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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan pendidikan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

“tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia-manusia yang 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” 

(Anonim, 2003). Pendidikan diharapkan mampu menumbuh kembangkan segala 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga menghasilkan generasi yang 

berkualitas. 

Berbicara soal kualitas pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari proses 

pembelajaran di ruang kelas. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta 

didik dengan pendidik yang saling berkesinambungan yang disertai dengan adanya 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pembelajaran. Pembelajaran yang 

berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan kreatifitas pendidik. 

Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi dan guru yang kreatif akan 

memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan pembelajaran 

dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan peserta didik. Pembelajaran 

dianggap efektif jika peserta didik bersifat aktif, sedangkan pendidik bertindak 

sebagai pembimbing (Hamalik, 2013). Perlu disadari bahwa pembelajaran 

itumerupakan suatu sistem, yang di dalamnya terdapat sejumlah komponen yang 

saling berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Beberapa
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komponen dimaksud meliputi: (1) tujuan, (2) bahan/materi ajar, (3) metoda, (4) 

alat/media dan, (5) evaluasi. Dari lima komponen tersebut yang sulit dilakukan 

oleh guru adalah penggunaan media pembelajaran (Rusman, 2017). 

Media sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran, mempunyai 

fungsi sebagai sarana komunikasi non-verbal. Sebagai salah satu komponen 

sistem pembelajaran, berarti media mutlak harus ada atau harus dimanfaatkan di 

dalam setiap pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

guru kimia kelas X MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi ibu Reni Elsa, S.Si, guru 

menggunakan media pembelajaran yang dikemas menggunakan software power 

point dan buku teks cetak (Lampiran 1 nomor 10). Penggunan buku teks cetak 

sebagai media pembelajaran berarti menuntut siswa untuk membaca. Tetapi minat 

baca masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, masih sangat rendah. Data dari 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

menunjukkan, persentase minat baca anak Indonesia hanya 0,01 persen. Artinya, 

dari 10.000 anak bangsa, hanya satu orang yang senang membaca (Amiranti, 

2017). Dari pernyataan tersebut bisa dikatakan siswa masih kurang tertarik untuk 

membaca buku bacaan seperti buku perlajaran yang dipakai oleh guru sebagai 

media pembelajaran. 

Membaca merupakan komponen terpenting di abad 21 agar dapat bertahan di 

era globalisme saat ini. Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran di sekolah banyak ditentukan oleh kegiatan membaca. Sebagaimana 

diketahui bahwa sebagian besar pengetahuan disajikan dalam bentuk bahasa tulis 

sehingga menuntut anak melakukan aktivitas membaca. Dikalangan remaja, salah 

satu jenis bacaan yang belakangan ini tengah booming adalah komik grafis dan 
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novel-novel fiksi popular. Dari kutipan tersebut siswa yang masih mengalami 

pertumbuhan lebih banyak menyukai buku bacaan yang sifatnya menghibur dan 

menyenangkan. Karakteristik buku bacaan yang menghibur dan menyenangkan 

antara lain: disajikan dengan gambar berwarna, bahasanya sederhana, dan 

ceritanya menarik. Contoh buku bacaan yang memenuhi kriteria tersebut adalah 

komik. Siswa yang membaca komik lebih banyak terbukti memiliki kebiasaan 

mambaca buku lebih besar, dan cenderung membaca lebih banyak buku pula 

(Sugiharti, 2010). 

Komik merupakan bentuk media komunikasi visual yang memiliki kekuatan 

untuk menyampaikan informasi secara popular dan mudah dimengerti, hal ini 

dimungkinkan karena komik memadukan kekuatan gambar dan tulisan yang 

dirangkai dalam suatu alur cerita yang membuat informasi menjadi lebih mudah 

diserap. Berdasarkan hasil angket analisis yang diberikan kepada siswa kelas X 

MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi, 100% siswa menyatakan lebih mudah 

mengingat isi dari komik dari pada buku teks pelajaran (Lampiran 3 nomor 20). 

Hal ini dikarenakan teks dan gambar membuat komik menjadi lebih mudah 

dimengerti, sedangkan alur pembuatannya menjadi lebih mudah diikuti dan 

diingat (Waluyanto, 2005). Sehingga pesan yang disampaikan melalui komik 

tersimpan dalam memori jangka panjang yang tidak mudah dilupakan meskipun 

telah lama dibaca, dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat diceritakan/recall 

kembali. 

Sebagai media komunikasi visual, komik dapat digunakan sebagai media (alat 

bantu) pembelajaran yang mampu menyampaikan informasi secara efektif. Komik 

dapat menjadi pilihan sebagai media pembelajaran karena adanya kecenderungan 
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banyak siswa lebih menyenangi bacaan media hiburan seperti komik 

dibandingkan dengan membaca buku pelajaran dan menggunakan waktu mereka 

untuk belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah (Waluyanto, 2005). Jika materi 

pelajaran disajikan dalam bentuk komik maka siswa diharapkan dapat tertarik 

untuk membaca materi pelajaran yang diberikan. 

Materi ruang lingkup kimia merupakan materi kimia yang menjadi 

pengetahuan awal siswa dalam mempelajari ilmu kimia di SMA. Materi ini 

membahas tentang hakikat ilmu kimia, peran kimia dalam kehidupan, metode 

ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Materi ini seharusnya dapat 

menarik minat siswa untuk belajar kimia terutama pada materi peran kimia dalam 

kehidupan, karena materi ini banyak membahas mengenai peran kimia dalam 

kehidupan sehari-hari dan peran kimia dalam bidang ilmu lain. Tetapi tidak 

demikian, dari hasil angket analisis siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Muaro 

Jambi, hanya 25% siswa yang menyukai mata pelajaran kimia (Lampiran 3 nomor 

9), dan 50% siswa menyatakan materi peran kimia dalam kehidupan sehari-hari 

sulit dipahami (Lampiran 3 nomor 16). Hal ini disebabkan karena beberapa 

kemungkinan, yaitu siswa yang baru memasuki kimia sebagai salah satu mata 

pelajaran wajib, materi yang disajikan masih sederhana sehingga membosankan 

bagi siswa, media yang digunakan kurang menarik. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kimia kelas X MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi ibu Reni Elsa, 

S.Si, guru pernah menggunakan gambar yang ditampilkan dengan software power 

point sebagai media yang digunakan untuk menarik minat belajar siswa 

(Lampiran 1 nomor 8). Tetapi, dampaknya tidak terlalu signifikan karena mereka 

hanya melihat gambar sederhana dan mendengarkan apa yang guru terangkan 
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(lampiran 1 nomor 9). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengembangkan 

media pembelajaran komik. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan keefektifan 

penggunaan komik pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Seperti 

peneliatian yang dilakukan oleh Fawaidah dan Sukarmin (2016) mengenai 

kelayakan media chemic pada materi ikatan kimia. Hasilnya menunjukkan bahwa 

media chemic yang dikembangkan layak digunakan. Hal ini dibuktikan dengan 

data hasil validasi yang ditinjau dari kriteria isi, bahasa, dan penyajian berturut-

turut memperoleh persentase sebesar 83,3%; 84%; dan 86,7% termasuk dalam 

kategori sangat layak; aspek efektivitas ditinjau dari hasil ketuntasan belajar siswa 

memperoleh hasil sebesar 91,67% dengan kategori sangat layak dan peningkatan 

hasil belajar sebanyak 75% siswa memperoleh nilai gain sebesar 0,3-0,7 dengan 

kategori sedang dan 25% siswa memperoleh gain ≥0,7 dengan kategori tinggi; 

dan aspek kepraktisan media chemic ditinjau berdasarkan kriteria isi, bahasa, dan 

penyajian yang berturut-turut memperoleh persentase sebesar 97,9%; 96,6%; dan 

97,2% termasuk dalam kategori sangat layak. 

Selanjutnya penelitian pengembangan LKS komik oleh Putri dan Novita 

(2014) mengenai kelayakan  LKS komik dengan pendekatan problem solving 

untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas X materi stoikiometri layak 

digunakan. Kelayakan tersebut ditunjukan dengan LKS komik yang 

dikembangkan.mendapatkan respon positifdari siswa dengan persentase 89,29% 

dengan kriteria sangat baik sehingga LKS dikatakan layak. 

Media komik dapat dikembangkan menjadi media e-komik, sehingga tidak 

lagi menggunakan bahan baku berupa kertas seperti komik pada umumnya. 
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Melainkan dalam bentuk file digital yang dapat diakses melalui media elektronik 

seperti komputer/laptop/handphone/android/ipohe/ipad dan teknologi lainnya. 

Dari data hasil analisis angket kebutuhan yang diberikan kepada siswa kelas X 

MIPA SMA Negeri 1 Muaro Jambi 90% siswa sudah memiliki komputer/laptop 

(Lampiran 3 nomor 1). Hal ini dapat dijadikan sebagai sarana pendukung dalam 

pengembangan media pembelajaran e-komik. 

Pada pengembangan media pembelajaran e-komik peneliti menggunakan 

karakter alat laboratorium yaitu erlenmeyer, tabung reaksi, gelas kimia, labu dasar 

bulat dan gelas ukur. Penggunaan karakter alat laboratorium ini dapat sedikit 

mengenalkan siswa dengan alat-alat yang ada di laboratorium. Selain itu, 

penggunaan karakter alat laboratorium bertujuan agar lebih mencirikan kekhasan 

e-komik kimia yang akan dikembangkan. 

Media pembelajaran e-komik ini dikembangkan dengan menggunakan 

Software 3D Page Flip yang sangat cocok untuk meningkatkan pemahaman, 

minat membaca, dan motivasi siswa terhadap materi peran kimia dalam 

kehidupan. Software 3D Page Flip adalah salah satu program yang dapat 

dimanfaatkan untuk dikolaborasi dengan e-komik yang akan menjadikan komik 

lebih menarik. Berdasarksan pemikiran tersebut, maka penulis akan melakukan 

penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

e-Komik dengan Menggunakan Software 3D Page Flip Materi Peran Kimia 

dalam Kehidupan Kelas X SMA Negeri 1 Muaro Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka masalah 

yang muncul adalah: 
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1) Bagaimana mengembangkan media pembelajaran e-komik menggunakan 

Software 3D Page Flip materi peran kimia dalam kehidupan? 

2) Bagaimana penilaian guru terhadap media pembelajaran e-komik yang 

dikembangkan menggunakan Software 3D Page Flip materi peran kimia 

dalam kehidupan? 

3) Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran e-komik yang 

dikembangkan menggunakan Software 3D Page Flip materi peran kimia 

dalam kehidupan? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai ialah: 

1) Untuk menghasilkan media pembelajaran e-komik menggunakan Software 

3D Page Flip materi peran kimia dalam kehidupan. 

2) Untuk mengetahui penilaian guru terhadap media pembelajaran e-komik yang 

dikembangkan menggunakan Software 3D Page Flip materi peran kimia 

dalam kehidupan. 

3) Untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran e-komik yang 

dikembangkan menggunakan Software 3D Page Flip materi peran kimia 

dalam kehidupan. 

1.4 Batasan Pengembangan 

Batasan dari pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

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

uji coba kelompok kecil (sebanyak 10 orang siswa). 

2) Pengembangan ini menggunakan kerangka pengembangan ADDIE. 

 



8 
 

 
 

1.5 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Adapun spesifikasi produk e-komik kimia menggunakan Software 3D Page 

Flip sebagai berikut: 

1) Produk dikembangkanmenggunakan Software 3D Page Flip dengan format 

.exe yang dapat digunakan melalui laptop atau komputer. 

2) Materi yang akan dirancang pada pengembangan media adalah materi peran 

kimia dalam kehidupan Kelas XMIPA di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. 

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

4) Produk yang dihasilkan dapat digunakan dalam pembelajaran-pembelajaran 

di sekolah. 

5) Produk yang dihasilkan menarik siswa dalam proses pembelajaran.  

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. 

c. Membantu guru dalam menyampaikan konsep-konsep pada materi peran 

kimia dalam kehidupan. 

2) Bagi siswa 

a. Meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Menumbuhkan semangat belajar yang terkadang kurang karena buku ajar 

yang kurang menarik. 

3) Bagi sekolah 

a. Media pembelajaran dapat digunakan bagi peningkatan prestasi siswa. 
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b. Dapat dijadikan acuan bagi pembelajaran lainnya. 

4) Bagi peneliti 

a. Meningkatkan kreativitasnya dalam proses pengembangan media 

pembelajaran menggunakan Software 3D Page Flip. 

b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

kedepannya. 

1.7 Definisi Istilah 

Adapun beberapa defenisi operasional adalah: 

1) Pengembangan adalah proses, cara, pembuatan menjadikan bertambah, 

berubah sempurna pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. 

2) Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi, rangsangan, dan mempermudah siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan. 

3) Software3D Page Flipadalah software pembuat E-Book atau digital book, E-

Katalog, E-Brosur dengan halaman balik efek 3D dan berputar efek dalam 

beberapa menit. 

4) Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang 

ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan 

kata-kata. 


