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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Potensi sumber daya manusia yang dituntut pada abad ke-21 

menitikberatkan pada kompetensi berpikir dan berkomunikasi (Abidin, 2016: 8). 

Kompetensi yang harus dipenuhi pada abad ke-21 diharapkan dapat diperoleh 

melalui peningkatan mutu pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

melakukan sejumlah terobosan guna meningkatkan mutu pendidikan, salah 

satunya adalah memberlakukan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diharapkan 

mampu menjawab tantangan yang harus dipenuhi di abad 21. 

  Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengutamakan pembelajaran 

yang berlangsung secara aktif, efektif, dan efisien. Kemendikbud menyatakan 

bahwa pembelajaran di dalam Kurikulum 2013 memiliki karakteristik: (1) 

berpusat pada peserta didik; (2) menuntut peserta didik aktif dalam pembelajaran; 

(3) memberikan pengalaman langsung pada peserta didik; (4) bersifat luwes; (5) 

hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik; (6) mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik; serta (7) 

menggunakan pendekatan ilmiah (Suharno, 2014).  

  Aktivitas peserta didik dalam kurikulum 2013 menitikberatkan pada 

keaktifan peserta didik dalam mencari tahu pengetahuannya. Aktivitas ini 

berdasarkan pada pendekatan belajar kontekstual konstruktivis dimana peserta 

didik akan dibiasakan untuk membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan 

konteks nyata yang bermakna bagi diri peserta didik (Abidin, 2016: 17). 
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Pengetahuan yang diterima oleh peserta didik diperoleh dari penelitian, 

pengamatan, eksperimen, observasi dan lainnya yang dikemas dalam proses kerja 

keilmuan, sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013 yaitu pendekatan ilmiah. 

  Guru sebagai penyelenggara pendidikan diharapkan dapat melaksanakan 

pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik dalam menemukan 

dan menetapkan makna secara mandiri sehingga proses pembelajaran akan 

mampu membentuk kemampuan berpikir tinggi pada diri peserta didik (Abidin, 

2016: 27). Pernyataan tersebut mempertegas bahwa guru bukan lagi sebagai 

sumber utama dalam kurikulum 2013, melainkan sebagai fasilitator peserta didik 

dalam memaknai pembelajaran melalui aktivitas. 

  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

ada di kurikulum 2013, termasuk di jenjang sekolah menengah pertama (SMP). 

Indriati (2012: 192) menjelaskan bahwa IPA adalah suatu pengetahuan yang 

didapatkan melalui pengumpulan data berupa eksperimen disertai pengamatan 

untuk memperoleh penjelasan tentang sebuah fenomena sehingga dapat dipercaya. 

Rosidi (2015: 15) menjelaskan bahwa IPA merupakan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dialam. IPA 

tidak hanya berupa fakta, prinsip maupun teori melainkan terdapat hipotesa untuk 

menguji kebenaran yang melibatkan operasi mental, keterampilan dan strategi 

dalam menemukan konsep. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa IPA bukan 

hanya berkaitan dengan rumus matematis, melainkan konsep-konsep penting alam 

yang diperoleh melalui penemuan. Pembelajaran IPA di sekolah hendaklah 
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menekankan pada pemberian pengalaman langsung sehingga peserta didik dapat 

memahami konsep-konsep IPA secara mendalam. 

  Pembelajaran IPA di sekolah hendaklah mengikuti hakikat IPA dimana 

konsep-konsep didapat melalui suatu proses penemuan. Proses pembelajaran IPA 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk menjelajahi dan 

memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inquiry 

dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Kubicek dalam Ali, 

2013). 

  Uraian di atas mempertegas bahwa pembelajaran IPA di kurikulum 2013 

hendaknya melibatkan peserta didik secara aktif dalam menemukan konsep 

pengetahuan melalui pengalaman ilmiah secara langsung. Guru bertindak sebagai 

fasilitator bagi peserta didik dalam menemukan konsep. Kegiatan tersebut 

bertujuan untuk membuat peserta didik lebih memaknai dan memahami konsep 

fisika secara mendalam. 

  Guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas memerlukan 

perangkat pembelajaran, seperti media. Sadiman (2011: 7) menyatakan bahwa 

media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

guru kepada peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan minat peserta didik sehingga proses belajar terjadi. Berdasarkan hal tersebut, 

media sebaiknya mampu menarik peserta didik untuk belajar sehingga proses 

belajar mengajar lebih efektif dan menyenangkan. Jika dikaitkan dengan hakikat 
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IPA, media pembelajaran hendaknya mampu mengaktifkan peserta didik untuk 

menemukan konsep melalui suatu pengalaman ilmiah. 

Fakta yang terjadi di lapangan mengungkapkan bahwa pembelajaran IPA 

di kelas belum sesuai dengan tuntutan pembelajaran IPA di kurikulum 2013. Hasil 

observasi Pra Penelitian yang peneliti lakukan di MTs Negeri 2 Palangka Raya 

menunjukkan bahwa pembelajaran IPA masih didominasi oleh guru dimana guru 

menyampaikan pembelajaran secara kompleks dari awal hingga akhir 

pembelajaran. Proses transfer ilmu hanya satu arah dimana guru menyampaikan 

materi dan peserta didik memperhatikan dan mencatat materi tersebut. Peserta 

didik tidak diberi kesempatan untuk menemukan konsep sendiri sehingga 

pembelajaran cenderung pasif. Hal ini bertentangan dengan tuntutan pembelajaran 

IPA di kurikulum 2013 dimana peserta didik harus aktif mencari pengetahuannya 

dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik 

untuk menemukan konsep. 

Aktivitas ilmiah seperti kegiatan praktikum IPA di MTs Negeri 2 Palangka 

Raya belum pernah dilakukan. Berdasarkan angket tentang proses belajar 

mengajar yang disebar ke peserta didik, peserta didik menyatakan bahwa kegiatan 

praktikum IPA terkhusus materi fisika belum pernah dilakukan. Hal ini tidak 

sesuai dengan tuntutan pembelajaran IPA di kurikulum 2013 dimana peserta didik 

seharusnya menemukan konsep-konsep IPA melalui penemuan secara ilmiah 

sehingga konsep yang diterima lebih mendalam dan dipahami oleh peserta didik. 

  Berdasarkan fakta yang terlihat di lapangan dan angket yang disebar, 

peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran IPA di MTs Negeri 2 Palangka Raya 
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masih belum sesuai dengan tuntutan IPA di kurikulum 2013. Pembelajaran yang 

masih terpusat pada guru mengakibatkan pembelajaran hanya terfokus pada 

kegiatan menghapal konsep, sehingga penguasaan konsep peserta didik rendah. 

Kemampuan pemecahan masalah yang masih belum terasah dan dibiasakan  

membuat peserta didik merasa kesulitan untuk memahami konsep (Simbolon, 

2015: 300). Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya hasil belajar peserta 

didik. 

Nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran IPA materi pesawat 

sederhana kelas VIII tahun ajaran 2018/2019 masih jauh dari Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM).  Sekolah  MTs Negeri 2 Palangka Raya menetapkan KKM 

sebesar 70. KKM ini berlaku untuk semua pembelajaran, termasuk mata pelajaran 

IPA. Rata-rata ulangan harian kelas mata pelajaran IPA materi pesawat sederhana 

kelas VIII MTs Negeri 2 Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Nilai rata-rata ulangan harian IPA materi pesawat sederhana kelas VIII 

MTsN 2 Palangka Raya 

 

Kelas VIII A VIII C VIII D VIII E VIII F 

Rata-rata 55,70 58,60 56,20 57,75 54,13 

Sumber: Data nilai rata-rata ulangan harian IPA materi pesawat sederhana peserta 

didik kelas VIII tahun ajaran 2018/2019 dalam rentang 0-100 

 

Data hasil belajar di atas menunjukkan bahwa hasil belajar IPA peserta 

didik di MTs Negeri 2 Palangka Raya masih tergolong rendah karena berada jauh 

di bawah KKM. Peneliti menduga bahwa rendahnya hasil belajar disebabkan oleh 

pembelajaran yang cenderung didominasi oleh guru dan belum mengaktifkan 

peserta didik dalam mencari konsep IPA. Dugaan ini diperkuat dengan hasil 
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angket observasi proses belajar mengajar yang disebar ke peserta didik yang 

menyatakan bahwa 100% peserta didik tidak pernah melakukan kegiatan 

praktikum dalam materi fisika. Kegiatan ilmiah yang tidak pernah dilakukan dan 

hasil belajar kognitif yang rendah menunjukkan bahwa pembelajaran IPA di MTs 

Negeri 2 Palangka Raya masih belum efektif. Berdasarkan hal tersebut, perlu 

adanya inovasi yang dapat membuat pembelajaran IPA (terkhusus materi usaha 

dan pesawat sederhana) menjadi lebih efektif. 

Hal lain menurut peneliti yang menjadi penyebab kurang maksimalnya 

hasil belajar peserta didik adalah penggunaan media dalam menyampaikan 

pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran IPA di MTs Negeri 2 

Palangka Raya hanya menggunakan buku paket dan buku LKS dalam 

pembelajaran. Berdasarkan hasil angket, 92% peserta didik menyatakan tidak 

pernah menggunakan media selain buku paket dan buku LKS. Penggunaan media 

tersebut masih terdapat kelemahan yaitu tidak menarik peserta didik untuk 

membacanya, hal ini terbukti dari hasil angket yang menyatakan 84% peserta 

didik tidak menyukai buku paket dan buku LKS dengan alasan buku paket terlalu 

banyak tulisan verbal yang panjang dan rumus serta sedikit gambar sehingga 

peserta didik cenderung merasa bosan jika membaca buku tersebut. Hal ini sesuai 

dengan ungkapan Daryanto (2013: 128) yang menjelaskan bahwa peserta didik 

cenderung tidak menyukai buku teks apalagi yang tidak disertai gambar dan 

ilustrasi yang menarik, dan secara empirik peserta didik cenderung menyukai 

buku bergambar, penuh dengan warna, dan divisualisasikan dalam bentuk realistis 

atau kartun. Fakta yang dijelaskan menunjukkan bahwa media buku paket dan 
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buku LKS masih belum praktis untuk digunakan peserta didik di MTs Negeri 2 

Palangka Raya. Perlu adanya inovasi terbaru dalam hal media yang berkaitan 

dengan kepraktisan penggunaan oleh peserta didik.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu 

dikembangkan media pembelajaran yang tepat dengan kebutuhan dan keinginan 

peserta didik serta efektif dan praktis dalam penggunaan di pembelajaran IPA.. 

Media yang dikembangkan juga harus valid sesuai dengan disiplin ilmu yang ada 

sehingga media tersebut dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Media 

pembelajaran yang inovatif dan menarik yang dapat menambah ketertarikan 

peserta didik dalam memahami materi IPA dan dapat mengemas pembelajaran 

IPA menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Peneliti memiliki gagasan untuk 

mengembangkan suatu media pembelajaran IPA yang mampu mengajak peserta 

didik untuk tertarik dalam menemukan suatu konsep, tidak hanya melalui 

penyampaian konsep secara langsung. Peneliti memilih untuk mengembangkan 

LKPD IPA berbentuk komik berbasis eksperimen sebagai media pembelajaran 

IPA.  

LKPD IPA berbentuk komik berbasis eksperimen adalah media 

pembelajaran yang memaparkan materi dan kegiatan eksperimen IPA dalam 

bentuk komik, dan penyampaian konsep didasarkan pada metode eksperimen. 

LKPD IPA berbentuk komik berbasis eksperimen memiliki banyak kelebihan dari 

segi bahasa, gambar, dan penyampaian konten. 

Bahasa dalam komik ini dibuat seringan mungkin agar mudah dimengerti 

peserta didik. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan 
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peserta didik serta percakapan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk 

gambar yang ada dalam komik dapat menjadi stimulus visual untuk peserta didik 

dalam melakukan eksperimen sehingga peserta didik menjadi lebih paham akan 

percobaan yang dilakukan, karena peserta didik tidak hanya menginterpretasikan 

tulisan, namun juga dalam bentuk gambar. Semakin banyak alat indera yang 

digunakan maka semakin besar kemungkinan informasi lebih mudah dimengerti 

dan diingat (Arsyad, 2011: 9).  

LKPD IPA berbentuk komik berbasis eksperimen dapat menambah daya 

imajinasi serta daya ingat peserta didik dalam melakukan percobaan. Peserta didik 

yang belum pernah melakukan aktivitas ilmiah menjadi berminat untuk 

melakukannya karena tampilan materi serta petunjuk praktikum yang menarik 

untuk dibaca dan dipahami. LKPD IPA berbentuk komik berbasis eksperimen 

yang berisi materi singkat dan petunjuk praktikum yang berisi gambar tentunya 

mampu membantu guru untuk  memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 

kegiatan eksperimen. Keterlibatan peserta didik dalam melakukan aktivitas ilmiah 

secara tidak langsung juga menggeser paradigma pembelajaran IPA yang awalnya 

masih didominasi oleh guru menjadi pembelajaran yang berbasis pada aktivitas 

peserta didik dengan guru sebagai fasilitator.   

Kelebihan-kelebihan yang telah diuraikan menjadi dasar bagi peneliti 

untuk mengembangkan media ini hingga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang valid, efektif dan praktis. Harapannya komik berbasis 

eksperimen ini mampu mempermudah peserta didik dalam menemukan konsep 

IPA secara lebih mendalam.  
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LKPD IPA berbentuk komik yang akan dikembangkan difokuskan pada 

pada materi usaha dan pesawat sederhana. Materi usaha dan pesawat sederhana 

dipilih karena karakteristik pembelajaran pada materi tersebut memerlukan 

aktivitas ilmiah dalam menemukan konsep pembelajarannya, seperti untuk 

mengetahui huungan jarak terhadap usaha, keuntungan mekanis pada tuas, 

keuntungan mekanis pada bidang miring, keuntungan mekanis pada katrol dan 

keuntungan mekanis pada roda berporos. 

LKPD IPA berbentuk komik berbasis eksperimen yang ingin 

dikembangkan peneliti perlu diteliti kelayakan, keefektifan, dan kepraktisannya 

jika diterapkan di MTs Negeri 2 Palangka Raya. Berdasarkan  hal tersebut maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) IPA Berbentuk Komik Berbasis 

Eksperimen sebagai Media Pembelajaran pada Materi Pesawat Sederhana 

Kelas VIII di MTs Negeri 2 Palangka Raya” 

  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran antara lain: 

1. Pembelajaran yang masih didominasi oleh guru sehingga peserta didik 

menjadi pasif dalam proses pembelajaran. 

2. Adanya anggapan peserta didik yang menyatakan bahwa IPA selalu berkaitan 

dengan teori dan hitung-hitungan. 
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3. Guru belum memaksimalkan media pembelajaran yang lebih memotivasi 

peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran 

IPA. Hal ini didapat dari hasil wawancara kepada guru yang menyatakan 

bahwa guru belum pernah menggunakan media lain dalam pembelajaran IPA 

selain buku paket dan LKS. 

4. Kurang tersedianya media yang menarik bagi peserta didik dalam 

mempelajari IPA. 

5. Hasil belajar mata pelajaran IPA materi pesawat sederhana yang masih 

rendah, terlihat dari rata-rata hasil ulangan harian peserta didik  yang masih 

dibawah KKM 

6. Pengembangan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis eksperimen 

belum pernah dilakukan. 

7. Penggunaan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis eksperimen belum 

pernah diterapkan di MTs Negeri 2 Palangka Raya. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Beberapa batasan yang perlu diberikan agar permasalahan menjadi 

terfokus yaitu sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran komik yang akan dikembangkan mencakup kegiatan 

eksperimen yang akan menuntun peserta didik dalam melakukan percobaan. 

2. Pembelajaran dilaksanakan di kelas VIII MTs Negeri 2 Palangka Raya 

dengan peneliti sebagai guru. 
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3. Materi IPA dalam pengembangan LKPD IPA berbentuk komik ini dibatasi 

pada materi usaha dan pesawat sederhana 

4. Penelitian ini mengadaptasi langkah pengembangan 4D dari Thiagarajan, 

Semmel, dan Semmel pada tahun 1974 yaitu define (mendefinisikan), design 

(mendesain), develop (mengembangkan) and disseminate (menyebarkan). 

Pada penelitian ini langkah disseminate tidak dilakukan karena hanya 

dilakukan di MTs Negeri 2 Palangka Raya. 

5. Validitas media diukur dari hasil validasi yang dilakukan oleh ahli. 

6. Keefektifan media diukur dari hasil belajar kognitif dan psikomotor peserta 

didik setelah menggunakan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis 

eksperimen pada materi usaha dan pesawat sederhana. 

7. Kepraktisan media diukur dari hasil respon peserta didik terhadap 

penggunaan LKPD IPA berbentuk komik. 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kevalidan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis 

eksperimen sebagai media pembelajaran pada materi usaha dan pesawat 

sederhana? 

2. Bagaimana keefektifan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis 

eksperimen dilihat dari hasil belajar kognitif dan psikomotor peserta didik? 

3. Bagaimana kepraktisan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis 

eksperimen dilihat dari respon peserta didik? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui kevalidan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis 

eksperimen sebagai media pembelajaran pada materi usaha dan pesawat 

sederhana 

2. Mengetahui keefektifan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis 

eksperimen dilihat dari hasil belajar kognitif dan psikomotor peserta didik 

3. Mengetahui kepraktisan media LKPD IPA berbentuk komik berbasis 

eksperimen dilihat dari respon peserta didik. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Seorang  peneliti  diharapkan dapat  menambah  sumber  kajian tentang media  

LKPD IPA berbentuk komik berbasis esperimen pada materi usaha dan 

pesawat sederhana, memberikan kontribusi pemikiran dalam 

mengembangkan media pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi kegiatan penelitian pengembangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik, membuat peserta didik termotivasi dalam belajar 

karena media pembelajaran LKPD IPA berbentuk komik sesuai dengan 

psikologis peserta didik, dan memudahkan peserta didik dalam 
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memahami materi yang diajarkan melalui metode eksperimen yang 

diterapkan dalam komik.  

b. Bagi guru, LKPD IPA berbentuk komik dapat menjadi media 

pembelajaran pada materi usaha dan pesawat sederhana serta melatih 

guru untuk mengajar dengan menggunakan metode eksperimen yang 

diterapkan pada komik.  

c. Bagi mahasiswa, komik dapat dijadikan referensi dan sumber acuan bagi 

penelitian-penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi dengan 

penelitian ini. 
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