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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peran guru dalam kegiatan pembelajaran memiliki arti penting untuk 

mengadakan perubahan-perubahan dalam pola dan pembelajaran bagi siswa. Guru 

dituntut memiliki kemampuan dan kemauan mengajar dengan baik. Baik atau tidak 

seorang guru dalam menyampaikan konsep pelajaran bergantung pada ketepatannya 

memilih media, metode, pendekatan dan model pembelajaran. guru sebagai fasilitator 

dan siswa sebagai obyek serta subyek dalam proses pembelajaran. Guru perlu 

menciptakan suasana yang efektif saat proses pembelajaran berlangsung agar siswa 

memiliki minat dan motivasi belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Oleh sebab itu guru dituntut untuk dapat membuat macam-macam 

media pembelajaran, tidak hanya memiliki kemampuan mengajar dengan baik. Guru 

juga dapat membuat dan mengembangkan produk media pembelajaran agar proses 

pembelajaran lebih efektif dan materi lebih mudah dipahami oleh murid. Pemilihan 

media harus disesuaikan dengan materi pelajaran, tujuan dan karakteristik siswa yang 

diajar. 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang menyangkut software 

dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber 

pembelajaran ke peserta didik (individu atau kelonmpok), yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan,  perhatian, dan minat pembelajaran sedemikian rupa sehingga 

proses pembelajaran (di dalam maupun di luar kelas) menjadi lebih efektif, dalam   

proses   pembelajaran   media   memiliki   manfaat   untuk   memperlancar interaksi  
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antara  guru  dengan  siswa  sehingga  pembelajaran  akan  lebih  efektif  dan efisien. 

Nilai-nilai  positif ( kemenarikan tampilan dan isi materi, fleksibel, dan tahan lama) 

diintegerasikan  ke  dalam  media  pembelajaran,  agar  nilai positif yang terkandung 

dalam media bisa sampai kepada siswa. Media pembelajaran yang  efektif  sebaiknya  

memanfaatkan  ilmu ICT (information, communication, technology) di dalam  

pembelajaran  biologi sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi 

pelajaran yang dipelajari, salah satunya yaitu edu komik digital. 

Menurut KBBI komik adalah cerita bergambar (majalah, surat kabar, atau 

berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu . Komik dibuat untuk tidak 

merepotkan dan tidak membuat pembacanya membayangkan suatu kondisi tertentu, 

justru memberikan hasil yang memuaskan pembacanya. Komik mengandung aspek 

grafis, dengan gambar yang sederhana sehingga dapat mengantarkan pembaca pada 

berbagai realitas yang terkadang sulit dibayangkan (Boneff, 1998: 8). Sementara itu 

menurut Daryanto (2013: 27) komik adalah suatu bentuk sajian cerita dengan seri 

gambar yang lucu. Buku komik menyediakan cerita-cerita yang sederhana, mudah 

ditangkap dan dipahami isinya, sehingga sangat digemari baik oleh anak-anak 

maupun orang dewasa. 

Media pembelajaran komik juga didukung oleh hasil penelitian Soedarso 

(2015: 505)  komik adalah sastra bergambar yang bukan hanya buku yang 

menampilkan visual menarik dan menjadi sebuah hiburan murahan, melainkan 

bentuk komunikasi visual intelektual yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan 

sebuah pesan dengan bahasa yang universal, mudah dimengerti, dan selalu diingat. 

Selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian Damopolii dan Jan (2016: 69) Media 
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pembelajaran komik layak digunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Media pembelajaran komik efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Respon 

siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan komik adalah sangat baik. Serta 

hasil penelitian Fajriah (2016: 27- 33) edu komik digital memiliki kelebihan karakter 

tokoh pada edu-komik lebih menonjolkan mengenai pendidikan karakter berupa 

tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan, dan media pembelajaran dalam 

bentuk digital. Validaasi oleh ahli media memperoleh skor 60 dengan presentase 

93,75% dengan interprestasi “sangat baik”, validasi oleh ahli materi memperoleh skor 

74 dengan presentase 92,5% dengan interprestasi “ sangat baik”, dan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukam pada kelompok kecil dengan subjek 12 siswa 

memperoleh presentase 88,9% yang termasuk dalam kategori “sangat baik”.  

Sementara itu menurut hasil penelitian Mediawati (2011: 66) media komik 

dapat menciptakan suasana yang menyenangkan karena komik merupakan media 

yang menarik sehingga materi mudah dipahami. Komik dapat mengurangi kecemasan 

dan ketegangan pada saat belajar yang dianggap sulit, karena komik bersifat humor, 

lebih santai dibandingkan dengan buku teks yang bersifat formal. Pembelajaran 

menggunakan komik dapat meningkatkan motivasi belajar, dengan alur cerita yang 

menarik perhatian serta tidak merasa cemas belajar jika menggunakan komik, komik 

yang dikembangkan sangat menarik untuk dibaca dari awal hingga akhir. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 11 Kota  Jambi, ditemukan bahwa: 

Buku yang tebal kurang menarik perhatian siswa, menjadi salah satu alasan mereka 

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

wawancara dengan guru kelas X (sepuluh) mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 11 
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Kota Jambi, diperoleh informasi bahwa siswa cenderung kurang memiliki minat 

untuk membaca buku, Sehingga guru harus berusaha lebih keras lagi agar siswa mau 

membaca buku pelajarannya di dalam kelas serta saat mereka berada di rumah,  jika 

tidak hal ini akan berimbas pada hasil belajar siswa. Salah satu cara untuk menangani 

kendala yang ada yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran, Salah satunya 

yaitu edu komik digital  yang merupakan media pembelajaran dalam bentuk grafis. 

Penggunaan komik sebagai media pembelajaran mempunyai peranan yang penting 

yaitu memiliki kemampuan dalam menciptakan minat belajar para siswa serta 

membantu siswa dalam mengingat materi pelajaran yang dipelajarinya. 

Pengembangan edu komik digital yang diberi judul “EDUKOMDI” edisi 

pencemaran lingkungan ini nantinya dapat menumbuhkan minat baca siswa, dan 

membantu siswa dalam memahami konsep yang ada. Konsep tersebut akan bertahan 

lama dalam ingatan siswa karena konsep tersebut ditemukan dan disimpulkan sendiri 

oleh siswa. Edu komik digital biologi juga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

mandiri, tidak hanya menarik secara fisik tetapi juga dapat menjadi media yang 

mampu memberi informasi lebih kepada siswa agar dapat mengedukasi mereka 

dengan membacanya. 

Sejalan dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian pengembangan sebagai upaya untuk mengatasi 

masalah tersebut, tentang “ Pengembangan Edu Komik Digital Biologi pada Materi 

Pencemaran Lingkungan Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas X SMA ” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berupa edu komik digital 

biologi pada materi pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas 

X SMA? 

2. Bagaimana kelayakan edu komik digital biologi pada materi pencemaran 

lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas X SMA? 

3. Bagaimana persepsi guru terhadap edu komik digital biologi pada materi 

pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas X SMA? 

4. Bagaimana persepsi siswa terhadap edu komik digital biologi pada materi 

pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas X SMA? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Menggembangkan media pembelajaran berupa edu komik digital biologi pada 

materi pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas X SMA. 

2. Mengetahui kelayakan media edu komik digital biologi pada materi pencemaran 

lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas X SMA. 

3. Mengetahui persepsi guru terhadap media pembelajaran edu komik digital 

biologi pada materi pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas 

X SMA. 
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4. Mengetahui persepsi siswa terhadap media pembelajaran edu komik digital 

biologi pada materi pencemaran lingkungan sebagai sumber belajar siswa kelas 

X SMA. 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Produk yang dihasilkan dalam bentuk Edu Komik Digital yang diberi judul 

“EDUKOMDI edisi pencemaran lingkungan”. 

2. Edu Komik Digital dibuat dengan aplikasi adobe photoshop CC. 

3. Edu Komik Digital berisi karakter tokoh, cerita, materi, dan gambar-gambar. 

Huruf yang digunakan yaitu Comic Sans MS dengan berbagai warna, ukuran font 

mulai dari 10,12, 18, 20, 24, 36, 46 pt. 

4. Ukuran halaman komik A4. 

5. Edu Komik Digital terdiri dari ± 72 halaman. 

6. Tema komik yaitu pencemaran lingkungan. 

7. Tokoh di dalam komik terdiri dari 4 karakter yaitu : Akram, Naufal, Alif dan 

Upik. 

8. Materi Edu Komik Digital : deskripsi pencemaran lingkungan, macam-macam 

pencemaran lingkungan, parameter pencemaran lingkungan, pencemaran air, 

pencemaran udara, pencemaran tanah, akibat pencemaran lingkungan bagi 

kehidupan manusia secara global, dan upaya penanggulangan masalah 

lingkungan. 

9. Media edu komik digital biologi yang dikembangkan terdiri dari : 

1) Petunjuk penggunaan 

2) Cover 
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3) Kata pengantar 

4) Daftar isi 

5) Kompetensi inti 

6) Kompetensi dasar 

7) Materi 

Episode 01. Apa itu pencemaran lingkungan 

Episode 02. Macam-macam pencemaran 

Episode 03. Parameter pencemaran lingkungan 

Episode 04. Pencemaran air 

Episode 05. Pencemaran udara 

Episode 06. Pencemaran tanah 

Episode 07. Akibat pencemaran lingkungan bagi kehidupan manusia secara 

global 

Episode 08. Upaya penanggulangan masalah lingkungan. 

8) Latihan soal 

9) Kunci jawaban soal 

10)  Daftar pustaka  

11)  Profil  

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Berdasarkan manfaat penelitian dan tujuan penelitian yang dikemukakan di 

atas bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 
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1. Sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan media pembelajaran Biologi 

sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat meningkatkan kemampuan dan 

kompetensi siswa. 

2. Menumbuhkan minat membaca dan membantu siswa untuk lebih mudah 

memahami materi Pencemarn lingkungan untuk siswa SMA kelas X. 

3. Sebagai sarana untuk menambah referensi, menambah pengetahuan dan kajian 

pustaka untuk penelitian lanjutan mengenai Pengembangan Edu Komik Digital 

Biologi pada Materi Pencemaran Lingkungan. 

4. Meningkatkan kreativitas peneliti dalam proses pengembangan media 

pembelajaran. 

5.  Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan ilmu-ilmu yang 

diperoleh diperkuliahan dalam dunia pendidikan. 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pengembangan media edu komik digital dapat memberikan pembelajaran yang 

bervariasi, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. 

2. Pemanfaatan komik dapat memfasilitasi pemahaman siswa karena materi yang 

disajikan dalam bentuk cerita gambar dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari. 

Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan bahan ajar ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan 

pengembangan   akan diuraikan sebagai berikut : 
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1. Materi pelajaran hanya pada materi pencemaran lingkungan, dan pengembangan 

sumber belajar IPA ini hanya untuk kelas X SMA. 

2. Pengembangan sumber belajar berupa edu komik digital ini dibatasi pada ujicoba 

kepada guru Biologi Kelas X dan ujicoba kelompok kecil serta kelompok besar. 

3. Pengembangan media pembelajaran ini terbatas pada validitas media sebagai 

sumber belajar, tidak mencakup pada tahapan produksi. 

1.7 Definisi Istilah 

Istialah-istilah dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau 

menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi 

lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses 

belajar secara efisien dan efektif. 

2. Sumber belajar adalah segala sesuatu (benda, data, fakta, ide, orang, dan lai 

sebagainya) yang bisa menimbulkan proses belajar. Itulah yang dimaksud 

sumber belajar.  

3. Edu komik digital adalah sumber belajar yang disusun secara sistematis dan 

menarik karena menampilkan cerita bergambar dengan karakter tokoh yang lebih 

menonjolkan mengenai pendidikan karakter berupa tanggung jawab dan peduli 

terhadap lingkungan dengan format digital dan dapat dibaca dengan 

menggunakan alat elektronik tertentu sehingga mudah dipelajari secara mandiri 

oleh siswa. 


