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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan terus menerus dikembangkan dari tahun ke tahun melalui 

pengembangan kurikulum yang terus diperbaharui. Dalam perjalanannya dunia 

pendidikan, Indonesia telah menerapkan enam kurikulum dan yang terbaru adalah 

kurikulum 2013 yang dikeluarkan pemerintah melalui Permendikbud nomor 69 

Tahun 2013. Menurut Mulyasa (2014), menegaskan Implementasi Kurikulum 2013 

merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi 

serta karakter peserta didik. Pendidikan karakter membangun jiwa dan kepribadian 

manusia. Setidaknya ada tiga unsur dalam diri manusia yang apabila dikembangkan 

akan menjadikan dirinya sebagai makhluk paripurna. Pertama, body (kondisi materiil, 

perilaku yang mempola dan kepentingan). Kedua, mind (ide, kesadaran, budaya dan 

keyakinan). Ketiga, soul (jiwa) (Sahlan dan Prasetyo, 2012). 

Dari ketiga unsur yang dikembangkan penulis menekankan mengenai 

kesadaran yang ada didalam diri sendiri. Implementasi pendidikan karakter dapat 

ditanamkan melalui berbagai situasi, dari kegiatan yang berbau akademik, 

pengembangan diri hingga yang bersifat spontanitas. Adanya kesadaran dalam diri 

sendiri mengacu pada kompetensi inti yang terdapat pada kurikulum 2013. 

Kompetensi inti tersebut yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
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pergaulan dan keberadaannya. Lebih spesifik lagi dituangkan pada kompetensi dasar 

yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam aktivitas 

sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam memilih penggunaan alat dan 

bahan ajar. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 butir antara lain: religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab 

(Sahlan dan Prasetyo, 2012).  

Menurut Sahlan dan Prasetyo (2012), menegaskan bahwa belajar dapat 

dikatakan sebagai proses tingkah laku siswa yang ditimbulkan atau diubah melalui 

latihan dan pengalaman. Oleh karena itu, guru melakukan kegiatan belajar mengajar 

ternyata tidak ditemui adanya perubahan yang signifikan dalam diri siswa baik dari 

segi kognitif, afektif dan psikomotor sehingga guru perlu merancang ulang desain 

dari pembelajaran yang disusunnya. Pembelajaran yang tidak berdampak apa-apa 

akan menyita waktu guru dan siswa.  

Dalam proses belajar mengajar kedudukan media pembelajaran sangat 

penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang disampaikan 

dapat dibantu dengan menggunakan media sebagai perantara. Kerumitan bahan ajar 

dapat lebih disederhanakan dengan bantuan media. Media pembelajaran dapat 

mewakili apa yang kurang mampu guru sampaikan melalui kata-kata tertentu. Media 

pembelajaran juga dapat membantu dalam hal mengkonkretkan bahan yang abstrak. 

Dengan demikian siswa lebih mudah mencerna bahan dari pada tanpa bantuan media. 

Telah banyak media pembelajaran yang diciptakan untuk belajar mandiri saat ini, 
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namun untuk mencari suatu pilihan alat bantu yang benar-benar baik agar proses 

belajar menjadi efektif, menarik dan interaktif serta menyenangkan merupakan suatu 

permasalahan yang perlu dicari solusinya.  

Pada proses belajar mengajar banyak sarana dan materi yang secara 

representatif (mewakili) dapat membantu tercapainya tujuan belajar dalam setiap 

bidang studi. Media pembelajaran dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

didalam kelas untuk setiap tingkatan disetiap jenjang pendidikan, misalnya usaha 

pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar pada bidang 

studi kimia. Melalui pembelajaran kimia tersebut untuk memberikan bekal 

kemampuan, sikap rasional serta rasa tanggung jawab terhadap sosial yang ada 

disekitarnya. Berkaitan dengan bidang studi kimia maka seorang guru dituntut harus 

mempunyai kualitas dalam hal pengetahuan, keterampilan, disiplin, membimbing dan 

mendidik sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien.   

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan secara langsung di SMA Negeri 

Titan Teras, guru mata pelajaran belum sepenuhnya dalam implementasi kurikulum 

2013. Dimana guru belum siap karena kurikulum 2013 belum diterapkan dengan 

baik, dapat dilihat dari jumlah buku siswa yang kurang memadai dan kurangnya 

media pembelajaran. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan sebagian besar siswa 

berpendapat bahwa komik merupakan salah satu media pembelajaran yang menarik 

yang dapat di gunakan dalam proses belajar mengajar. Dari kendala yang ada siswa 

kurang aktif dan merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembentukan 

karakter siswa yang di tekankan dalam kurikulum 2013 tidak terlihat. Adapun 
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karakter yang di tuntut dalam kurikulum 2013 adalah jujur, disiplin, percaya diri, 

peduli, gigih, toleransi, kretifitas, dan bertanggung jawab.  

Salah satu cara untuk mengurangi kendala yang ada yaitu dengan 

mengembangkan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran dalam bentuk 

grafis yaitu komik. Penggunaan komik sebagai media pembelajaran mempunyai 

peranan yang sangat penting, yakni memiliki kemampuan dalam menciptakan minat 

belajar para siswa serta membantu siswa dalam mempermudah mengingat materi 

pelajaran yang dipelajarinya. Media pembelajaran yang cocok untuk siswa SMA 

yaitu komik karena siswa SMA cenderung menyukai media pembelajaran yang kesan 

dapat menarik perhatian siswa yang mana berbentuk kartun dan berwarja juga dapat 

mengkonkretkan pelajaran kimia sangat erat dengan rumus kimia, nama senyawa, dan 

rumus molekul. 

Komik kimia pada pengembangan komik materi bentuk dan kepolaran 

molekul menunjukkan bahwa minat siswa terhadap pembelajaran dengan media 

komik hasil pengembangan dkategorikan dalam kriteria sangat tinggi dengan 

persentase rata-rata yaitu 91,1% (Indriana, dkk. 2016). Begitu juga penelitian yang 

dilakukan oleh Zamhari, dkk (2010) menunjukkan bahwa penerapan komik kimia 

sebagai bahan ajar dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pokok laju 

reaksi sebanyak 78,48%. Pengembangan komk kimia dapat dikembangkan 

menggunakan media e-learning .sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyani, dkk. (2013) bahwa pengembangan pembelajaran menggunakan media e-

learning memiliki kualitas yang baik dan layak digunakan sebagai bahan ajar dikelas 

maupun sumber belajar mandiri oleh siswa. 
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Sesuai dengan permasalahan tersebut, penulis bermaksud mengembangkan 

media pembelajaran yang berjudul “Pengembangan Komik Kimia Berbasis 

Pendidikan Karakter pada Materi Ikatan Kimia Kelas X MIPA di SMAN Titian 

Teras”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengembangkan media komik kimia berbasis pendidikan karakter 

pada materi ikatan kimia kelas X MIPA di SMAN Titian Teras ? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap pengembangan komik kimia berbasis karakter 

pada materi ikatan kimia kelas X MIPA di SMAN Titian Teras ? 

3. Bagaimana penilaian guru terhadap media komik berbasis pendidikan karakter 

pada materi ikatan kimia kelas X MIPA di SMAN Titian Teras ?   

1.3 Batasan Pengembangan 

Agar penelitian ini terpusat dan terarah, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dibahas yaitu sebagai berikut : 

1. Pada fase pelaksanaan pengembangan, uji coba yang dilakukan hanya sebatas uji 

coba kelompok kecil. Yang akan diujicobakan kepada sekitar 10 orang siswa. 

2. Media yang dibuat mencakup materi ikatan kimia sub topik kepolaran senyawa. 

3. Pengembangan ini menggunakan model pengembangan 4D. 

4. Pengembangan ini menggunakan model 4D yang dibatasi sampai tahap 

development. 
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1.4 Tujuan Pengembangan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghasilkan media komik kimia berbasis pendidikan karakter pada 

materi ikatan kimia kelas X MIPA di SMAN Titian Teras. 

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembangan komik kimia berbasis 

karakter pada materi ikatan kimia kelas X MIPA di SMAN Titian Teras. 

3. Untuk mengetahui penilaian guru terhadap media komik berbasis pendidikan 

karakter pada materi ikatan kimia kelas X MIPA di SMAN Titian Teras. 

1.5 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Adapun spesifikasi produk komik kimia berbasis pendidikan karakter pada 

pokok bahasan ikatan kimia adalah : 

1.  Tulisan yang digunakan dalam media komik adalah Comic Sans MS dengan 

ukuran huruf 18 pt. 

2. Komik ini dilengkapi dengan cover, KI, KD 3.6, isi dan latihan soal. 

3. Materi yang dibuat disesuaikan dengan KI, KD dan indikator pada silabus serta 

kurikulum yang digunakan di SMAN Titian Teras yakni Kurikulum 2013. 

4. Karakter yang disajikan pada media adalah jujur, disiplin, percaya diri, peduli, 

gigih, toleransi, kreativitas, dan bertanggung jawab. 

1.6 Manfaat Pengembangan 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

a. Meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukannya. 

b. Menambah pengetahuan baru tentang inovasi dalam media pembelajaran. 
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c. Membantu guru dalam menyampaikan konsep-konsep pada materi ikatan kimia 

pada sub materi kepolaran senyawa dengan berbasis pendidikan karakter. 

2. Bagi Siswa 

a. Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran laju reaksi dengan bantuan 

media pembelajaran yang telah dikembangkan 

b. menumbuhkan pendidikan karakter kepada siswa. 

3. Bagi Sekolah 

a. Media pembelajaran dapat digunakan bagi peningkatan prestasi siswa. 

b. Dapat dijadikan acuan bagi pembelajaran lainnya. 

4. Bagi Peneliti 

a. Mengembangkan keterampilan pembuatan media komik sebagai media 

pembelajaran berbasis pendidikan karakter. 

b. Mengetahui kelayakan media pembelajaran yang telah dikembangkan dan 

mengetahui respon siswa terhadap komik kimia berbasis pendidikan karakter. 

1.7 Pentingnya Pengembangan 

Adapun pentingnya pengembangan adalah : 

a. Memberikan suasana belajar yang menarik bagi siswa kelas X MIPA di SMA 

Negeri Titian teras. 

b. Sebagai upaya meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dari segi proses 

belajar siswa dengan menggunakan 3D pagelip profesional berbasis pendidikan 

karakter pada materi ikatan kimia sub materi kepolaran senyawa. 

c. Sarana dan prasarana penunjang ICT seperti infokus, komputer, yang dimiliki 

sekolah termanfaatkan untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan 
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media komik berbasis pendidikan karakter pada materi ikatan kimia pada sub 

topik kepolaran senyawa. 

1.8 Definisi Operasional 

Adapun beberapa definisi operasional yaitu : 

1. Pengembangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan adalah 

proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, 

pengetahuan, dan sebagainya). 

2. media merupakan komponen yang sangat penting, yaitu sarana atau perangkat 

komunikasi antar komunikator dan komunikan. 

3. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang disengaja untuk membantu 

seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-

nilai etika yang inti. 

4. Ikatan kimia adalah interaksi gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul 

yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. 

5. komik adalah suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan 

memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar 

dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Atom
https://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
https://id.wikipedia.org/wiki/Diatomik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliatomik&action=edit&redlink=1

