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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Pendidikan IPA merupakan pendidikan yang berkenaan dengan penerapan, 

perkembangan daya berpikir, daya belajar, rasa penasaran, perkembangan sikap 

peduli dan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Pendidikan IPA juga 

berfungsi sebagai pengenalan alam dan lingkungan sekitarnya. Pada materi 

pembelajaran IPA yang dekat dengan kegiatan yang rutin dalam keseharian, 

sebaiknya pembelajaran lebih diutamakan dengan memberikan peristiwa yang 

terjadi secara langsung dalam pengembangan kemampuan siswa supaya dapat 

menelaah dan mengenal alam di sekitar secara saintifik (Abdulah, 2010). Salah 

satu bidang yang terdapat dalam pendidikan atau pembelajaran IPA yakni adanya 

pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia merupakan studi tentang fenomena 

makroskopik yang dijelaskan dalam bentuk struktur molekul materi, proses 

pergerakan, reaksi, dan perubahan energi yang terjadi di dalamnya. Salah satu 

tujuan dari pembelajaran kimia yakni untuk memahami hubungan antara 

fenomena dan struktur kimia dalam kehidupan sehari-hari (Rahayu, 2017).  

 Dalam pembelajaran kimia, masih banyak peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam memahami pembelajaran karena menganggap pembelajaran kimia 

tidak penting dalam kehidupan sehari-hari dan terkesan menjenuhkan jika 

disajikan dalam buku teks (Eilks & Hofstein, 2015). Selain itu, berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et. al (2018), peserta didik merasa jenuh 

dengan model dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik, sehingga 

membuat rendahnya motivasi peserta didik dalam belajar. Dibutuhkan media 

pembelajaran inovatif yang bisa menambah motivasi dan minat peserta didik 

dalam pembelajaran (Wahyuni et. al., 2018). Begitupun menurut Tafonao (2018) 

Dalam proses pembelajaran, dibutuhkan alat bantu atau perantara untuk 

menumbuhkan daya berpikir, tanggapan, ketertarikan dan potensi dalam belajar 

sehingga proses pembelajaran dapat terjadi (Tafonao, 2018). Maka seorang 

pendidik perlu memiliki pengetahuan tentang materi pembelajaran dan pemikiran 
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peserta didik untuk meningkatkan minat dalam mempelajari kimia (Hermanns, 

2020). 

 Seiring berjalannya waktu, generasi peserta didik saat ini sering disebut 

dengan Net Generation, dengan karakteristik tidak tertarik dengan komunikasi 

konvensional. Peserta didik pada generasi ini lebih sering menggunakan 

komunikasi visual dan multimedia yang sejalan dengan kemajuan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) (Lazarinis et. al., 2015). Saat ini tengah terjadi 

pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. 

Pembelajaran jarak jauh secara daring, dengan memanfaatkan sistem Teknologi 

dan Informasi menggunakan komputer pribadi atau gawai pintar yang saling 

terkoneksi antara pendidik dan peserta didik  diharapkan dapat memenuhi standar 

pendidikan di Idonesia (Pakpahan & Fitriani, 2020).  

 Peserta didik lebih tertarik membaca cerita bergambar (komik) dibandingkan 

buku teks pelajaran (Hosler & Boomer, 2011). Jika dikemas dengan sistematik, 

menarik dan memiliki konsep pembelajaran, komik memiliki keunggulan seperti 

mudah diikuti dan dihafal isinya (Aisyah et. al., 2017). Maka  media pembelajaran 

berupa komik dapat diterapkan sebagai perantara yang dapat memberikan materi 

atau informasi dengan efektif. Pembelajaran menggunakan media komik bisa 

mempermudah siswa dalam menyerap informasi atau memahami materi 

pembelajaran. Suatu komik tersusun atas gambar dan balon kata yang disusun 

menjadi sebuah alur cerita sehingga lebih mudah untuk dipahami, selain itu pesan 

atau informasi yang terkandung dalam komik mudah untuk diingat dalam jangka 

yang panjang (Malik, 2019). Kombinasi teks dan gambar yang menarik dalam 

komik, dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari kimia. Hal 

ini menjadikan komik dapat dijadikan media pembelajaran (Lazarinis et. al., 

2015). Kumasaki et. al. (2018) telah melakukan penelitian mengenai penerapan 

media komik di universitas di Jepang, Taiwan, dan Thailand. Hasilnya 

mahasiswa-mahasiswa di ketiga universitas merespon baik setelah dilakukan 

pembelajaran melalui media tersebut, karena mahasiswa dapat berdiskusi dengan 

leluasa dan memecahkan permasalahan mengenai keselamatan di laboratorium 

(Kumasaki et. al., 2018). 
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 E-comic merupakan media pembelajaran berupa komik yang dapat diakses 

melalui gawai pintar. E-comic disuguhkan dalam bentuk elektronik, di dalamnya 

tersusun atas gambar-gambar yang secara keseluruhan membentuk sebuah cerita 

(Nurvika & Susarno, 2018). Pembelajaran dengan menggunakan media e-comic 

dapat meningkatkan motivasi belajar dan pendidikan karakter siswa (Buchori & 

Setyawati, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Aeni dan Yusupa (2018) 

menunjukkan bahwa media e-comic disukai oleh peserta didik, karena 

pembelajaran dengan membaca komik elektronik dirasa efisien, efektif, dan 

menyenangkan. Sehingga perhatian siswa terhadap belajar dapat meningkat (Aeni 

& Yusupa, 2018). Maka dari itu e-comic cocok digunakan sebagai media 

pembelajaran yang efektif dan menarik. Oleh karena itu untuk meningkatkan 

minat peserta didik dalam mempelajari kimia, dibutuhkan media pembelajaran 

yang lebih inovatif dan kreatif agar dapat memotivasi peserta didik dalam 

pendidikan sains, khususnya kimia (Affeldt et. al., 2018). 

 Literasi lingkungan dapat diartikan juga dengan kesadaran terhadap 

lingkungan (Afrianda, et. al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian, literasi 

lingkungan peserta didik dirasa masih rendah karena kurangnya motivasi atau 

ketertarikan peserta didik dalam mengetahui dan mempelajari permasalahan 

lingkungan (Nasution, 2016). Pembuatan media pembelajaran e-comic 

berorientasi literasi lingkungan dirasa penting untuk meningkatkan kesadaran 

peserta didik mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Kebaruan dalam 

penelitian ini adalah komik yang biasanya dibuat dalam bentuk media cetak, 

menjadi komik digital yang dapat diakses melalui gawai pintar atau komputer 

pribadi. Sehingga komik digital atau e-comic ini bersifat paperless dan lebih 

fleksibel. Adapun peneliti memilih topik mengenai pemanasan global, karena 

topik yang dipilih adalah topik yang membuat peserta didik tertarik dan dekat 

dengan kegiatan keseharian peserta didik,  topik tersebut juga dapat dibahas dari 

berbagai bidang saintifik (Purwanto, 2013). Pembuatan media pembelajaran e-

comic dengan konsep pemanasan global dirasa penting untuk dibuat karena 

bersifat inovatif, fleksibel, kreatif (Aeni & Yusupa, 2018), dapat meningkatkan  
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efisiensi belajar dan pemahaman peserta didik (Kumasaki et. al., 2018), serta 

dapat meningkatkan rasa peduli peserta didik terhadap lingkungan. 

 Penelitian ini didasari atas penelitian yang telah dilakukan oleh Kumasaki et. 

al (2018), mengenai penerapan media komik cetak di tiga universitas berbeda. 

Adapun pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pembuatan e-comic atau komik elektronik yang dapat diakses pada gadget, 

sebagai keterbaruan dari penelitian sebelumnya, melalui tahap uji validasi dan uji 

kelayakan media pembelajaran yang berjudul “Pembuatan E-Comic 

Berorientasi Literasi Lingkungan Pada Topik Pemanasan Global”. 

B. Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan, maka didapat rumusan masalah 

berikut ini. 

1. Bagaimana tampilan e-comic berorientasi literasi lingkungan pada topik 

pemanasan global? 

2. Bagaimana uji validasi e-comic berorientasi literasi lingkungan pada topik 

pemanasan global? 

3. Bagaimana kelayakan e-comic berorientasi literasi lingkungan pada topik 

pemanasan global? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melalui rumusan masalah yang telah disebutkan, maka didapat tujuan berikut 

ini. 

1. Mendeskripsikan tampilan e-comic berorientasi literasi lingkungan pada topik 

pemanasan global 

2. Menganalisis hasil uji validasi e-comic berorientasi literasi lingkungan pada 

topik pemanasan global 

3. Menganalisis hasil uji kelayakan e-comic berorientasi literasi lingkungan pada 

topik pemanasan global. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Melalui penelitian yang dirancang, maka didapat manfaat sebagai berikut. 

1. Memberi fasilitas pada proses belajar mengajar dengan menggunakan media 

yang menjadikan peserta didik lebih interaktif 

2. Peserta didik dapat terbantu dalam pemahaman topik pemanasan global 

dengan visualiasasi cerita bergambar (komik) disertai animasi bergerak  

3. Penyampaian materi oleh pendidik dapat terbantu karena menjadi lebih efisien 

4. Meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga 

lingkungan. 

E. Kerangka Berpikir 

Salah satu topik yang berhubungan dengan fenomena yang kini dekat dengan 

kegiatan sehari-hari adalah Pemanasan Global. Selain itu topik pemanasan global 

ini cukup menarik untuk dijadikan sebuah media pembelajaran dalam 

meningkatkan minat belajar peserta didik. Adapun media yang dipilih adalah      

e-comic dengan cerita dan gambar yang menarik, serta dapat diakses di manapun 

dan kapanpun melalui gawai pintar peserta didik. 

Berdasarkan e-comic berorientasi literasi lingkungan pada topik pemanasan 

global, pada Gambar 1.1 berikut ini telah disusun kerangka berpikir. 
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Gambar 1. 1. Kerangka Berpikir 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya penelitian terdahulu. Di antaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Aisyah et al. (2017) jurnalnya yang berjudul 

“Learning Crude Oil by Using Scientific Literacy Comics”. Hasil uji kelayakan 

menunjukkan bahwa 88% responden setuju bahwa questing yang ditanyakan 

dalam game sangat relevan dengan indikator literasi sains yang dikembangkan, 

95% responden setuju bahwa urutan materi menarik dan menantang, 90% 

responden setuju bahwa komik berguna untuk mempermudah pembelajaran 

materi tentang minyak mentah dan menyadarkan mereka tentang isu krisis energi 

dan dampak penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan (Aisyah et al., 

2017). 

Penelitian lain dilakukan oleh Kumasaki et al. (2018) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Presenting Safety Topics Using a Graphic Novel, Manga, To 
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Eff ectively Teach Chemical Safety to Students in Japan, Taiwan, and Thailand”. 

Pada penelitian ini media komik dalam pembelajaran mengenai keselamatan di 

laboratorium kimia diterapkan di tiga universitas di Jepang, Taiwan, dan 

Thailand. Hasilnya mahasiswa-mahasiswa di ketiga universitas tersebut merespon 

baik media tersebut, komik menghasilkan peningkatan efisiensi belajar dan 

pemahaman mahasiswa (Kumasaki et. al., 2018). 

Pada tahun yang sama dengan Kumasaki et. al, Affeldt et. al juga melakukan 

penelitian mengenai media komik dalam jurnalnya yang berjudul “The Use of 

Comics in Experimental Instructions in a Non-formal Chemistry Learning 

Context”. Pada penelitiannya ditemukan persepsi yang menunjukkan bahwa 

komik berpotensi meningkatkan motivasi dan keterikatan pribadi peserta didik 

ketika berhadapan dengan masalah ilmiah. Siswa menganggap komik sebagai 

konteks positif dan situasional yang mendukung kerja praktikum. Pada saat yang 

sama, komik dipandang sebagai pemicu pembelajaran sains yang lebih terbuka 

dan berbasis inkuiri. Komik yang dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-

hari dipandang membantu membuat pengalaman belajar lebih intens dan 

memungkinkan siswa membuat hubungan mereka sendiri dengan pertanyaan sains 

(Affeldt et. al., 2018). 

Vera et al. (2018) juga telah melakukan penelitian mengenai penggunaan 

media komik dalam jurnalnya yang berjudul “Komik Sebagai Media 

Pembelajaran Materi Larutan Asam dan Basa di Kelas XI SMK Negeri 7 

Pontianak”. Pada penelitian ini hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan 

yang dapat dilihat dari perbedaan hasil pretest dan posttest pembelajaran media 

komik (Vera, Mawardi, & Kurniasih, 2018). 

Penelitian mengenai media komik juga dilakukan oleh Nugraha (2020) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Pengembangan Komik Kimia Sebagai Media 

Pembelajaran Berbasis CET (Chemo-Edutainment)”. Hasilnya penggunaan media 

komik membuat kreatitivitas peserta didik dalam pembelajaran meningkat, baik 

dalam segi kognitif, afektif dan psikomotor (Nugraha, 2020). 



 

8 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti hendak melakukan 

penelitian mengenai pembuatan e-comic berorientasi literasi lingkungan pada 

topik pemanasan global. Media komik yang dibuat berupa e-comic atau komik 

elektronik karena bersifat lebih fleksibel dan inovatif di bandingkan komik 

konvensional dalam bentuk buku. 


