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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

 Proses pembelajaran merupakan suatu upaya penyampaian pesan yang 

dilakukan oleh guru dengan cara merencanakan dan menciptakan suatu sistem 

lingkungan belajar sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara 

optimal. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran ini 

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar yang mendidik 

(Hasyim, 2014). Guru sebagai pengajar atau pendidik adalah salah satu faktor 

penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Guru menjadi faktor yang 

menentukan mutu pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan siswa 

dalam proses pembelajaran di kelas (Shabir, 2015).  

Guru sebagai penyaji informasi dalam proses pembelajaran harus mampu 

menyampaikan materi dengan menarik dan bervariasi, sehingga tercipta suasana 

pembelajaran yang menyenangkan. Proses kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan tentu tidak tercipta begitu saja, diperlukan cara pengelolaan 

fasilitas belajar (media) yang dirancang oleh guru, sehingga memudahkan siswa 

dan mendorong proses belajar siswa (Supartini, 2016). Penggunaan media dalam 

kegiatan pembelajaran, tentu membuat guru perlu selektif dalam memilih media 

yang akan digunakan. Kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan media 

pembelajaran akan menunjang efektivitas kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan (Sungkono, 2008).  

Buku merupakan media pembelajaran yang mengandung berbagai macam 

informasi yang bisa didapatkan melalui kegiatan membaca. Membaca adalah 

suatu proses terpadu untuk memahami makna suatu tulisan (Budiarti & Haryanto, 

2016). Kegiatan membaca akan terlaksana apabila ada minat yang timbul dalam 

diri seseorang. Pengaruh minat sangat besar terhadap proses pembelajaran. 

Adanya minat membaca yang tinggi maka akan berpengaruh pada tingkat 

pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA kelas VIII SMP Diponegoro, 

diperoleh hasil bahwa GLS (Gerakan Literasi Sekolah) telah diterapkan di SMP 

Diponegoro sebelum pelajaran dimulai namun, program ini masih belum berjalan 

secara maksimal. Hal ini terlihat pada saat proses pembelajaran siswa tidak 

terfokus pada materi pembelajaran karena beberapa siswa ada yang ramai sendiri 

dan lebih memilih mengobrol dengan teman daripada membaca buku sehingga 

minat baca siswa kurang. 

Hasil studi pendahuluan di sekolah SMP Raden Fatah Batu yaitu pada 

sekolah tersebut belum menerapkan program GLS dan pada saat proses 

pembelajaran IPA beberapa siswa kurang tertarik untuk mengeluarkan dan 

membaca buku. Siswa lebih cenderung mendengarkan materi yang disampaikan 

oleh guru tanpa membaca buku yang digunakan sebagai media pembelajaran. 

SMP Diponegoro dan SMP Raden Fatah Batu menggunakan media 

pembelajaran yang sejenis yaitu buku yang disediakan oleh Pemerintah, berupa 

buku paket BSE dan LKS. Guru juga menggunakan torso dalam menjelaskan 

materi sistem pencernaan manusia untuk mempermudah pemahaman siswa 

namun, penggunaan media tersebut masih kurang berjalan maksimal. Siswa 

cenderung menghafal dan kurang memahami konsep yang dijelaskan oleh guru. 

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

minat baca siswa yang rendah sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 

Kurangnya intensitas dalam membaca buku akan berpengaruh pada tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, sehingga siswa cenderung bertanya 

kepada guru dibandingkan menggali informasi dari buku. Salah satu cara yang 

dapat digunakan agar siswa mampu memahami konsep dari materi yang diberikan 

adalah dengan banyak membaca buku yang berkaitan dengan materi tersebut 

(Witanta, 2018). Buku pembelajaran yang digunakan saat ini lebih banyak berupa 

textbook, meskipun sudah ada variasi penambahan ilustrasi tetapi belum 

memberikan pengaruh yang cukup terhadap peningkatan minat baca siswa 

sehingga diperlukan media pembelajaran yang tepat. 
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Pemilihan media pembelajaran yang tepat mampu menyesuaikan dengan 

karakteristik setiap siswa yang akan menggunakan media tersebut dalam proses 

pembelajaran (Sungkono, 2008). Slavin, R (2011) menyatakan bahwa pencapaian 

utama dalam usia SMP adalah berupa pemikiran abstrak dan semata-mata 

simbolik. Karakteristik siswa SMP yang menyukai gambar dan simbol 

menunjukkan bahwa secara alamiah mereka menyukai buku bergambar layaknya 

komik. Komik merupakan salah satu media berbasis visual. Penggunaan media 

visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Pesan yang 

disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol atau gambar komunikasi visual. 

Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian 

pesan berhasil dan efisien (Sadiman, Rahardjo, Haryono, & Rahardjito, 2010).  

Pemanfaatan komik sebagai media pendidikan, yaitu komik mampu 

menyampaikan informasi yang dikemas secara sederhana dan menarik. Komik 

dapat dimanfaatkan sebagai variasi media pembelajaran. Potensi media komik 

sebagai media pembelajaran lebih disukai siswa, karena pada komik terdapat 

gambar yang menghidupkan deretan teks tertulis yang menyertai, dengan 

tambahan gambar maka penjelasan panjang lebar dan rumit dari materi 

pembelajaran yang dibaca dapat menjadi lebih mudah dipahami dan diingat 

(Indaryati & Jailani, 2015). 

Komik juga mempunyai kelebihan dalam pembelajaran, disamping sifat-

sifat komik yang khas, efektivitas media dalam pembelajaran adalah segi yang 

menguntungkan dalam pendidikan. Penerapan media dalam pembelajaran akan 

lebih menarik perhatian siswa sehingga mampu menumbuhkan motivasi belajar 

dan merangsang keinginan siswa untuk membaca. Penggunaan komik diharapkan 

mampu memberikan warna baru dalam pembelajaran sehingga muncul motivasi 

dalam diri siswa untuk belajar dengan menggunakan media berbasis komik 

(Hidayah & Ulva, 2017). 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada siswa kelas VIII di SMP 

Diponegoro sebanyak 1 kelas, diperoleh hasil bahwa ditinjau dari media 

pembelajaran yang disukai oleh siswa yaitu: 47% responden memilih media cetak, 

13% responden memilih alat peraga, 13% responden memilih media elektronik 
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dan sebanyak 27% memilih sumber asli. Ditinjau dari segi ketertarikan 

penggunaan komik yaitu: sebanyak 16 siswa (80%) menyukai komik sedangkan 4 

siswa (20%) kurang menyukai komik. Ditinjau dari daftar pengunjung 

perpustakaan: siswa lebih menyukai cerita fiksi dan dilihat dari buku yang siswa 

pinjam adalah seputar hobi, cerpen (cerita pendek), novel dan cerita rakyat.  

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada siswa kelas VIII di SMP Raden 

Fatah Batu sebanyak 2 kelas, diperoleh hasil bahwa ditinjau dari media 

pembelajaran yang disukai oleh siswa yaitu: 45% responden memilih media cetak, 

13% responden memilih alat peraga, 25% responden memilih media elektronik 

dan sebanyak 17% memilih sumber asli. Ditinjau dari segi ketertarikan 

penggunaan komik yaitu: sebanyak 37 siswa (71%) menyukai komik sedangkan 

15 siswa (29%) kurang menyukai komik. Ditinjau dari daftar pengunjung 

perpustakaan selama 1 tahun terakhir, hampir 90% siswa lebih menyukai bacaan 

buku cerita seperti cerita rakyat, hanya beberapa siswa yang membaca buku 

pelajaran ketika diperpustakaan seperti buku materi IPA, Olahraga dan Pendidikan 

Agama. 

Hasil analisis kebutuhan pada kedua sekolah menunjukkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran berbasis komik dapat menjadi alternatif dalam 

proses pembelajaran karena komik termasuk buku bacaan bergambar yang ringan 

dengan alur yang jelas serta terdapat karakter tokoh yang unik sehingga komik 

sebagai media pembelajaran dapat menarik minat baca siswa. 

Salah satu pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran IPA adalah 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong mereka untuk membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan kehidupan 

(Hapidah, 2016). Pada pembelajaran IPA terdapat banyak sekali hal yang 

diajarkan yang berhubungan langsung dengan proses kehidupan kita sehari-hari 

diantaranya Sistem Pernafasan, Sistem Pencernaan dan Sistem Ekskresi. Materi 

sistem pencernaan adalah materi yang termasuk kedalam ranah fisiologis dan 

membuat siswa cenderung menghafal dibandingkan memahami konsep materi 
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pembelajaran tersebut (Nugroho, 2013). 

Penggunaan media komik IPA materi sistem pencernaan manusia dapat 

berfungsi sebagai media pembelajaran mandiri karena siswa mampu menemukan 

sendiri konsep IPA yang dimaksud dengan atau tanpa bantuan dari guru. Dalam 

pembelajaran dengan teori konstruktivistik menyebutkan bahwa pengetahuan 

yang dibangun oleh siswa karena adanya interaksi dengan lingkungan luar, maka 

pengetahuan tersebut akan bertahan lama dalam ingatan siswa karena siswa 

sendiri yang mengalaminya (Damopolii & Nunaki, 2016). 

Upaya yang dapat digunakan untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi sistem pencernaan manusia yaitu dengan memberikan media pembelajaran. 

Media komik pembelajaran yang diberikan harus mampu membantu siswa dalam 

memahami konsep materi yang disampaikan oleh guru. Media yang digunakan 

juga harus mampu menarik minat siswa untuk belajar sehingga menumbuhkan 

minat baca dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena 

itu, peneliti memutuskan mengambil judul “Pengembangan Komik sebagai 

Media Pembelajaran Dalam Materi Sistem Pencernaan Manusia untuk 

Siswa SMP Kelas VIII.” 

1.2 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 
 

1. Mengetahui proses pengembangan dan kelayakan komik sebagai media 

pembelajaran dalam materi sistem pencernaan manusia untuk siswa SMP 

kelas VIII.  

2. Mengetahui efektivitas dan respon siswa setelah menggunakan komik 

sebagai media pembelajaran dalam materi sistem pencernaan manusia untuk 

siswa SMP kelas VIII. 

1.3 Spesifikasi Produk yang diharapkan 
 

Komik yang dikembangkan termasuk ke dalam komik sains. Komik sains 

yang dikembangkan ini di dalamnya memerankan suatu cerita bergenre daily life 

(kehidupan sehari-hari). Materi yang digunakan membahas tentang materi sistem 

pencernaan manusia untuk siswa SMP kelas VIII yang disusun berdasarkan materi 

pokok Kompetensi Dasar 3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia & 
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memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya 

menjaga kesehatan sistem pencernaan dan Kompetensi Dasar 4.5 Menyajikan 

hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Spesifikasi komik 

sains (Hyeon, 2010) terdiri dari: 

1. Tampilan Komik 

Komik yang dikembangkan yaitu berupa buku komik berukuran A5 

dengan setiap halaman yang berwarna dan menggunakan kertas artpaper. 

Bahasa yang digunakan dalam komik ini lebih sederhana yang bertujuan agar 

siswa lebih memahami konsep disetiap komponen komik. Komik akan 

diproduksi dalam bentuk media cetak. 

2. Isi Komik 

Adapun rincian isi komik yaitu: 

a. Bagian Pendahuluan, terdiri dari: 

1) Sampul Komik terdiri dari sampul depan, sampul dalam, dan sampul per 

unit atau pembatas antar materi. 

2) Kata Pengantar, pada bagian kata pengantar terdiri dari kalimat pengantar 

yang dimulai dari ucapan rasa syukur kepada Allah SWT. Paragraf 

selanjutnya menjelaskan tentang gambaran umum dari isi komik, tujuan, 

dan harapan dari dikembangkannya komik. Pada paragraf terakhir ucapan 

terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

pengembangan komik. 

3) Petunjuk Baca yaitu menampilkan pola baca komik 

4) Daftar isi menampilkan daftar dari isi komik dengan dilengkapi 

keterangan halaman. 

5) Tokoh dan Karakter, pada bagian ini memperkenalkan tokoh yang 

berperan dalam cerita komik. 

b. Bagian Materi terdiri dari: 

1) Organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia dan  

sistematika proses pencernaan dalam tubuh manusia. 

2) Gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia.      

c. Bagian Penutup hanya terdiri dari daftar pustaka. 
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1.4 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 
 

1. Manfaat Teoritis 

Komik sebagai media pembelajaran dalam materi sistem pencernaan 

manusia untuk siswa SMP kelas VIII dapat mempermudah siswa dalam 

mempelajari materi tersebut. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

referensi serta penunjang untuk penelitian yang mengembangkan media 

pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Guru  

Adanya komik sebagai media pembelajaran, maka diharapkan guru 

dapat memanfaatkan komik tersebut sebagai media pembelajaran yang 

inovatif dan membantu guru dalam menyampaikan materi. 

b. Manfaat bagi siswa  

Memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dengan 

menggunakan komik sebagai media pembelajaran, menumbuhkan minat 

membaca siswa dan diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Manfaat bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peneliti mampu membuat 

komik sebagai media pembelajaran secara kreatif dan inovatif serta 

memberikan ilmu yang baru untuk peneliti. 

1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 
 

1. Asumsi dari penelitian ini adalah: 

a. Komik dapat dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar dan media belajar 

dalam memahami materi sistem pencernaan manusia. 

b. Guru dapat menggunakan komik sebagai media pembelajaran dan 

membantu dalam menyampaikan materi. 

c. Komik sebagai media pembelajaran dapat menumbuhkan minat baca siswa 

dan meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Keterbatasan dari penelitian ini adalah: 

a. Komik sebagai media pembelajaran ini hanya digunakan dalam materi 

sistem pencernaan manusia untuk siswa kelas VIII SMP. 

b. Penelitian ini akan dilakukan pada siswa kelas VIII di dua sekolah yaitu 

SMP Raden Fatah Batu dan SMP Diponegoro. 

c. Komik akan ditinjau validasi isi/ materi, tampilan dan keterbacaan oleh 

dosen pembimbing, ahli materi dan ahli media yang berkompeten pada 

bidang tersebut, serta guru IPA SMP Raden Fatah Batu dan SMP 

Diponegoro dalam uji validitas serta  respon siswa. 

1.6 Definisi Operasional  
 

1. Pengembangan  

Menurut Sugiyono (2016) penelitian pengembangan merupakan suatu 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu 

dan menguji keefektifan pada produk tertentu. 

2. Media Pembelajaran  

Pengertian media pembelajaran merupakan berbagai alat yang dapat 

digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran. Adanya 

media pembelajaran, maka dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong motivasi 

dalam proses belajar untuk menambah informasi baru. Media pembelajaran 

memberikan rangsangan bagi siswa untuk melaksanakan proses belajar 

(Haryono, 2014). 

3. Komik  

Komik merupakan suatu kartun yang mengungkapkan suatu karakter yang 

memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar 

dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca (Hidayah & 

Ulva, 2017). 

4. Komik sebagai Media Pembelajaran  

Penyajian komik sebagai media pembelajaran harus sesuai dengan 

karakteristik komik dan karakteristik media pembelajaran. Komik sebagai 
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media pembelajaran, termasuk dalam kelompok media cetak. Dalam proses 

pembelajaran, kedudukan komik dapat menggantikan buku teks pelajaran 

maupun sebagai pendamping buku teks pelajaran sehingga proses penyusunan 

media pembelajaran komik harus mencakup aspek-aspek penyusunan komik 

dan aspek-aspek penyusunan buku teks pelajaran (Indaryati & Jailani, 2015). 

5. Materi Sistem Pencernaan Manusia untuk siswa SMP kelas VIII 

Materi Sistem Pencernaan Manusia adalah materi yang diajarkan pada 

siswa SMP kelas VIII semester ganjil. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu 

KD 3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia & memahami gangguan 

yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan 

sistem pencernaan dan KD 4.5 Menyajikan hasil penyelidikan tentang 

pencernaan mekanis dan kimiawi (Permendikbud nomor 24 tahun 2016). 


