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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Fungsi pendidikan diantaranya adalah untuk 

mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak, ataupun 

kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang 

lebih bermartabat. Selain itu pendidikan juga berfungsi sebagai proses 

penanaman keterampilan yang dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam 

kegiatan demokrasi. (Ainun, 2020).  

Setiap pembelajaran pasti mempunyai tujuan untuk mengembangkan 3 

aspek belajar yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Begitu pula 

dengan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Kumala (20l6) dalam bukunya berjudul “Pembelajaran IPA SD” bahwa 

pada pembelajaran, hasil belajar yang ingin dikembangkan ada 3 macam 

yaitu dari pengetahuannya, dari sikap yang biasa disebut sikap ilmiah dan 

keterampilan yang biasa dikenal sebagai keterampilan proses dalam 

pembelajaran IPA.  

Pembelajaran sains atau IPA di Indonesia memiliki hasil yang sangat 

rendah. Berdasarkan hasil tes PISA (Programme for International Student 

Assesment) tahun 20l8, Indonesia mendapatkan skor 396 untuk Sains. 

Sementara rerata skor PISA untuk Negara anggota OECD (The 

Organisation for Economic Co-operation and Development) adalah 489. 

Artinya, Indonesia berada di bawah rerata. Dan ini menjadi PR besar untuk 

dunia pendidikan Indonesia. Hal inilah yang menggugah keinginan penulis 
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untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang sebab rendahnya 

keterampilan sains di Indonesia. Karena kenyataan yang sama ditemukan 

penulis di kelas IV Sekolah Dasar se-Dabin V kecamatan Purwodadi. Dari 

hasil PAS mata pelajaran IPA kelas IV semester 2 Tahun Ajaran 2020/202l 

di salah satu SD ditemukan data bahwa hanya 45% siswa yang nilainya 

melampaui KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 70,00. Hal ini 

diperkuat dari hasil PAS kelas IV SD yang lain di Dabin yang sama.  

Disamping menguasai 3 aspek belajar, siswa juga diharapkan memiliki 

karakter positif dalam kehidupannya. Pendidikan karakter merupakan 

prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) tahun 2005 – 2025, pendidikan karakter 

ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan 

nasional yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Dari l8 karakter 

yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran, salah satu karakter yang 

penting dalam pembelajaran IPA adalah karakter peduli lingkungan. Tujuan 

pendidikan karakter peduli lingkungan adalah mendorong kebiasaan kepada 

siswa untuk mengelola lingkungan, menghindari sifat merusak lingkungan, 

memupuk kepekaan terhadap lingkungan, menanam jiwa peduli dan 

tanggung jawab terhadap lingkungan serta siswa menjadi contoh 

penyelamat lingkungan dimanapun berada (Purwanti, 20l7) 

 Di lapangan penulis mendapati kenyataan kurangnya kepedulian peserta 

didik terhadap lingkungan sekitar mereka. Sementara itu selain dapat 

menguasai berbagai macam keterampilan, peserta didik juga diharapkan 

mempunyai karakter yang positif untuk bertarung di era globalisasi ini. 

Kurangnya kepedulian lingkungan terbukti dari pengamatan sikap peserta 

didik selama semester II Tahun Pelajaran 2020/2021 yaitu kurangnya 

kesadaran akan kebersihan lingkungan dan ketidakpedulian terhadap 

tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Peserta didik seakan tak acuh 

dengan kelestarian lingkungan tempat mereka tinggal. Meskipun guru sudah 

menjelaskan dan menekankan kepada mereka tentang pentingnya menjaga 
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lingkungan sekitar dan selalu meminta peserta didik untuk selalu 

membersihkan lingkungan sekitar, namun masih saja mereka tidak 

mempedulikannya.  

Kepedulian lingkungan menjadi sangat penting dikarenakan pola hidup 

masyarakat sekarang ini cenderung mengabaikan kelestarian lingkungan 

hidup. Ardianti dkk (20l7), berpendapat bahwa salah satu hal yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan hidup adalah kurang tertanamnya 

karakter peduli lingkungan dan tanggung jawab dengan baik. Karakter 

peduli lingkungan hendaknya ditanamkan sejak dini kepada siswa melalui 

implementasi pembelajaran di sekolah. 

Dari penelitian Nadia Kustianingsari berjudul “Pengembangan Media 

Komik Digital pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tema Lingkungan 

Sahabat Kita Materi Teks Cerita Manusia dan Lingkungan untuk Siswa 

Kelas V SDN Putat Jaya III/379 Surabaya” (2017) diperoleh hasil adanya 

pengaruh signifikan antara penggunaan media komik digital terhadap 

efektifitas peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN Putat Jaya III/379 

Surabaya. Rohmanurmeta F.M dalam penelitiannya berjudul 

“Pengembangan Komik Digital Pelestarian Lingkungan Berbasis Nilai 

Karakter Religi Untuk Pembelajaran Tematik pada Siswa Sekolah Dasar” 

(2019) menunjukkan hasil media pembelajaran komik digital berbasis nilai 

karakter religi sangat layak diimplementasikan di sekolah dasar. Penelitian-

penelitian di atas menggugah keinginan penulis untuk melakukan suatu 

penelitian yang sama yaitu tentang pengembangan komik digital namun 

dengan basis dan aplikasi yang berbeda. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV se 

Dabin V kecamatan Purwodadi pada tanggal 5 Agustus 2021, diperoleh data 

lebih dari 50% siswa yang kurang peduli dengan lingkungannya. Ketika 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kepedulian 

siswa akan lingkungannya, hampir semua guru menjawab bahwa masih ada 

permasalahan tentang rendahnya kepedulian siswa akan lingkungannya. 
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Oleh karena itu perlu adanya implementasi karakter peduli lingkungan pada 

materi pembelajaran. 

Penulis berpikir bahwa perlu adanya pengembangan suatu media 

pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas. 

Karena keberhasilan dan efektivitas pembelajaran tak lepas dari pemilihan 

metode, strategi serta media yang tepat. Kemajuan di bidang IT menuntut 

guru untuk berinovasi mengembangkan sebuah media yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan dapat memotivasi semangat belajar mereka. 

Pengembangan media komik digital diharapkan dapat menjadi penunjang 

guru dalam menyampaikan materi sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Media komik digital merupakan media yang sifatnya jelas dan 

mudah dimengerti serta mempunyai fungsi informatif dan edukatif. 

Pemakaian yang luas dengan ilustrasi, alur cerita yang ringan, dengan 

perwatakan realistis yang menarik peserta didik. Penggunaan komik yang 

tepat dalam proses pembelajaran akan sangat membantu peserta didik untuk 

memahami materi yang disampaikan. (Sari, 2019). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan siswa dalam memproses informasi masih sangat rendah 

yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar sains siswa. 

2. Kepedulian siswa terhadap lingkungan masih sangat rendah terbukti dari 

sikap siswa yang kurang menjaga lingkungannya. 

3. Perlunya sebuah media pembelajaran yang menarik siswa yang dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA dan karakter peduli lingkungan siswa. 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Agar penelitian bisa lebih spesifikasi dalam penyelesaian masalah, maka 

perlu pembatasan masalah. Berdasar identifikasi masalah, penelitian akan 

difokuskan pada perlunya pengembangan media pembelajaran berbasis IT 
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yaitu komik digital pembelajaran IPA berbasis karakter peduli lingkungan 

siswa kelas IV Sekolah Dasar. Maka peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KOMIK 

DIGITAL BERBASIS KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN UNTUK 

SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN 

PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN”. 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis kebutuhan media pembelajaran komik digital 

berbasis karakter peduli lingkungan siswa kelas IV Sekolah Dasar di 

Dabin V Kecamatan Purwodadi? 

2. Bagaimana desain pengembangan media pembelajaran komik digital 

berbasis karakter peduli lingkungan siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana kelayakan media komik digital berbasis karakter peduli 

lingkungan siswa kelas IV Sekolah Dasar? 

4. Bagaimana keefektifan media komik digital berbasis karakter peduli 

lingkungan siswa kelas IV Sekolah Dasar di Dabin V Kecamatan 

Purwodadi? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk menganalisis kebutuhan media pembelajaran komik digital 

berbasis karakter peduli lingkungan siswa kelas IV Sekolah Dasar di 

Dabin V Kecamatan Purwodadi. 

2. Untuk mendeskripsikan desain pengembangan media pembelajaran 

komik digital berbasis karakter peduli lingkungan siswa kelas IV Sekolah 

Dasar.  

3. Untuk membuktikan kelayakan media komik digital berbasis karakter 

peduli lingkungan siswa kelas IV Sekolah Dasar 



6 
 

 
 

4. Untuk membuktikan keefektifan media komik digital berbasis karakter 

peduli lingkungan siswa kelas IV Sekolah Dasar di Dabin V Kecamatan 

Purwodadi. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan media pembelajaran komik digital ini 

diharapkan mempunyai manfaat yang besar untuk dunia pendidikan, baik 

secara teoretis maupun secara praktis.  

A. Manfaat secara teoretis 

Hasil penelitian pengembangan ini dapat memberikan sumbangan inovasi 

pembelajaran pada muatan pelajaran IPA, khususnya penggunaan media 

pembelajaran komik digital yang memancing peserta didik untuk berpikir 

kritis dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar. Hasil penelitian pengembangan ini juga dapat digunakan 

sebagai acuan dalam mengembangkan media pembelajaran yang lain, 

khususnya untuk muatan pelajaran IPA. 

B. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian pengembangan ini dapat memberikan motivasi dan 

pengalaman baru bagi peserta didik untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan penanaman karakter peduli 

lingkungan melalui pemanfaatan media pembelajaran komik digital.  

b. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai panduan pendidik 

khususnya dalam muatan pelajaran IPA di Sekolah Dasar dengan 

menggunakan media pembelajaran komik digital. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengambilan 

kebijakan sekolah berkaitan dengan pemilihan dan penerapan media 

pembelajaran sehingga dapat memberikan pelayanan pembelajaran 

yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga kreativitas 



7 
 

 
 

peserta didik terasah, dan karakter peduli lingkungan semakin 

meningkat. 

 

1.7. Spesifikasi Produk 

Media pembelajaran komik digital pada muatan pelajaran IPA dibuat 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran komik digital dibuat melalui aplikasi canva 

sehingga memudahkan siswa untuk mengunduh aplikasi atau langsung 

mengunduh komik digital yang dibagikan guru melalui aplikasi 

whatsap di HP (handphone). 

2. Media pembelajaran komik digital dikembangkan berdasarkan 

kurikulum 2013 muatan pelajaran IPA kelas IV pada KD 3.2. 

Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta 

mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Dan 4.2 Membuat skema 

siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan 

sekitarnya, dan slogan upaya pelestariannya 

3. Media pembelajaran komik digital memuat pendahuluan, isi materi, 

LKPD (lembar kerja peserta didik), serta evaluasi yang terkait dengan 

materi IPA yaitu Sumber Daya Alam. 

4. Media pembelajaran komik digital berisi: 

a. Teks 

b. Gambar diam (image) 

5. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini 

penggunaanya dalam pembelajaran memerlukan HP Android dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

a. Minimal tipe Lollipop 

b. Memiliki RAM minimal 2 GB  

c. Memiliki memori internal minimal 2GB  

d. Memiliki aplikasi Telegram atau Whatsapp 

6. Media pembelajaran mengandung prinsip pembelajaran yang artinya 

media ini digunakan untuk kepentingan pembelajaran 


