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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Proses pembelajaran dapat di artikan sebagai sebuah kegiatan di mana 

terjadi penyampaian materi pembelajaran dari seorang tenaga guru kepada para 

siswa yang dimilikinya. Pada proses pembelajaran anak SD berada di periode 

operasional konkret. Periode ini dicirikan pemikiran yang fleksibel, mulai 

mengkonsep pemikiran tertentu, adaptasi gambaran yang menyeluruh, dan 

melihat suatu objek dari berbagai suatu pandang. Dengan adanya pemikiran 

anak SD yang kongkrit maka guru sebagai tenaga pendidikan harus menyiapkan 

atau merancang kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan 

kognitif peserta didik sehingga pelaksanaan pembelajaran yang diberikan 

berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered approach) bukan 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru (teacher centered 

approach).  

Proses pembelajaran yang memperhatikan perkembangan kognitif 

siswa, bahan ajar serta strategi dan media yang disiapkan akan membantu siswa 

untuk memahami dan mencerna sesuai dengan pengalaman siswa. Di samping 

itu, penggunaan pendekatan dan media yang tepat akan membantu siswa untuk 

aktif dalam memberikan gagasan-gagasan yang inovatif dan kreatif. Jika guru 

kurang memahami dan mengenal perkembangan siswa maka pembelajaran 

yang sajikan akan sulit dipahami oleh guru karena telah menghambat 

perkembangan siswanya. Namun demikian, bukan berarti tugas guru menjadi 
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semakin ringan, guru harus mampu memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi siswa. Agar dapat memberi pengalaman belajar yang mendalam 

bagi siswa, guru harus mampu memilih pendekatan dan media pembelajaran 

yang dapat merangsang dan menimbulkan aktifitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Salah satu pendekatan yang selama ini dianggap berpusat pada siswa 

adalah pendekatan saintifik (scientific approach). Permendikbud No. 65 Tahun 

2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah 

mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan 

kaidah-kaidah pendekatan saintifik/ilmiah. Pendekatan saintifik adalah konsep 

dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran 

tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu 

(Kemendikbud, 2013).  

Di dalam pendekatan saintifik banyak cara yang bisa digunakan guru 

dalam menunjang pembelajaran terutama dalam memilih media yang cocok 

dalam pembelajaran tersebut. Media sendiri adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah 

informasi baru pada diri siswa (Haryono, 2014: 48). Secara umum media 

mempunyai kegunaan sebagai berikut : pertama, memperjelas pesan agar tidak 

terlalu verbalistis. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya 

indera. Ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

siswa dengan sumber belajar. Keempat, memungkinkan anak belajar mandiri 

sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori & kinestetiknya. Kelima, 
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memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman & menimbulkan 

persepsi yang sama, (Susilana & Riyana, 2009: 09).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN lowokwaru I 

Malang pada tanggal 13 November 2015 ditemukan fakta bahwa kurangnya 

pemanfaatan media digunakan guru dalam proses pembelajaran membuat 

pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga mengurangi daya tangkap 

siswa terhadap materi. Permasalahan tersebut dapat terjawab bila proses 

pembelajaran yang digunakan guru dapat mengaktifkan siswa dalam 

pembelajarannya. Caranya guru harus menggunakan media yang dapat 

meningkatkan keaktifan dan keseriusan siswa dalam proses pembelajaran, 

yaitu menggunakan media komik edukatif. Media komik edukatif ini 

merupakan media yang penyajiaannya penuh dengan ilustrasi gambar, 

membuat orang yang membacanya tidak akan cepat merasa bosan, sementara 

buku sekolah hanya menyajikan ilustrasi gambar dalam jumlah yang terbatas. 

Hal ini menjadi utama yang harus diperhatikan guru karena siswa kelas II SD 

termasuk kategori kelas rendah dimana siswa lebih senang menggunakan 

gambar dari pada tulisan-tulisan materi. Selain itu, komik yang isinya diselingi 

materi yang terkait pembelajaran merupakan keunggulan komik sehingga 

membacanya menjadi sangat menyenangkan. Jika keunggulan ini 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, maka komik dapat membantu 

menciptakan suasana belajar menjadi kondusif dan menyenangkan  

Berdasarkan fakta diatas penggunaan media dalam pembelajaran kelas 

II SDN lowokwaru Malang yang tepat akan menjalin proses pembelajaran lebih 

efsisien. Maka peneliti terdorong melakukan penelitian menggunakan media 
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dengan rancangan komik sehingga dengan adanya media komik ini dapat 

menunjang kemampuan membaca materi. Dalam pemanfaatannya, komik tidak 

hanya digunakan sebagai sumber belajar namun dapat dipadukan dengan 

strategi pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa (LKS) maupun soal ulangan 

dalam bentuk komik. 

Menurut hasil penelitian (Lubis, 2010: 18), disimpulkan bahwa motivasi 

dan hasil belajar siswa dengan menggunakan media komik lebih tinggi dari 

pada siswa tanpa mengunakan media komik. Berdasarkan penelitian terdahulu 

maka peneliti terdorong melakukan penelitian menggunakan media komik yang 

lebih menarik. Peneliti menggunakan media komik dengan harapan sebagai 

salah satu alternatif media yang memiliki konstribusi dalam meningkatkan mutu 

dan kualitas pengajaran sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru bisa 

dengan mudah diserap oleh peserta didik.  

Dalam penelitian ini topik yang digunakan pada tema VI (Air, Bumi dan 

Matahari), sub tema I (Air), pembelajaran I meliputi mata pelajaran matematika, 

bahasa indonesia, SBDP, dan PPKN. Komik ini terdiri atas gambar-gambar 

yang menarik  yang terkait dengan materi sehingga bisa menimbulkan ekspresi 

yang divisualisasikan membuat siswa terlibat secara emosional dan membuat 

siswa untuk terus membacanya sampai selesai. Berdasarkan permasalah di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pendekatan Saintifik Menggunakan Media Komik Tema VI Sub Tema I 

Pembelajaran I Kelas II Sdn Lowokwaru I Malang” 
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1.2.Identifikasi Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

identifikasi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 

2013 mulai memperkenalkan Kurikulum 2013 dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. 

2. Pendekatan saintifik masih tergolong pendekatan baru sehingga belum 

banyak guru yang menerapkan di sekolah. 

3. Dominasi metode ceramah yang digunakan guru selama ini belum 

membuat siswa aktif. 

4. Minimnya penggunaan media dalam proses pembelajaran sehingga 

pembelajaran kurang efektif. 

1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Adakah pengaruh pendekatan saintifik menggunakan media komik 

terhadap hasil belajar dalam tema VI sub tema I pembelajaran I kelas II 

SDN Lowokwaru I Malang? 

2. Bagaimana pengaruh pendekatan saintifik dengan menggunakan media 

komik terhadap hasil belajar dalam tema VI sub tema I  pembelajaran I 

kelas II SDN lowokwaru I malang? 
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1.4.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendekatan saintifik 

menggunakan media komik terhadap hasil belajar dalam tema VI sub 

tema I pembelajaran I kelas II SDN Lowokwaru I Malang? 

2. Untuk mengetahui pengaruh pendekatan saintifik dengan menggunakan 

media komik terhadap hasil belajar dalam tema VI sub tema I  

pembelajaran I kelas II SDN lowokwaru I malang. 

1.5.Manfaat Penelitian 

Adapun penulis mengadakan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi semua orang baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya :  

1. Manfaat teoritis  

a. Dapat meningkatkan mutu pembelajaran pada kelas II tema VI sub tema 

I pembelajaran I menggunakan media komik.  

b. Dapat memberikan masukan tentang pendekatan saintifik dengan 

menggunakan salah satu media komik sebagai salah satu altiernatif 

dalam proses pembelajaran kurikulum 2013. 

c. Dapat memberikan masukan kepada SDN lowokwaru I malang terkait 

dalam mengambil kebijakan yang dapat menunjang proses 

pembelajaran.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa  
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1) Memberi manfaat agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik terhadap pembelajaran pada tema VI sub tema I pembelajaran 

I kelas II menggunakan pendekatan saintifik dan media komik 

sebagai salah satu alternatif yang menunjang pembelajaran. 

2) Mempermudah siswa untuk menyerap materi yang diberikan oleh 

guru dengan pendekatan saintifik menggunakan media komik 

sebagai salah satu alternatif yang menunjang pembelajaran.  

3) Menambah motivasi belajar siswa untuk mengikuti materi 

pelajaran yang diajarkan sehingga dapat membantu siswa dalam 

memperluas ilmu pengetahuan terhadap tema VI sub tema I 

pembelajaran I kelas II dengan pendekatan saintifik menggunakan 

media komik. 

b. Bagi guru  

1) Memberikan manfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan 

pendekatan dengan menggunakan media pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 dan salah satu strategi yang digunakan oleh guru 

adalah pendekatan saintifik menggunakan media komik. 

2) Sebagai pertimbangan guru dalam menyusun langkah-langkah  

pendekatan dan media untuk menunjang pembelajaran yang baik 

dalam kurikulum 2013.  

c. Bagi sekolah  

Bagi lembaga dapat memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha 

perbaikan proses pembelajaran, salah satu strategi yang digunakan 
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adalah menggunakan pendekatan saintifik menggunakan media komik 

terhadap tema VI sub tema I pembelajaran I dikelas II. 

1.6.Batasan Istilah 

Agar hasil penelitian ini lebih mendalam dan permasalahan yang dikaji 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka peneliti membatasi ruang 

lingkup penelitian sebagai berikut:  

a. Pendekatan saintifik adalah titik tolak pembelajaran yang mengacu pada 

mengamati, merumuskan pertanyaan, mencoba/mengumpulkan data, 

menganalisis data dan menarik kesimpulan sehingga dengan pendekatan 

ini peserta didik bisa mengkonsep pembelajarannya sendiri dan tidak 

bergantung pada guru.  

b. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan dan mendorong kemuan 

siswa sehingga dapat terciptanya pembelajaran untuk menambah 

informasi baru. 

c. Media komik adalah media dengan gambar sebuah kartun yang 

menggungkapkan suatu karakter yang memerankan cerita dalam urutan 

erat dengan bentuk berita bergambar.
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