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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan buku cerita 

bergambar berbasis lingkungan hidup dilakukan penulis berdasarkan 

potensi dan masalah yang ada di sekolah yakni perlu adanya inovasi 

pembaharuan bahan ajar yang digunakan di sekolah pada saat proses 

belajar mengajar. Proses pembelajaran membaca jika hanya 

menggunakan buku tulis saja cenderung membuat proses belajar 

menjadi kurang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan bagaimana 

mengembangkan mengembangkan buku cerita bergambar berbasis 

lingkungan hidup dan menghasilkan media yang valid. Adanya media 

pembelajaran diharapkan dapat sangat membantu proses belajar 

mengajar disekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis 

mengembangkan bahan ajar buku cerita bergambar dengan 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan langkah-

langkah: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain 

produk, 4) validasi desain, 5) revisi desain, 6) uji coba produk, 7) 

revisi produk. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik SDN 1 

Simpang Sari Lampung Barat dan SDN 3 Way Petai Lampung Barat. 

Instrument pengumpulan data yang digunakan berupa angket yang 

diberikan kepada ahli materi, ahli media dan ahli bahasa untuk melihat 

kevalidan dari buku cerita bergambar  yang dikembangkan. Adapun 

angket respon pendidik, serta angket respon peserta didik untuk 

melihat kemenarikan produk yang dikembangkan. Hasil penelitian ini 

menghasilkan produk berupa buku cerita bergambar berbasis 

lingkungan hidup. Berdasarkan penilaian ahli materi dihasilkan skor 

rata-rata sebesar 85,88% dengan kategori penilaian sangat valid, 

berdasarkan penilaian ahli media dihasilkan skor rata-rata sebesar 

80,55% dengan kategori sangat valid dan ahli bahasa memperoleh 

skor rata-rata 85,45% dengan kategori sangat valid. Adapun skor rata-

rata yang dihasilkan dari penilaian respon pendidik adalah sebesar 

90%, serta skor rata-rata penilaian respon pesrta didik dari dua uji 

coba yakni skala kecil dan skala besar adalah sebesar 93,39% dengan 

kategori kemenarikan yakni sangat menarik. Adapun melihat 

keseluruhan respon validator, respon pendidik serta respon peserta 

didik buku cerita bergambar berbasis lingkungan hidup kelas II 

SD/MI dinyatakan sangat valid untuk digunakan. 

 

Kata kunci: buku cerita bergambar, pendidikan lingkungan 

hidup 
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MOTTO 

                                   

                                     

      

“sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran 

bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang 

dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan 

menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum 

yang beriman” (QS Yusuf : 111)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan 

Terjemah, (Bandung: Kementerian Agama RI, CV Diponegoro, 2014), h.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha dalam keadaan sadar 

untuk mengembangkan akhlak, keterampilan, dan pengetahuan peserta 

didik di sekolah agar kehidupan mereka bahagia dan bermanfaat bagi 

masyarakat dan bangsa.
1
 Pendidikan mempunyai peran penting dalam 

pembelajaran sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT.  Pada 

Surah Al-Baqarah ayat 151 sebagai berikut
2
 : 

                 

                       

artinya : “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu 

yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan 

kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta 

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” 

 Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan 

ilmu pengetahuan dan mengehendaki umatnya supaya menjadi orang 

yang pandai dan menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan.  

Belajar dapat menjadi salah satu faktor penting dan berpengaruh 

terhadap pembentukan pribadi dan prilaku individu. Perkembangan 

individu didapat melalui kegiatan belajar. Aktivitas belajar merupakan 

proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan 

lingkungan
3

. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan interaksi 

pendidik dengan peserta didik, baik secara langsung ataupun tidak 

langsung. Kegiatan pembelajaran dilakukan guna membentuk watak, 

                                                             
1  Jejen mushaf, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2017). 
2 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemah, 

(Bandung: Kementerian Agama RI, CV Diponegoro, 2014), h. 23 
3 Edi Supratman dan Fitri Purwaningtias, “Pengembangan Media 

Pembelajaran E-Learning Berbasis Schoology”, Jurnal Informatika: Jurnal 

Pengembangan IT, Vol. 3 No. 3 (2018), hal. 310. 



 

 
2 

membangun pengetahuan, sikap dan pengalaman untuk meningkatkan 

mutu kehidupan peserta didik.
4
  

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 

Ayat 20, “Pembelajaran ialah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Hal ini 

ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 78
5
 : 

ْوَعَىاْْلَْبَصبَرَواْْلَْفئَِدةََ ُْئًبَوَجَعلَلَُكُوبلسَّ هَبتُِكْوََلتَْعلَُوىًََش ٌْبُطُىًِأُهَّ ۙ َ َواللَّهُأَْخَزَجُكْوِو  لََعلَُّكْوتَْشُكُزوىََ 

 

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. 

 

Penjelasan ayat diatas bahwa Allah menciptakan manusia dalam 

keadaan ketidaktahuan, kemudian Allah membekalinya dengan indera, 

berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Melalui indera 

tersebut manusia dapat mengetahui sesuatu.  

Seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

dapat menggunakan media pembelajaran, dimulai dari yang sederhana 

seperti gambar, foto, lukisan sampai pada penggunaan teknologi yang 

canggih seperti LCD serta penggunaan komputer. Pemanfaatan media 

yang relevan di dalam  kelas dapat mengoptimalkan proses 

pembelajaran
6

. Media pembelajaran merupakan sarana yang 

digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Pemilihan 

media yang tepat sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, 

apabila media yang digunakan tepat maka kualitas pembelajaran akan 

lebih baik dan efektif. Seorang pendidik sebaiknya mampu 

menciptakan media pembelajaran yang inovatif, variatif, menarik, dan 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Manusia harus senantiasa mengembangkan pemikiran-

pemikiran agar menambahkan inovasi-inovasi baru salah satunya 

                                                             
4  Moh. Khoerul Anwar, “Pembelajaran Mendalam Untuk Membentuk 

Karakter Siswa Sebagai Pembelajar,” Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah 2, 

no. 2 (16 Desember 2017), h. 98. 
5 Ibid. h. 275 
6 Isran Rasyid Karo-karo S dan Rohani, “Manfaat Medis Dalam 

Pembelajaran”, AXIOM, Vol. 7 No. 1 (2018), hal. 91–96,. 



 

 
3 

dalam pendidikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Ar-

Rad ayat 11
7
 : 

 َ ََ  َ  ََ   َ   َََََ َ

ََ ََ  ََ ََ    ََ  َََ   َ

  َََ َََ  ََ َََََََ

Artinya:“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah 

Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT tidak akan merubah 

diri seseorang jika orang itu tidak merubah dirinya sendiri.  Dengan 

adanya media pembelajaran berupa buku cerita bergambar, diharapkan 

peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara mandiri.  

Buku cerita bergambar merupakan cerita berbentuk buku dimana 

terdapat gambar sebagai perwakilan cerita yang saling berkaitan. 

Selain terdapat gambar, juga terdapat tulisan yang dapat mewakili 

cerita yang ditampilkan oleh gambarnya, melalui media gambar dapat 

memperkuat ingatan peserta didik serta mempermudah pemahaman 

peserta didik dalam memahami isi cerita
8
. Pembelajaran berbasis 

lingkungan hidup yakni pembelajaran yang berprinsip pada kehidupan 

di alam. Pembelajaran berbasis alam memuat konsep-konsep alam 

sebagai materi pembelajarannya. Hal ini guna mengakomondasi 

karakteristik belajar peserta didik.
9
  

                                                             
7 Ibid. h. 250. 
8 Mutia Afnida et al., “Penggunaan Buku Cerita Bergambar Dalam 

Pengembangan Bahasa Anak Pada Tk a Di Banda Aceh”, Jurnal ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 1 (2016), hal. 53–59,. 
9 Betty Yulia & Sugito Wulansari, “Pengembangan Model Pembelajaran 

Berbasis Alam untuk Meningkatkan Kualitas Proses Belajar”, Jurnal Pendidikan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 3 (2016), hal. 3,. 



 

 
4 

Berdasarkan pra penelitian yaitu hasil wawancara dengan 

pendidik didapat bahwa fasilitas media pembelajaran yang ada 

disekolah pun terbatas hanya pada buku paket saja. Penggunaan media 

pembelajaran hanyalah berupa buku paket, selain itu terdapat beberapa 

masalah diantaranya peserta didik cenderung bosan apabila diminta 

untuk membaca buku paket, minat baca peserta didik juga masih 

kurang sebab keterbatasan bahan bacaan yang digunankan. 

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di SDN 3 Way 

Petai, dan SDN 01 Simpang Sari Lampung Barat, di peroleh informasi 

sebagai berikut selama ini pembelajaran dikelas peserta didik merasa 

bosan ketika membaca buku paket, dan buku paket sangat monoton 

dalam kegiatan membaca mereka. Peserta didik dan pendidik juga 

belum menggunakan buku cerita bergambar sebagai alternatif lain dari 

bahan bacaan, hasil belajar peserta didik pun masih tergolong rendah. 

Solusi yang tepat mengatasi permasalahan di atas yaitu dengan 

memberikan inovasi terbaru terkait media pembelajaran yang 

digunakan pada saat pembelajaran. Buku cerita bergambar berbasis 

lingkungan hidup dapat dijadikan alternatif media pembelajaran 

ataupun bahan bacaan yang menarik sehingga hasil belajar peserta 

didik meningkat dan timbul ketertarikan peserta didik terhadap 

kegiatan membaca. 

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka penelitian yang 

sesuai untuk membuat produk pembelajaran membaca dalam 

pembelajaran adalah penelitian yang menggunakan metode  R&D 

(Research and development) yaitu metode penelitian yang digunakan 

untuk menghasilkan suatu produk tertentu, dan menguji keefektifan 

produk tersebut.
10

 Dengan berjudul Pengembangan Buku Cerita 

Bergambar Berbasis Pendidikan Lingkungan Hidup. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Pendidik hanya menggunakan buku cetak saat pembelajaran. 

2. Rendahnya ketertarikan peserta didik dalam membaca. 

                                                             
10 Sugiono., Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D., (Bandung: 

alfabeta, 2014). 
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3. Pendidik belum menggunakan buku cerita bergambar berbasis 

pendidikan lingkungan hidup. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti memberikan batasan masalah demi tercapainya tujuan 

penelitian dengan maksimal. Adapun masalah dalam penelitian ini 

adalah Pengembangan buku cerita bergambar berbasis lingkungan 

hidup di SD/MI. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini ialah 

1. Bagaimanakah respon validasi ahli terhadap produk buku cerita 

bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup? 

2. Bagaimanakah respon pendidik terhadap produk buku cerita 

bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup? 

3. Bagaimanakah pengembangan buku cerita bergambar berbasis 

pendidikan lingkungan hidup untuk peserta didik  di SD/MI? 

E. Tujuan Pengembangan 

1. Mengetahui respon validasi ahli terhadap produk buku cerita 

bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup. 

2. Mengetahui respon pendidik terhadap produk buku cerita 

bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup 

3. Mengembangkan buku cerita bergambar berbasis pendidikan 

lingkungan hidup untuk peserta didik kelas 2 SD/MI 

F. Manfaat Pengembangan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Buku cerita bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup ini 

dapat membantu peserta didik mengetahui berbagai hal terkait 

lingkungan hidup dan dapat menerapkannya dalam kehidupan.  

2. Bagi Pendidik 

Buku cerita bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup 

ini dapat menjadi media pembelajaran khususnya pada pembelajaran 

membaca. 
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3. Bagi Lembaga Sekolah 

Buku cerita bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup ini 

dapat menjadi acuan sebagai mengembangan bahan ajar lainnya dan 

menjadi buku bacaan peserta didik di perpustakaan.  

4. Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

mengembangkan media pembelajaran yaitu buku cerita bergambar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Konsep Pengembangan Model 

Penelitian dan pengembangan Research and Development 

(RnD) terdapat beberapa model yang digunakan sebagai panduan 

dalam mengembangkan produk. Salah satu model yang digunakan 

adalah model Borg and Gall. Langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan model Borg and Gall terdiri dari 10 langkah, yaitu 

potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba 

pemakaian, revisi produk, dan produksi masal.
11

 Peneliti akan 

menggunakan model Borg and Gall dalam penelitian, dimana produk 

yang dihasilkan adalah media pembelajaran berupa buku cerita 

bergambar berbasis lingkungan hidup. 

B. Acuan Teoritik 

1. Media Pembelajaran  

Media pembelajaran terdiri dari dua suku kata yakni media 

dan pembelajaran. Media berasal dari bahasa latin “Medio” yang 

bermakna “Tengah, Perantara, Ataupun Pengantar”. Bentuk jamak 

dari media ialah “Medium” secara harfiah bermakna “Perantara 

atau Penyalur”.
12

 Menurut Karwono dan Mularsih, pembelajaran 

terdiri dari kata dasar belajar dengan ditambahkan awalan 

“pem”dan akhiran “an” hal ini menunjukkan adanya unsur dari 

luar (eksternal) yang bersifat intervensi supaya tercipta proses 

belajar.
13

 

  Heinich, dan kawan-kawan mengemukakan istilah Medium 

sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan 

                                                             
11  Filza Yulina Ade. Sohibun, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Virtual Class Berbantusn Google Drive”, Tadris:Jurnal Keguruan dan Ilmu 

Tarbiyah, Vol. 2 (2017), hal. 123,. 
12 Netriwati dan Mei Seri Lena, Media Pembelajaran Matematika, (Bandar 

Lampung: Permata Net, 2017). 
13  Nurul Hidayah dan Rifky Khumairo Ulva, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 

IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negeri Katon Pesawaran”, Jurnal Terampil, Vol. 4 

(n.d.), hal. 36,. 
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penerima.
14

 Nana Sudjana berpendapat media ialah sesuatu hal 

yang dapat dipergunakan antara pengirim pesan ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan 

minat peserta didik agar proses pembelajaran terjadi. Sadiman 

berpendapat bahwa media pembelajaran merupakan bahan, alat, 

atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

tujuan supaya terjadi interaksi komunikasi pendidik dan peserta 

didik dapat berlangsung tepat dan berdaya guna.
15

 

  Definisi dari beberapa ahli, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa media pembelajaran ialah segala bentuk perantara yang 

dapat menyalurkan, meyampaikan, memperoleh informasi atau 

pesan dari penngirim (pendidik) kepada penerima (peserta didik) 

dalam proses pembelajaran.  Penggunaan media pembelajaran 

yang menarik sebagai salah satu sarana pembelajaran di sekolah 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik.
16

 

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT pada Surah An-

Nahl ayat 89.
17

 

ََوًَزََّ ُؤََلِءَۚ َهَٰ ًٰ ََعلَ ََشِهًُدا َبَِك ََوِجْئٌَب ًْفُِسِهْنَۖ َأَ َِهْي ُِْهْن ََعلَ ََشِهًُدا ٍت َأُهَّ َُكلِّ َفٍِ ًََْبَعُث َََْىَم َُْكَْلٌَب َعلَ

ٍءََوهًُديََوَرْحَوتًََوبُْشَزٰيَلِْلُوْسلِِوُيََ ٍْ ََش  اْلِكتَبَةَتِْبَُبًًبَلُِكلِّ

 

Artinya: (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-

tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami 

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat 

manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 

gembira bagi orang-orang yang berserah diri. 

 

Surah An-Nahl ayat 89, Allah SWT mengajarkan kepada manusia 

agar menggunakan suatu alat atau benda sebagai suatu media dalam 

menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana Allah SWT menurunkan 

                                                             
14 Azhar arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2015). 
15 Netriwati and Lena, Loc. Cit. 
16  dll. La’ali Nur Aida, Dewi Maryam, Fia Fabiola, “Inovasi Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Media Audiovisual”, Jurnal 
Terampil, Vol. 7 (2020), hal. 43–44.,. 

17 Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 277 
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Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan segala 

sesuatu. Maka semestinya seorang pendidik menggunakan suatu 

media tertentu untuk menjelaskan materi dalam kegiatan 

pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran berdasarkan pada 

perkembangan teknologi yakni : 

a. Media hasil teknologi cetak 

Media hasil teknologi cetak merupakan cara untuk 

menyampaikan atau menghasilkan materi yang sudah  melalui 

proses percetakan, seperti Lks, Buku, dan lain-lain. 

b. Media hasil teknologi audio-visual 

Media hasil teknologi audio-visual merupakan cara 

untuk menyampaikan atau menghasilkan materi menggunakan 

mesin-mesin mekanis dan elektronis, seperti Lcd Proyektor, 

tape recorder, dan lain-lain. 

c. Media hasil teknologi yang berdasarkan computer 

Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer 

merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi menggunakan sumber-sumber berbasis microprosesor, 

seperti buku elektronik, video pembelajaran, dan lain-lain. 

d. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. 

Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer 

merupakan penggabungan pemakaian beberapa bentuk media 

yang dikendalikan komputer. 

2. Pengertian Buku Cerita Bergambar 

Cerita salah satu hal yang disukai anak, ketika 

bercerita ada sesuatu yang anak peroleh yakni berupa 

motivasi, pengembangan bahasa, moral, dan nilai-nilai 

kehidupan pada anak. Sebagaimana cerita atau kisah juga 

terdapat dalam firman Allah SWT pada Surah Yusuf ayat 

111
18

 

َُْيََََ ِكْيَتَْصِدََقَالَِّذٌَبَ ََُْفتََزٰيََولَٰ ََهبََكبَىََحِدَثًب َِْلُولٍَِاْْلَْلبَبِةَۗ ََكبَىَفٍَِقََصِصِهْنَِعْبَزةٌ َْ َِِقَْد َد

ٍءََوهًُديََوَرْحَوتًَلِقَْىٍمََُْؤِهٌُىىَََوتَفَْ ٍْ ََش َِصَُلَُكلِّ

 

Artinya : Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat 

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu 

                                                             
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 248 
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bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-

kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai 

petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. 

 

 Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwasannya cerita atau 

kisah ialah suatu pengajaran atau pembelajaran bagi manusia sehingga 

cerita merupakan suatu hal yang baik untuk anak yang dapat 

memotivasi, imajinasi berkembang, dan sebagainya. Pendidik dalam 

bercerita untuk menarik perhatian ataupun mendapat fokus peserta 

didik dapat memanfaatkan media pembelajaran salah satunya yaitu 

dengan buku cerita bergambar. 

Buku cerita bergambar adalah buku yang didalamnya terdapat 

gambar dan kata-kata, yang tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan 

saling bergantung menjadi sebuah kesatuan cerita. Pada usia anak SD 

pemilihan penggunaan buku cerita bergambar merupakan salah satu 

pilihan yang bagus karena pada usia tersebut anak-anak masih 

menyukai cerita-cerita dan gambar-gambar yang penuh warna
19

. 

dimaksudkan ialah buku cerita yang ditujukan pada anak 

menempatkan sudut pandang peserta didik di dalamnya sebagai pusat, 

sehingga ketika memilih buku pada peserta didik, sebaiknya sebuah 

cerita berdasarkan kacamata peserta didik
20

. Buku cerita bergambar 

termasuk salah satu media visual, karena buku cerita bergambar 

yang dikemas secara menarik dapat menjadi perhatian tersendiri bagi 

anak, dan memotivasi anak untuk semangat mengikuti pelajaran
21

. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa buku cerita 

bergambar adalah cerita narasi yang dilengkapi dengan gambar yang 

menarik dan berwarna serta memiliki alur cerita. 

 

 

                                                             
19H. Adipta et al., “Pemanfaatan Buku Cerita Bergambar Sebagai Sumber 

Bacaan Siswa SD”, Jurnal Pendidikan - Teori, Penelitian, dan Pengembangan, Vol. 1 

No. 5 (2016), hal. 989–92,. 
20 Nova Triana Tarigan, “Pengembangan Buku Cerita Bergambar Untuk 

Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”, Jurnal Curere, Vol. 2 No. 

2 (2018), hal. 2597–9515,. 
21Elisabeth Tantiana Ngura, “Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar 

Untuk Anak Usia Dini Di Tk Maria Virgo Kabupaten Ende”, Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Citra Bakti, Vol. 5 No. 1 (2018), hal. 6–14,. 
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3. Ciri-Ciri Buku Cerita Bergambar 

Anitah (dalam Lely Darmayanti) mengemukakan ciri-

ciri buku cerita bergambar yang baik untuk peserta didik 

ialah sebagai berikut: 

a. Buku cerita bergambar sesuai dengan tingkatan umur 

dan kemampuan dari peserta didik tersebut. 

b. Bersahaja, ialah dalam artian tidak terlalu kompleks, 

maka adanya gambar diharapkan peserta didik mendapat 

gambaran yang lebih pokok. 

c. Realistis, berarti bahwa gambar pada buku haruslah 

sesuai dengan yang akan digambarkan, oleh karena itu 

harus lebih memperhatikan rasio ukuran suatu buku dan 

gambar sebagai salah satu media pembelajaran. 

Ciri-ciri diatas diharapkan dapat membantu pendidik dalam 

membuat salah satu media pembelajaran yang sesuai dan baik untuk 

peserta didik. 

4. Fungsi Buku Cerita Bergambar 

Mitchell (dalam Burhan Nurgiyantoro) mengemukakan 

fungsi dan pentingnya buku cerita bergambar ialah sebagai 

berikut : 

a. Buku cerita bergambar bisa membantu peserta didik 

belajar mengenai keberadaan didunia, ditengah 

masyarakat, dan alam. 

b. Buku cerita bergambar bisa membantu peserta didik 

belajar mengenal orang lain, hubungan yang terjadi, dan 

pengembangan perasaan. 

c. Buku cerita bergambar bisa membantu peserta didik 

dalam mengapresiasi keindahan.
22

 

Buku cerita bergambar salah satu media pembelajaran yang memiliki 

peranan penting dalam proses pembelajaran, dikarenakan buku cerita 

bergambar dapat membantu peserta didik belajar mengenai berbagai 

                                                             
22  Vitalis Djarot Sumarwoto Lely Damayanti, “Pengaruh Media Cerita 

Bergambar Terhadap Kehidupan Sosial Anak Didik Kelompok B Tk Desa Ngepeh 

Saradan Madiun Tahun Ajaran 2014-2015 Research And Education)”, Mediun: 
Jurnal Care (Children Advisory Research And Education), Vol. 3 (2016), hal. 12–

23.,. 
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hal. Diantaranya belajar mengenai alam sekitar, belajar mengenai 

orang lain, serta mengapresiasikan keindahan.  

5. Kriteria Memilih Buku Cerita Bergambar Yang Baik  

Pemilihan buku bacaan yang baik dapat meningkatkan 

minat belajar anak-anak, khususnya anak-anak sekolah 

dasar. Menurut Read is Fundamental dalam e-book Choosing 

Good Book memilih bacaan untuk anak yang baik yakni 

sebagai berikut :  

a. Teks bacaan yang jelas dan mudah dibaca oleh peserta 

didik. 

b.  Ilustrasi harus menarik dan dapat memvisualisasikan 

teks serta memberi petunjuk mengenai makna dari kata-

kata yang jarang terdengar oleh peserta didik. 

c. Buku yang dikemas dengan menarik agar menjadi 

perhatian peserta didik. 

d. Kata-kata yang digunakan harus sederhana dengan 

ilustrasi yang membantu. 

e. Buku dengan karakter favorite bagi peserta didik.  

f. Cerita yang suka didengar peserta didik, bagus untuk 

membantu peserta dalam mebaca sendiri. 

Dengan demikian pendidik harus bisa dalam memilih media 

pembelajaran buku buku cerita bergambar yang baik seperti teks 

bacaan yang mudah dibaca, ceritanya lebih menarik untuk dibaca 

dan buku dikemas semenarik mungkin agar menjadi perhatian 

peserta didik 

6. Manfaat Buku Cerita Bergambar 

Manfaat buku cerita bergambar, antara lain
23

: 

a. Kehadiran buku cerita bergambar menjadi sesuatu yang 

umum dan sangat disukai oleh anak-anak. 

b. Dipakai juga sebagai salah satu sumber pembelajaran. 

c. Menarik sebagai sumber pembelajaran, karena cerita 

dapat divisualisasikan dengan gambar dan warna-warna 

yang menarik sesuai dengan alur dan latar cerita. 

                                                             
23Dellya Halim dan Ashiong Parhehean Munthe, “Dampak Pengembangan 

Buku Cerita Bergambar Untuk Anak Usia Dini”, Scholaria: Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan, Vol. 9 No. 3 (2019), hal. 203–16. 



 

 
13 

Setelah mengetahui manfaat tersebut, maka cerita bergambar dapat 

digunakan sebagai media saat proses pemelajaran. 

7. Pendidikkan Lingkungan Hidup 

a. Konsep Lingkungan Hidup  

Lingkungan berasal dari Bahasa Inggris yakni 

environment dan Bahasa Arab yakni Al-Bi‟ah yang 

berarti suatu kesatuan ruang yang didalamnya meliputi 

makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku nya. 

Lingkungan hidup merupakan suatu ilmu yang mengkaji 

tentang bagaimana melestarikan dan merawat lingkungan 

hidup dengan baik serta melindungi keasriannya. 

Lingkungan hayati, non hayati, buatan dan lingkungan 

sosial merupakan cangkupan dari lingkungam hidup yang 

mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan 

manusia beserta makhluk Allah SWT lainnya.
24

 Surat Al-

Hudd ayat 61
25

 

 َ ٍه َغْيُرهُ ۖ هَُى أَْوَشأَُكْم ِمَه اْْلَْرِض إِلَٰى ثَُمىَد أََخاُهْم َصالًِحا ۚ قَاَل يَا قَْىِم اْعبُُدوا َّللاه َٰ َما لَُكْم ِمْه إِل

 َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها فَاْستَْغفُِروهُ ثُمه تُىبُىا إِلَْيِه ۚ إِنه َربِّي قَِريٌب ُمِجيبٌ 

 

Artinya: „‟Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. 

Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 

ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Seseungguhnya 

Tuhanku amat dekat dengan (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 

hamba-Nya)‟‟ 

 

 Ayat diatas menerangkan bahwa sebagai makhluk Allah SWT 

yang berilmu, manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan 

memakmurkan dunia, serta sebagai khalifah Allah SWT yang 

memiliki tugas memuliakan dan memakmurkan bumi harus dapat 

menjaga dan pula melestarikan lingkungan yang ada di muka bumi. 

 

                                                             
24  Ara Hidayat, “Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol. 4 (2015), hal. 377,. 
25 Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 228 



 

 
14 

b. Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan lingkungan hidup (environmental education) 

adalah suatu proses untuk membangun seluruh umat manusia 

di dunia yang sadar dan peduli terhadaplingkungan dan segala 

masalah yang berkaitan dengannya
26

.Barlia, bahwa 

pendidikanlingkungan hidup dapat diterapkan melalui bidang 

studi atau mata pelajarandi sekolah, pendidikan lingkungan 

hidup dapat dilaksanakan dengan pendekatan interdisipliner, 

multidisipliner, dan transdisipliner di sekolah
27

.Menurut 

Nurjhani dan Widodo, pendidikan lingkungan dibutuhkan dan 

harus diberikan kepada anak sejak dini agar mereka mengerti 

dan tidak merusak lingkungan, hal ini dipengaruhi beberapa 

aspek antara lain
28

: 

1) Aspek kognitif, pendidikan lingkungan hidup mempunyai 

fungsi untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

permasalahan lingkungan, juga mampu meningkatkan 

daya ingat, penerapan, analisis,dan evaluasi. 

2) Aspek afektif, pendidikan lingkungan hidup berfungsi 

meningkatkan penerimaan, penilaian, pengorganisasian 

dan karakteristik kepribadian dalam menata kehidupan 

dalam keselarasan dengan alam. 

3) Aspek psikomotorik, pendidikan lingkungan hidup 

berperan dalam meniru, memanipulasi dalam berinteraksi 

dengan lingkungan di sekitarnya dalam upaya 

meningkatkan budaya mencintai lingkungan. 

4) Aspek minat, pendidikan lingkungan hidup berfungsi 

meningkatkan minat dalam diri anak 

 

                                                             
26 Novi Marliani, “Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga ( Sampah 

Anorganik ) Sebagai Bentuk Implementasi”, Formatif, Vol. 4 No. 2 (2014), hal. 124–

32,. 
27Ali Sya’ban, Moh, “Tinjauan mata pelajaran IPS SMP pada penerapan 

pendidikan lingungan hidup untuk peduli akan tanggung jawab lingkungan”, Jurnal 

Geografi, Edukasi dan Lingkungan (JGEL)2, Vol. 02 No. 01 (2018), hal. 32–44,. 
28 Ellen Landriany, “Implementasi Kebijakan Adiwiyata Dalam Upaya 

Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang”, Jurnal 

Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 2 (2014), hal. 82–88,. 



 

 
15 

c. Permasalahan Lingkungan Hidup 

Pendidikan Lingkungan Hidup belum berhasil membentuk 

karakter manusia yang peduli terhadap lingkungan. Kegagalan 

tersebut terjadi karena adanya sejumlah kelemahan dalam 

Pendidikan Lingkungan Hidup, kegagalan tersebut tidak lepas 

dari hal-hal berikut
29

: 

1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan 

dalam pendidikan lingkungan hidup, karena kurangnya 

pemahaman terhadap permasalahan pendidikan 

lingkungan, rendahnya tingkat kemampuan atau 

keterampilan, dan rendahnya komitmen masyarakat 

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. 

2) Pemahaman pelaku pendidikan terhadap pendidikan 

lingkungan yang masih terbatas.Dalam jalur pendidikan 

formal, masih ada anggapan bahwa pendidikan 

lingkungan hidup tidak begitu penting. 

3) Materi dan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan 

hidup dirasakan belum memadai,dan kurang aplikatif, 

sehingga pemahamankelompok sasaran mengenai 

pelestarianlingkungan hidup menjadi tidak utuh. 

4) Sarana dan prasarana dalam pendidikan lingkungan hidup 

belum mendapat perhatian yang cukup. Sarana dan 

prasarana untuk pendidikan lingkungan hidup sering kali 

disalah artikan sebagai sarana fisik yang berteknologi 

tinggi sehingga menjadi faktor penghambat tumbuhnya 

motivasi dalam pelaksanaan Pendidikan Lingkungan 

Hidup. 

5) Kurangnya kemampuan pemerintah untuk 

mengalokasikan dan meningkatkan anggaran pendidikan 

lingkungan, sehingga pelaksanaan Pendidikan 

Lingkungan Hidup diberbagai instansi tidak maksimal. 

6) Lemahnya koordinasi antar instansi terkaitdan para 

pelaku pendidikan menyebabkan kurang berkembangnya 

                                                             
29Abd Syakur, “Education For Sustainable Development (ESD) Sebagai 

Respon Dari Isu Tantangan Global Melalui Pendidikan Berkarakter Dan Berwawasan 
Lingkungan Yang Diterapkan Pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Dan Kejuruan 

Di Kota Malang”, Eduscience, Vol. 1 No. 1 (2017), hal. 37–47,. 
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Pendidikan LingkunganHidup. Hal ini terlihat pada 

gerakanPendidikanLingkungan Hidup (formal dan 

nonformal/informal) yang masih bersifat sporadis, tidak 

sinergis dan saling tumpang tindih. 

d. Pendidikan Lingkungan hidup untuk SD 

Sekolah Dasar (SD) pada hakikatnya merupakan satuan atau 

unit lembaga social (social institusional)  yang diberi amanah 

atau tugas khusus (specific tasks) oleh masyarakat untuk 

menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis
30

. 

C. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Hasil penelitian mugiharto, maya maharyani (2015), yang 

berjudul “Pengembangan Buku Cerita Bergambar tentang 

kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran membaca siswa 

kelas XI”. Universitas Negeri Semarang, menunjukkan bahwa 

hasil penelitian pengembangan buku cerita bergambar tentang 

kehidupan sehari-hari dikembangkan dengan kualitas baik dan 

layak digunakan untuk pembelajaran membaca, Dan hasil uji 

coba produk menunjukkan bahwa buku cerita yang dihasilkan 

oleh peneliti termasuk dalam kategori sangat baik.
31

 

Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu, 

mengembangkan bahan ajar Buku Cerita Bergambar, 

perbedaan penelitian diatas tentang kegiatan sehari-hari, 

sedangkan peneliti hanya mengembangkan buku cerita 

bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup. 

2. Hasil penelitian Yuliana (2018), yang berjudul Pengembangan 

Buku Cerita Bergambar Sebagai Bahan Ajar dalam 

Perkembangan Moral Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak 

Islamiyah Desa Tanjung Raja. Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, fakultas Trabiyah dan Keguruan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar cerita bergambar 

                                                             
30Trikinasih Handayani et al., “Pembudayaan Nilai Kebangsaan Siswa Pada 

Pendidikan Lingkungan Hidup Sekolah Dasar Adiwiyata Mandiri”, Jurnal 

Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 3 No. 1 (2015), hal. 95–105. 
31 Mugiharto, Maya maharyani, “Pengembangan Buku Cerita Bergambar 

tentang kehidupan sehari-hari Untuk Pembelajaran Membaca Siswa Kelas XI”, 

(Universitas Negeri Semarang, 2015). (online) 
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sangat layak digunakan dalam pembelajaran moral di TK 

Islamiyah Desa Tanjung Raja.
32

 

Persamaan penelitian diatas dengan skripsi penulis yaitu, 

mengembangkan bahan ajar cerita bergambar, perbedaan 

penelitian diatas untuk perkembangan moral peserta didik, 

sedangkan peneliti hanya mengukur hasil dari pengembangan 

buku cerita bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup. 

 

D. Desain Model 

Penelitian dan Pengembangan Research and Development (RnD) 

model Borg and Gall dipilih sebagai model yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun kelebihan model Borg and Gall yakni 

prosedur penelitian bersifat siklis.
33

 Langkah-langkah model 

pengembangan Borg and Gall ada 10 tahapan yang terdiri dari : 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi adalah sesuatu yang bila didaya gunakan akan 

memiliki nilai tambah, sedangkan masalah adalah suatu 

penyimpangan anatara yang diharapkan dengan yang terjadi. 

2. Pengumpulan data 

Pengumpulan data berupa informasi-informasi guna sebagai 

bahan untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain Produk 

Desain produk haruslah dalam bentuk gambar atau bagan, 

sehingga dapat menjadi pegangan untuk menilai dan 

membuatnya. Desain masih bersifat hipoteti karena efektivitas 

belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui tahap 

pengujian. 

4. Validasi Desain 

                                                             
32 Yuliana, “Pengembangan Buku Cerita Bergambar Sebagai Bahan Ajar 

dalam Perkembangan Moral Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Islamiyah Desa 

Tanjung Raja”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), (online) 

tersedia pada http://repository.radenintan.ac.id (2018). 
33 Saeful Mizan, “Pengembangan Modul Kecerdasan Sosial Mata Pelajaran 

IPS Siswa Kelas IV SDN Sukoharjo 2 Kota Malang”, Jurnal Pendidikan Dasar 

Nusantara, Vol. 1 (2016). 
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Tahap ini merupakan proses menilai rancangan produk 

dengan cara menghadirkan beberapa ahli yang berpengalaman 

dalam bidangnya guna menilai produk yang dirancang. 

5. Perbaikan Desain 

Setelah mendapat penilaian dari validator, terdapat beberapa 

kekurangan maka dilanjutkan dengan perbaikan desain. 

6. Uji Coba Produk 

Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji 

coba dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, 

menghasilkan produk, dan produk tersebut yang diujicoba. 

Pengujian dapat dilakukan dengan ekperimen yaitu 

membandingkan efektivitas dan efesiensi sistem kerja lama 

dengan yang baru. 

7. Revisi produk  

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang 

lebih baik dari sistem lama. Perbedaan sangat signifikan, 

sehingga sistem kerja baru tersebut dapat diberlakukan. 

8. Uji coba pemakaian  

Pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi 

yang yang selanjutnya produk yang baru tersebut diterapkan 

dalam lingkup yang luas tetapi tetap harus dinilai 

kekurangannya yang muncul pada produk baru guna untuk 

perbaikan lebih lanjut. 

9. Revisi produk  

Pada tahap revisi dilakukan, apabila dalam pemakaian kondisi 

nyata terdapat kekurangan atau kelemahan.  

10. Produksi masal  

Pembuatan produksi masal ini dilakukan apabila produk yang 

telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi 

massal. Pada tahap ini, peneliti memproduksi buku cerita 

bergambar berbasis pendidikan lingkungan hidup. 
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