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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar apabila didukung 

oleh beberapa hal. Guru sebagai pendidik, fasilitas, metode pembelajaran, 

kurikulum, dan sumber belajar dapat membantu proses pembelajaran 

menjadi lebih baik. Keberadaan daya dukung pembelajaran ini akan 

menciptakan daya dukung yang baik bagi guru maupun bagi siswa pada 

saat pembelajaran. 

Guru sebagai pendidik merupakan salah satu unsur daya dukung 

pembelajaran. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sosok yang pintar dan 

mendominasi kelas. Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang 

membantu siswa pada saat proses pembelajaran. Sebab, pembelajaran 

yang baik adalah yang dapat mengaktifkan siswa untuk berperan dalam 

pembelajaran. 

Agar siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, guru harus 

dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mendukung 

tujuan tersebut. Metode pembelajaran tersebut misalnya metode 

pembelajaran role playing, diskusi, outbond, dan jigsaw. Melalui 

penggunaan metode pembelajaran, siswa dapat diajak berperan langsung 

pada saat pembelajaran sehingga siswa akan lebih aktif saat mempelajari  
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materi yang sedang dibahas. Metode-metode tersebut tentunya dapat 

diaplikasikan pada mata pelajaran IPS sehingga siswa dapat lebih aktif 

saat proses pembelajaran. Masih banyak metode pembelajaran lain yang 

dapat digunakan guru agar siswa dapat berperan aktif saat proses 

pembelajaran. Namun tidak dipungkiri masih banyak guru yang 

menyampaikan materi pada mata pelajaran IPS dengan metode ceramah 

sehingga siswa masih kurang aktif dan pembelajaran menjadi monoton.  

Pembelajaran yang monoton juga dapat disebabkan kurangnya 

pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar sebenarnya tidak hanya 

berupa buku teks. Orang, seperti halnya guru, pembicara, dan masyarakat 

sekitar siswa dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan seperti 

gunung, sawah, sungai, dan perpustakaan juga merupakan sumber belajar 

IPS yang dapat dimanfaatkan siswa untuk belajar. Begitu juga dengan 

media pembelajaran yang dimiliki sekolah sebenarnya adalah sumber 

belajar. 

Sumber belajar yang lainnya adalah bahan. Bahan, seperti halnya 

buku mata pelajaran juga dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa. 

Pemanfaatan bahan sebagai sumber belajar dapat lebih variatif. Selain 

buku mata pelajaran atau buku teks, siswa dapat memanfaatkan 

ensiklopedia, kamus, dan atlas. Bahan sebagai sumber belajar juga dapat 

lebih dikembangkan misalnya dalam bentuk lain, seperti komik. 

Komik sebagai sumber belajar merupakan jenis sumber belajar 

bahan yang dicetak dan dijilid. Komik mempunyai kelebihan 
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dibandingkan dengan sumber belajar berupa buku teks karena komik 

mengandung unsur gambar dan warna. Buku teks lebih banyak berisi 

kalimat dan jarang mengandung unsur gambar berwarna. Komik yang 

dikemas dengan tokoh lucu dan gambar berwarna lebih menarik siswa 

untuk belajar IPS. Namun, saat ini komik belum banyak digunakan 

sebagai sumber belajar, padahal belajar menggunakan komik akan lebih 

menyenangkan sebab isi komik yang menawarkan aspek visual dengan 

teks penjelas yang tidak panjang lebar. 

Komik sebagai sumber belajar selain belum banyak dimanfaatkan 

oleh siswa juga belum banyak diciptakan oleh kalangan guru IPS. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengembangkan sumber belajar berbentuk 

komik. Komik yang akan dikembangkan peneliti berisi materi konektivitas 

antar ruang dengan menyajikan gambaran cerita yang disusun dengan 

menyesuaikan materi yang akan disampaikan. 

Komik yang akan dikembangkan diharapkan dapat membantu 

proses pembelajaran yang lebih menarik, menyenangkan, inspiratif, dan 

lebih memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran IPS. 

Selain itu komik sebagai sumber belajar dapat dimanfaatkan siswa kapan 

saja dan di mana saja, sehingga siswa dapat belajar secara menyenangkan 

pada saat di luar jam pelajaran. Jadi, penelitian pengembangan ini 

ditujukan untuk mengembangkan dan menghasilkan komik sebagai 

sumber belajar IPS dengan materi konektivitas antar ruang untuk siswa 

SMP Kelas VII. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Kebanyakan guru masih menggunakan metode ceramah sehingga 

siswa masih kurang aktif dan pembelajaran menjadi monoton. 

2. Komik belum banyak digunakan sebagai sumber belajar. 

3. Komik sebagai sumber belajar belum banyak dikembangkan oleh 

kalangan guru IPS. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada komik sebagai sumber belajar belum 

banyak dikembangkan oleh kalangan guru IPS. Penelitian ini difokuskan 

pada pengembangan komik sebagai sumber belajar IPS dengan materi 

konektivitas antar ruang untuk siswa SMP Kelas VII. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut, maka dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan komik sebagai sumber belajar IPS 

dengan materi konektivitas antar ruang untuk siswa SMP kelas VII? 

2. Bagaimana kelayakan komik dengan materi konektivitas antar ruang 

sebagai sumber belajar IPS untuk siswa SMP kelas VII berdasarkan 
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validasi oleh ahli materi, ahli media, guru IPS SMP, serta tanggapan 

siswa SMP kelas VII? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian pengembangan ini 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara mengembangkan komik sebagai sumber belajar IPS 

dengan materi konektivitas antar ruang untuk siswa SMP kelas VII. 

2. Mengetahui kelayakan komik dengan materi konektivitas antar ruang 

sebagai sumber belajar IPS untuk siswa SMP kelas VII berdasarkan 

validasi oleh ahli materi, ahli media, guru IPS SMP, serta tanggapan 

siswa SMP kelas VII. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memberikan 

inspirasi bagi perkembangan penelitian dalam bidang pendidikan 

IPS. 

b. Hasil penelitian pengembangan ini dapat dijadikan referensi untuk 

meneliti lebih lanjut dalam upaya mengembangkan sumber belajar 

lain yang berkualitas. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan 

sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan dan 

mengembangkan sumber belajar IPS. 

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar yang 

menarik bagi siswa sehingga siswa lebih mudah dalam memahami 

materi serta lebih termotivasi untuk belajar IPS. 

c. Bagi Guru IPS 

Sumber belajar berupa komik diharapkan dapat menjadi referensi 

sumber belajar IPS yang menarik. 

 

G. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah: 

1. Komik sebagai sumber belajar IPS yang diberi nama KOMIKA 

(Komik Konektivitas Antar Ruang). 

2. KOMIKA bercerita tentang materi konektivitas antar ruang. 

3. KOMIKA merupakan komik yang dicetak dan dijilid. 

4. KOMIKA memuat gambar berwarna serta teks pendukung gambar. 

5. KOMIKA dengan alur cerita yang mudah dipahami. 

6. KOMIKA yang disertai dengan tambahan penjelasan materi di setiap 

akhir cerita. 
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7. Sasaran produk KOMIKA adalah siswa SMP Kelas VII. 

 

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian ini adalah: 

1. Komik yang disusun merupakan sumber bacaan baru bagi siswa SMP 

kelas VII. 

2. Komik dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa SMP kelas VII 

karena dapat dibaca di berbagai tempat dan berbagai situasi. 

Keterbatasan pengembangan ini yaitu: 

1. Materi yang dikembangkan sebagai media pembelajaran terbatas, yaitu 

hanya pada materi konektivitas antar ruang.  

2. Produk yang dihasilkan berupa komik diujicobakan kepada siswa kelas 

VII yang jumlahnya terbatas di SMP N 2 Srandakan. 

 

I. Definisi Istilah 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa istilah: 

1. Pengembangan adalah kegiatan menghasilkan produk melalui kegiatan 

merencanakan, memproduksi, dan mengevaluasi kualitas produk. 

2. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar dengan tujuan 

yang hendak dicapai. 
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3. Komik adalah bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan 

memerankan cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan 

gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. 

4. Pengembangan Komik sebagai Sumber Belajar IPS dengan Materi 

Konektivitas Antar Ruang untuk Siswa SMP Kelas VII adalah kegiatan 

merencanakan, memproduksi, dan mengevaluasi kelayakan media 

pembelajaran yang telah dikembangkan. 

 

 


