menyebabkan siswa menjadi bosan saat proses pembelajaran 

berlangsung dan motivasi belajar siswa pun berkurang. 

 Umumnya siswa menyukai suasana belajar yang menyenangkan, seperti suasana belajar 

yang tidak terlalu monoton namun tetap fokus pada pembelajaran. Sehingga siswa tidak merasa 

adanya tekanan dan kebosanan dalam belajar dan secara tidak langsung motivasi belajar siswa 
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pun akan muncul. Oleh sebab itu diperlukan adanya media pembelajaran yang menyenangkan, 

salah satunya seperti media pembelajaran berupa komik digital. Menurut (Kustianingsari, 

2013:3) media komik digital merupakan salah satu media yang dapat meningkatkan minat baca 

siswa, karena pada umumnya siswa menyukai membaca komik sebagai salah satu hiburan baik 

itu komik cetak maupun komik online. Akan tetapi pada saat ini siswa lebih memilih membaca 

komik online karena komik online lebih mudah di dapat dan terjangkau.   

 Salah satu materi biologi SMA kelas XI adalah kegagalan sistem pertahanan tubuh. 

Alasan dipilihnya materi kegagalan sistem pertahanan tubuh dalam pengembangan komik digital 

sebagai media pembelajaran ini, dikarenakan materi tersebut merupakan salah satu materi biologi 

yang memerlukan pemahaman serta ingatan siswa yang kuat. Jika hanya dihafalkan saja maka 

akan cepat hilang dari ingatan siswa. Oleh sebab itu dikembangkanlah media komik digital ini 

agar dapat menumbuhkan minat baca dan memudahkan siswa dalam memahami sebuah materi 

yang disampaikan.  

 Pengaplikasian media yang akan diterapkan di SMAN 2 Batanghari ini didukung dengan 

sarana yang memadai. Pada sekolah tersebut telah dilengkapi fasilitas yang sangat mendukung 

seperti tersedianya laboratorium komputer, proyektor, wifi, aliran listrik disetiap ruangan dan 

rata-rata siswa telah memiliki laptop dan smartphone sehingga dapat mendukung untuk 

menerapkan pengembangan media pembelajaran komik digital ini. 

  Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan komik digital biologi sebagai media 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang menarik minat baca siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh (Amirulmukminin, 2013:162) bahwa media komik merupakan 

salah satu media pembelajaran yang sederhana, dan sangat popular di kalangan anak-anak 
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maupun remaja. Komik merupakan suatu bentuk bacaan dimana peserta didik membacanya 

tanpa harus dibujuk, sehingga motivasi belajar siswa pun akan muncul dengan sendirinya. Hal 

inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘’Pengembangan 

Media Pembelajaran Berupa Komik Digital Biologi Pada Materi Kegagalan Sistem 

Pertahanan Tubuh Untuk Siswa Kelas XI IPA SMA’’. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan media komik pada materi kegagalan sistem pertahanan tubuh 

di kelas XI IPA SMA? 

2. Bagaimana kelayakan media komik pada materi kegagalan sistem pertahanan tubuh di kelas 

XI IPA SMA? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap media komik pada materi kegagalan sistem pertahanan 

tubuh yang dikembangkan di kelas XI IPA SMA ? 

4. Bagaimana respon guru terhadap media komik pada materi kegagalan sistem pertahanan 

tubuh yang dikembangkan di kelas XI IPA SMA ? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

 Adapun tujuan pengembangan media komik ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media komik pada materi kegagalan sistem pertahanan tubuh di kelas XI 

IPA SMA. 

2. Mengetahui kelayakan media komik pada materi kegagalan sistem pertahanan tubuh di kelas 

XI IPA SMA. 
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3. Mengetahui respon siswa terhadap media komik pada materi kegagalan sistem pertahanan 

tubuh yang dikembangkan di kelas XI IPA SMA. 

4. Mengetahui respon guru terhadap media komik pada materi kegagalan sistem pertahanan 

tubuh yang dikembangkan di kelas XI IPA SMA. 

1.4 Spesifikasi Produk 

 Produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan ini adalah : 

1. Output media berbasis komik digital pembelajaran ini adalah berbentuk DVD dan diinput ke 

web. 

2. Media komik digital yang dikembangkan memuat gambar-gambar ataupun ilustrasi untuk 

mempermudah siswa memahami materi. 

3. Materi yang terdapat dalam komik digital ini yaitu kegagalan sistem pertahanan tubuh yang 

terdiri dari alergi, penyakit autoimun dan penyakit imunodefisiensi. 

4. Media komik digital ini terdiri dari 30 halaman. 

5. Media komik digital ini didesain dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CC 2015 

dan 3D Flip Page. 

6. Karakter yang digunakan dalam komik ini yaitu kakak dan adik siswi kelas XI SMA dan 

siswa kelas VI SD.  

7. Instrument musik yang digunakan dalam media ini berjudul Candy Land. 

8. Tema yang diangkat dalam komik ini yaitu kegagalan sistem pertahanan tubuh. 

9. Jenis huruf yang digunakan CC Wilwords dan Roman roman. 

10. Ukuran huruf yang digunakan yaitu 12, 18, 28, 36pt. 

11. Settingnya dilakukan di rumah dan kamar tidur. 

12. Media komik digital yang dikembangkan terdiri dari : 
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1) Cover dan judul 

2) Materi Kegagalan Sistem Pertahanan Tubuh 

3) Latihan soal 

4) Glosarium 

5) Kunci jawaban soal 

6) Halaman terimakasih 

7) Halaman profil penulis 

8) Daftar sumber 

1.5 Pentingnya Pengembangan
 

 Pentingnya pengembangan dari penelitian ini adalah : 

Bagi siswa : 

1. Menjadi media belajar utama bagi siswa dalam pembelajaran kegagalan sistem pertahanan 

tubuh. 

2. Menarik minat belajar siswa dalam materi kegagalan sistem pertahanan tubuh. 

3. Membantu siswa untuk belajar mandiri dimanapun dan kapanpun walau tanpa bimbingan 

dari guru. 

4. Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran kegagalan sistem pertahanan tubuh 

dengan bantuan media pembelajaran yang telah di kembangkan.  

Bagi guru : 

1. Membantu guru dalam menyampaikan konsep-konsep pada materi kegagalan sistem 

pertahanan tubuh. 

2. Merangsang kreatifitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran. 

3. Sebagai salah satu pilihan media ajar bagi guru.  
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4. Sebagai alat bantu mengajar di kelas. 

Bagi peneliti : 

1. Mengembangkan keterampilan pembuatan media komik. 

2. Dapat menjadi media mengajar bagi peneliti apabila kelak menjadi tenaga pengajar. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.6.1 Asumsi pengembangan 

1. Guru biologi di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Batanghari mau dan bisa menggunakan 

media pembelajaran komik digital biologi pada materi kegagalan sistem pertahanan 

tubuh. 

2. Guru biologi di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Batanghari telah menguasai penggunaan IT. 

3. Guru biologi di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Batanghari tertarik dengan pengembangan 

media komik yang akan dilakukan. 

1.6.2 Keterbatasan pengembangan  

1. Materi yang ada pada komik digital ini hanya meliputi materi kegagalan sitem pertahanan 

tubuh khususnya pada materi alergi, penyakit autoimun dan penyakit imunodefisiensi.  

2. Pengembangan komik digital ini terbatas pada validitas media sebagai sumber belajar, tidak 

mencakup pada tahapan produksi. 

3. Komik digital yang dikembangkan merupakan jenis komik didaktis. 


