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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang terkait dan melekat 

dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran memerlukan kualitas dan mutu 

pembelajaran yang baik. Pembelajaran tidak hanya mentrasfer pengetahuan, 

melainkan perlu adanya integrasi nilai yang bermakna untuk membentuk karakter 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mengarah pada tercapainya tujuan 

pembelajaran berkualitas yang direncanakan. Pembelajaran berkualitas dapat 

diwujudkan melalui implementasi pembelajaran dengan pendekatan tematik 

integratif pada Kurikulum 2013. Pentingnya pengintegrasian sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan dalam pembelajaran integratif dalam pembelajaran Kurikulum 

2013 dapat dipenuhi melalui penyajian konsep dasar serta mengapresiasi 

keragaman budaya lokal. Shufi (2018: 49) mengatakan bahwa pembelajaran 

tematik sudah semestinya mengenalkan lingkungan dan nilai kehidupan yang ada 

di sekitar siswa terhadap pencapaian pengetahuan yang dapat diwujudkan melalui 

pengintegrasian kearifan lokal sebagai upaya menjaga eksistensi kearifan lokal 

ditengah arus globalisasi.  

Dewasa ini, kearifan lokal mulai terkikis arus perkembangan zaman 

dengan banyaknya fenomena di masyarakat karena lebih mengutamakan 

modernitas teknologi. Penggunaan teknologi telah merambah di Sekolah Dasar 

sebagai inovasi dalam pembelajaran baik dalam pembelajaran tatap muka maupun 

pembelajaran jarak jauh pada situasi pandemi saat ini. Sudah seharusnya teknologi 

dapat dimanfaatkan dan mengintegrasikan kearifan lokal di dalamnya. 

Sebagaimana pemerintah telah mengembangkan kegiatan literasi di Sekolah Dasar 

berupa literasi digital. Kemendikbud (2017: 7) menjelaskan bahwa literasi digital 

adalah kemampuan untuk menggunakan media digital alat komunikasi atau 

jaringan internet untuk memperoleh informasi secara bijak dan cerdas untuk 

keperluan sehari-hari.  
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Namun, Shufi (2018: 49) mengatakan bahwa banyak guru yang belum 

mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan Oktavianti dan Yuni (2018: 150) mengatakan bahwa pada pembelajaran 

tematik di Sekolah Dasar yang berorientasi kearifan lokal belum diterapkan secara 

optimal dikarenakan sarana dan prasarana kurang mendukung. Khoeriyah dan 

Mawardi (2018: 65) berpendapat bahwa kearifan lokal bermanfaat untuk 

melestarikan dan memertahankan kebudayaan lokal sekaligus membantu peserta 

didik menghadapi tantangan dunia yang semakin berkembang. 

Terkait kearifan lokal dalam pembelajaran terdapat banyak kecakapan 

yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran, salah satunya kecakapan 

spasial. Kecakapan spasial penting diintegrasikan pada muatan pembelajaran yang 

berhubungan dengan lingkungan beserta fenomenanya, yakni Ilmu Pengetahuan 

Alam. Piaget dan Inhelder (1971) menjelaskan bahwa kemampuan spasial 

merupakan aspek dari kognisi yang berkembang sejalan dengan perkembangan 

kognitif, yaitu konsep spasial pada tahapan sensori-motor, konsep spasial pada 

tahapan pra-operasional, konsep spasial pada tahapan konkret-operasional dan 

konsep spasial pada  tahapan formal-operasional. Sehubungan dengan kecakapan 

spasial, kecakapan tersebut dapat diwujudkan melalui keberhasilan suatu proses 

pembelajaran yang ditentukan oleh tiga aspek utama yaitu peserta didik, pendidik, 

dan sumber belajar. Sebagaimana Setyawan dan Herawati (2018: 209) 

berpendapat bahwa keberhasilan pembelajaran diwujudkan melalui kualitas hasil 

belajar yang juga dipengaruhi kecerdasan atau intelegensi.  

Kecerdasan spasial dalam pembelajaran sangat penting, khususnya pada 

muatan IPA. Setyawan dan Herawati (2018: 208) menjelaskan bahwa IPA 

mencakup proses ilmiah seperti pengamatan, menganalisis, bereksperimen, dan 

memecahkan masalah, serta menghasilkan produk. Permasalahan terkait 

kecerdasan spasial diantaranya, yaitu belum ada keselarasan verbalisme, salah 

tafsir, perhatian tidak terpusat, tidak terjadinya pemahaman, kurangnya 

pengimajinasian, rendahnya kemampuan pengonsepan, kesulitan dalam 

pemecahan masalah, dan kesulitan dalam pencarian pola. Beberapa masalah di 

atas merupakan akibat dari belum optimalnya proses komunikasi dua arah antara 
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guru dan siswa dalam proses pembelajaran, maupun media untuk mentrasfer ilmu. 

Maka dari itu, pengelolaan dan penggunaan alat bantu pembelajaran berupa media 

pembelajaran visual berbantuan teknologi sangat dibutuhkan. Salah satu media 

pembelajaran visual berbantuan teknologi adalah E-Comic sebagai media 

pembelajaran E-Learning yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

jarak jauh.  

Permasalahan yang dipaparkan tidak jauh berbeda dengan hasil analisis 

kebutuhan yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2020 di SD 5 Karangbener. 

Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pembelajaran dilakukan 

secara online dan tatap muka sekali dalam satu minggu. Akibatnya, proses 

komunikasi dua arah antara pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran belum 

optimal. Selain itu, guru terkendala dalam penyediaan media pembelajaran 

khususnya muatan IPA dikarenakan keterbatasan waktu untuk menyiapkan media 

efektif dan efisien untuk pembelajaran online, sehingga alternatif media yang 

digunakan guru berupa banner pembelajaran, video IPA, dan gambar. Terlepas 

dari media tersebut, guru belum berinovasi membuat media lain yang 

memanfaatkan teknologi dan dapat memunculkan kemampuan spasial IPA dengan 

berbantuan visual seperti E-Comic. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil 

wawancara siswa yang menyatakan bahwa siswa belum pernah menggunakan 

media selain banner pembelajaran, video IPA, dan gambar. Pada proses 

pembelajaran online siswa cenderung mendapatkan tugas dibandingkan 

memahami materi. Ketika siswa tidak dapat memahami materi pun sangat sedikit 

yang mau bertanya kepada guru (Lampiran 6 dan 8, 128-133).  

Terkait hasil wawancara, peneliti memperkuat analisis kebutuhan melalui 

tes kecerdasan spasial siswa pada tanggal 04 September 2020. Hasil tes 

menunjukkan bahwa siswa belum maksimal dalam mengerjakan soal IPA tipe 

Higher Order Thinking Skill (HOTS). Berdasarkan hasil tes analisis kebutuhan 

lebih dari 50% siswa memperoleh nilai di bawah KKM pada materi Kelainan 

Tulang dan Organ Gerak pada Manusia. Jika ditinjau dari indikator kecerdasan 

spasial, perolehan nilai menunjukkan bahwa kecerdasan spasial siswa kelas V SD 

5 Karangbener masih rendah (Lampiran 4, 125). 
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Peningkatan kecerdasan spasial akan lebih maksimal jika ditunjang dengan 

media pembelajaran yang berbasis visual, salah satunya adalah komik. Daryanto 

(2016: 145) menjelaskan bahwa komik merupakan bentuk kartun yang 

mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat 

hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada 

pembacanya. Keberadaan komik juga dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan 

kecerdasan spasial siswa melalui cerita disertai ilustrasi. Sesuai dengan kondisi 

perkembangan teknologi dalam kehidupan global, penggunaan komik dapat 

diinovasikan dalam bentuk E-Comic. E-Comic sebagai bagian dari E-Learning 

merupakan hasil pemanfaatan media elektronik. Sebagaimana Ntobuo, dkk (2018) 

berpendapat bahwa E-Comic merupakan transformasi teknologi berawal dari 

komik cetak menjadi komik elektonik digital yang mengandung cerita sebagai 

media pembelajaran efektif. Merambahnya sistem Electronic Learning (E-

Learning) memudahkan guru maupun siswa dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran tidak langsung atau pembelajaran jarak jauh, sehingga efektifitas 

dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. 

Penyajian E-Comic sebagai media menumbuhkan kecerdasan spasial pada 

penelitian ini diwujudkan melalui E-MIKOSIS (E-Komik Ekosistem). E-MIKOSIS 

merupakan media maupun sumber belajar untuk memperoleh materi, penemuan 

konsep, dan pemecahan masalah untuk menumbuhkan kecerdasan spasial siswa 

pada muatan IPA. Komik ini dirancang sesuai dengan kompetensi, tujuan 

pembelajaran, maupun indikator kecerdasan spasial yang diintegrasikan dengan 

kearifan lokal berupa wilayah ekosistem keunggulan Kota Kudus, sehingga E-

MIKOSIS lebih menarik dan materi di dalamnya mudah dipahami oleh siswa. Isi 

komik terkait kearifan lokal dan kecerdasan spasial disajikan melalui materi 

ekosistem dengan lustrasi yang berlokasi di Bendungan Logung dan Penangkaran 

Rusa di Desa Margorejo secara konkret didukung penjelasan tokoh asli Kudus. 

Ragam ilustrasi kearifan lokal yang bermakna untuk membentuk karakter siswa 

untuk digunakan dalam pembelajaran, sehingga media pembelajaran komik 

berbasis kearifan lokal dapat mewakili apa yang kurang mampu dijelaskan oleh 

guru. 
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Siswa menggunakan media komik untuk meningkatkan kecerdasan spasial 

melalui kegiatan membaca komik, menuliskan catatan dari setiap alur komik, 

siswa mencontoh sesuai ilustrasi yang disajikan, dan membuat ilustrasi sesuai 

kreatifitasnya. Bagian komik yang digunakan untuk meningkatkan kecerdasan 

spasial, yakni (1) terdapat gambar terkait suatu ekosistem, siswa menganalisis dan 

menyimpulkan informasi dari gambar tersebut, (2) terdapat ilustrasi yang belum 

diberi keterangan atau penjelasan materi sebagai proses pemecahan masalah,  dan  

(3) bagian dialog antar tokoh memberikan informasi sebagai implementasi 

pengonsepan berdasarkan indikator kecerdasan spasial, serta (4) komik 

menampilkan gambar yang bervariasi dan berwarna untuk merangsang imajinasi, 

serta tahap berpikir konkret. 

Terkait penggunaan komik sebagai media pembelajaran, Ernawati dan 

Suryanti (2016) berpendapat bahwa siswa lebih tertarik membaca komik 

dibandingkan membaca buku pelajaran, sehingga komik IPA dapat dirancang 

dengan urutan logis dan disesuaikan dengan tahap berpikir konkret. Demikian 

pula Azizi dan Sigit (2017) mengatakan bahwa media komik dapat dirancang 

untuk memvisualisasikan konsep IPA yang dapat digunakan siswa sebagai media 

pembelajaran mandiri, sehingga siswa dapat mengingat, menemukan, dan 

menyimpulkan konsep IPA tanpa bantuan guru. Hamida, dkk (2012: 68) 

menambahkan bahwa komik sebagai modifikasi media gambar dengan tulisan 

dapat memperkaya kecerdasan visual melalui pola pikir hubungan gambar,  

peristiwa, dan latar belakang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian mengenai 

“Pengembangan E-MIKOSIS berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan 

kecerdasan spasial IPA siswa kelas V”. Penelitian tersebut berguna untuk 

mengembangkan media pembelajaran IPA yang efektif, efisien, dan layak untuk 

menumbuhkan kecerdasan spasial bagi siswa kelas V. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana desain E-MIKOSIS berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan 

kecerdasan spasial IPA siswa kelas V SD 5 Karangbener? 

2. Bagaimana validitas E-MIKOSIS berbasis kearifan lokal dalam menumbuhkan 

kecerdasan spasial IPA siswa kelas V SD 5 Karangbener? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis desain E-MIKOSIS berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan 

kecerdasan spasial IPA siswa kelas V SD 5 Karangbener. 

2. Menguji validitas E-MIKOSIS berbasis kearifan lokal dalam menumbuhkan 

kecerdasan spasial IPA siswa kelas V SD 5 Karangbener. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis  

a. Memberikan informasi terkait media pembelajaran berbasis kearifan lokal 

dalam muatan IPA di Sekolah Dasar untuk menumbuhkan kecerdasan spasial. 

b. Menjadi rujukan bagi guru dan peneliti lain dalam penggunaan elektronik 

komik  berbasis kearifan lokal untuk menumbuhkan kecerdasan spasial dalam 

upaya memperbaiki kualitas pendidikan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi siswa 

Siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran melalui gambar 

yang menyatakan suatu konsep dan mengaitkan materi dengan fenomena atau 

masalah dikehidupan sehari-hari melalui penggunaan media pembelajaran 

elektronik komik berbasis kearifan lokal. 



 

7 
 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan solusi penggunaan media pembelajaran IPA 

dalam mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Selain itu, penelitian ini sebagai masukan dan rujukan untuk memanfaatkan 

teknologi dalam berinovasi media pembelajaran yang efektif dengan 

mengintegrasikan kearifan lokal. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi proses pembelajaran dan 

pertimbangan bagi sekolah untuk memfasilitasi, mendukung, dan menciptakan 

media pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai salah satu yang pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development              

(R & D) dengan model ADDIE sebagai pengembangan media pembelajaran 

komik elektronik, yaitu E-MIKOSIS berbasis kearifan lokal untuk 

menumbuhkan kecerdasan spasial IPA siswa kelas V Sekolah Dasar. Penelitian 

dilakukan hingga tahap uji coba skala terbatas. 

2. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 5 Karangbener dengan jumlah 

sampel 6 siswa yang diambil dari 20% jumlah siswa keseluruhan. 

3. Materi ajar difokuskan pada materi kelas V semester I Tema 5 (Ekosistem). 

Rincian sajian Kompetensi Dasar muatan IPA dapat dilihat pada Tabel 1.1 

berikut. 

 

 

Tabel 1. 1 Kompetensi Dasar Muatan IPA Kelas V Semester I 

Muatan Kompetensi Dasar 

IPA 3.5 Menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan 

jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 

4.5 Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam 

suatu ekosistem. 
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1.6 Definisi Operasional Variabel  

Sesuai dengan judul penelitian ini, yakni “Pengembangan E-MIKOSIS 

berbasis Kearifan Lokal untuk Menumbuhkan Kecerdasan Spasial IPA Siswa 

Kelas V”, definisi operasional dalam penelitian ini, antara lain: 

1. E-MIKOSIS 

E-MIKOSIS merupakan akronim dari E-Komik Ekosistem. E-MIKOSIS 

merupakan komik bermuatan kearifan lokal dengan isi materi mengenai 

ekosistem. Komik berbasis kearifan lokal ini merupakan media pembelajaran 

visual berupa gambar atau ilustrasi yang memvisualisasikan ekosistem dengan 

mengaitkan nilai budaya sesuai dengan materi pembelajaran ekosistem kelas V. 

Media E-MIKOSIS ini memberi kemudahan pada siswa dalam menumbuhkan 

kecerdasan spasial melalui kegiatan membaca komik melalui android, siswa 

menganalisis ilustrasi yang disajikan, membuat ilustrasi sesuai kreatifitasnya, 

serta mendiskusikan ilustrasi yang belum diberi penjelasan materi sebagai 

pemecahan masalah. 

2. Kearifan Lokal 

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai bagian dari budaya yang ada, 

dipercaya, dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Kearifan lokal dapat 

berupa sesuatu yang diakui menjadi ciri khas suatu masyarakat secara turun-

temurun. Pada penelitian ini, unsur kearifan lokal sebagai sarana penunjang 

nilai budaya lokal serta hubungan sesama manusia ataupun dengan alam 

setempat yang dikaitkan dengan materi ekosistem. Kearifan lokal dalam komik 

ini ditunjukkan melalui tokoh asli jawa yang menjelaskan ekosistem di 

Bendungan Logung sebagai contoh ekosistem buatan, serta jaring-jaring 

makanan dan rantai makanan di Penangkaran Rusa Desa Margorejo. 

3. Kecerdasan Spasial  

Kecerdasan spasial adalah kemampuan dalam berpikir melalui pemahaman 

ilustrasi atau gambar, menyerap, mengubah dan menciptakan kembali dengan 

kepekaan detail visual. Indikator dari kecerdasan spasial ini, meliputi 

pengimajinasian, pengonsepan, pemecahan masalah, dan pencarian pola. 


