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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN E-KOMIK 

BERBASIS PENDIDIKAN LINGKUNGAN PADA MATA 

PELAJARAN IPS KELAS IV SD/MI 

 

Oleh 

KARTIKA MAULIA DELASARI 

 

Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengembangkan media 

pembelajaran yang bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengembangan 

media pembelajaran e-komik berbasis pendidikan lingkungan pada 

mata pelajaran ips kelas iv sd/mi. (2) Mengetahui kelayakan media 

pembelajaran e-komik berbasis pendidikan lingkungan pada mata 

pelajaran ips kelas iv sd/mi. (3) Mengetahui respon peserta didik 

terhadap media pembelajaran e-komik berbasis pendidikan lingkungan 

pada mata pelajaran ips kelas iv sd/mi. Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah penelitian pengembangan atau yang lebih dikenal 

dengan Research and Development dengan menggunakan model 

ADDIE yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: (1) Analysis, (2) 

Design, (3) Development, (4) Implementation, dan (5) Evaluation.  

Berdasarkan penelitian pengembangan media pembelajaran e-

komik berbasis pendidikan lingkungan pada mata pelajaran ips kelas 

iv sd/mi memperoleh nilai rata-rata dari ahli media sebesar 80,25% 

dengan kriteria sangat layak, nilai rata-rata ahli materi sebesar 90,9% 

dengan kriteria sangat layak, nilai rata-rata ahli bahasa sebesar 75% 

dengan kriteria layak, dan penilaian respon pendidik memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 83,33% dengan kriteria sangat layak, tahap uji coba 

kelompok kecil memperoleh skor rata-rata presentase sebesar 88,88% 

dengan kriteria sangat layak, dan uji coba kelompok besar 

memperoleh skor rata-rata presentase sebesar 96,25% dengan kriteria 

sangat layak. Berdasarkan uraian di atas maka produk yang 

dikembangkan oleh peneliti dinyatakan layak digunakan.  

Kata kunci: Media Pembelajaran, E-Komik, IPS. 
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MOTTO 

 

َمىُْوا ِمْىُكْمْۙ  ُ الَِّذْيَه اه
َواَِذا قِْيَل اوُْشُزْوا فَاوُْشُزْوا يَْزفَعِ ّللّاه

ُ بَِما تَْعَملُْوَن َخبِيْز   ت ٍۗ َوّللّاه  َوالَِّذْيَه اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرجه
 

“Apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Q.S. Al Mujadilah [58]: 11) 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Brown mendefinisikan media pembelajaran sebagai 

teknologi dalam pembelajaran yang ialah sebuah cara 

sistematis dari perancangan, penggunaan dan evaluasi dari 

keseluruhan proses belajar mengajar pada subjek tertentu 

dengan mengombinasikan sebagai sumber daya manusia dan 

nonmanusia.
1
 Dengan seperti itu, jelaslah bahwa media 

pembelajaran ialah alat bantu yang dipakai dalam proses 

pembelajaran yang dimaksudkan untuk memudahkan, 

memperlancar komunikasi antara guru dan siswa sehingga 

proses pembelajaran berlangsung efektif dan berhasil dengan 

baik. 

Komik ialah „„media listerasi yang memungkinkan 

guru untuk mendisain dan membuat sendiri serta 

mengaitkannya dengan tema pembelajaran‟‟. Model e-komik 

didesain untuk dijalankan pada device handphone sebab 

gadgedt ini menjadi bagian dari perkembangan teknologi, 

gaya hidup, dan alat bantu dalam beraktivitas.
2
 

Pendidikan lingkungan hidup merupakan 

pembelajaran yang dilakukan untuk membantu peserta didik 

dalam memahami lingkungan hidup dengan tujuan akhir 

untuk meningkatkan perlindungan dan sikap bertanggung 

jawab terhadap lingkungan hidup. Tujuan dari pendidikan 

lingkungan ini adalah membentuk manusia memiliki perilaku 

bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan 

hidup.
3
 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah 

terjemahan dari istilah bahasa inggris “social studie‟‟ yang 

                                                             
1
 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Penerbit  Prenadamedia Group 2019), h. 293. 
2 Wiwik Akhirul Aeni, Ade Yusupa, Model Media Pembelajaran E-Komik 

untuk SMA:Jurnal Teknologi Pendidikan, vol 6, Nomor 1, 2018,hlm. 16 
3 Sri Hayati, Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Membentuk 

Perilaku Lingkungan Bertanggung Jawab. Seminar Nasional Pendidikan Lingkungan 

hidup, Bandung, Jurusan Pendidikan Arsitektur-FPTK-UPI, 18 Oktober 2021 



2 
 

 

telah dikembangkan di amerika serikat. Oleh sebab itu, 

gerakan dan paham „„Social studie‟‟ di amerika serikat banyak 

mempengaruhi pemikiran mengenai IPS di indonesia. 

 

B. Latar Belakang 

Pembangunan bangsa yang berkembang agar menjadi 

suatu bangsa yang maju ialah dengan cara memajukan sistem 

pendidikannya. Sebab untuk dapat menjadikan sebuah bangsa 

yang maju pasti dibangun serta dikembangkan oleh orang 

yang berpendidikan. Pendidikan ialah sebuah proses 

pembelajaran dimana peserta didik menerima serta memahami 

pengetahuan ialah bagian dari dirinya,dan selanjutnya 

pengolahannya seseperti itu rupa untuk mencapai kebaikan 

dan kemajuan bersama.
4
 Seperti yang telah tertera dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem 

pendidkan nasional dinyatakan bahwa: 

“Pendidikan ialah usaha sadar serta terencana dalam 

mewujudkan suasan belajar serta proses pembelajaran untuk 

peserta didik, secara aktif dapat mengembangkan suatu 

potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, 

kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, dan ketrampilan yang 

dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara. dengan 

pendidikan, di harapkan potensi pada peserta didik, dapat 

berkembang agar mereka menjadi seorang manusia yang 

beriman serta bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa 

mempunyai akhlak mulia, cerdas, sehat, berkemauan, 

berperasaan, serta dapat berkarya dalam memenuhi kebutuhan 

secara wajar, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsu, 

bermasyarakat, berbudaya, serta berkepribadian.”
5
 Dalam 

pendidikan di Indonesia, penggunaan teknologi informasi 

serta komunikasi menjadi sebuah bagian terpenting yang tidak 

                                                             
4 Khoirul Anam, Pembelajaran Berbasis Inkuiri,(Yogyakarta:Pustaka 

pelajar, 2017), h. 1. 
5Ais Rosyida, Mustaji, waspodo, “Pengembangan media komik berbasis Ctl 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar”,Jurnal Review Pendidikan 

Dasar, Vol 4, No 3,September 2018,h. 141  
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dapat terpisahkan. berasaskan peraturan menteri pendidikan 

Republik Indonesia pada No 99 Tahun 2013 mengatakan 

bahwa: “Kepala pusat teknologi informasi serta komunikasi 

pendidikan ialah penanggung jawab teknis pendidikan 

kementerian bersamaan sebagai ketua komite TIK 

kementerian terutama dalam layanan pembelajaran. 

pembelajaran ialah proses layanan pembelajaran yang 

berbasis elektronik. memakai pembelajaran sesungguhya 

dapat meningkatkan mutu dari pembelajaran”.
6
  

Dalam proses pembelajaran, memiliki dua unsur 

penting yang dapat diperhatikan, yakni modal pembelajaran 

serta media pembelajaran. kedua unsur itu memiliki 

keterkaitan satu sama lain. Media pembelajaran ialah alat 

yang dipakai dalam menyampaikan isi materi pemebelajaran 

antara lain seperti buku, film, gambar, slide foto, vidio 

kamera, televisi, dan komputer.
7
 

Media pembelajaran ialah penunjang dalam 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Sebagai seorang pendidik, guru dituntut untuk pandai dalam 

menentukan serta memakai sebuah media pembelajaran. sebab 

media pembelajaran ialah alat bantu proses pembelajaran 

antara guru dan siswa. media pembelajaran yang baik ialah 

media pembelajaran yang dapat menarik perhatian serta minat 

siswa. satu diantara media pembelajaran yang menarik ialah 

media pembelajaran e-komik.  

Menurut maharsi menjelaskan bahwa e-komik ialah 

wujud komunikasi visual yang mempunyai kekuatan untuk 

memberikan informasi secara tenar dan mudah di 

pahami.kolaborasi anatara teks dan gambar yang merangkai 

menjadi alur cerita ialah kekuatan e-komik. E-komik dapat di 

gunakan dalam menyampaikan pesan dalam berbagai macam 

ilmu pengetahuan karna memiliki penampilan yang menarik, 

format dalam e-komik ini terkadang di berikan pada 

                                                             
6 Wiwik Akhirul Aini, Ade yusufa, “Model Media Pembelajaran E-Komik 

Untuk SMA”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.6, No. 1, Juni 2018, h. 44. 
7 Khoirul Anam, Op. Cit, h. 35. 
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penejelasan yang benar-benar daripada sifat yang hanya 

hiburan sedangkan e-komik biasa disebut dengan komik 

elektronik atau komik digital.  

E-comik sebagai media pembelajaran yang dipakai 

memakai laptop mendukung tujuan pembelajaran pada 

kurikulum 2013. isi cerita dalam e-komik ini hampir sama 

dengan komik hanya saja penyajiannya yang berbeda. cerita 

yang disajikan dalam e-komik pembelajarannya yakni cerita 

dalam konteks kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dalam 

materi dari subjek yang dipelajari. Dalam mata pelajaran IPS, 

salah satu materi yang dapat dimasukkan ke dalam cerita e-

comik ialah lingkungan tempat tinggalku. Aplikasi materi 

lingkungan tempat tinggalku. 

Pembelajaran IPS di sekolah merupakan salah satu 

mata pelajaran akademis yang sengaja dirancang dan 

dilaksanakan untuk mengembangkan cinta lingkungan warga 

negara Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bertujuan 

meningkatkan  dan menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, 

dan sikap sebagai warga negara yang bertanggung jawab, 

menuntut pengelolaan pembelajaran secara dinamis dengan 

mendekatkan siswa kepada bentuk kepedulian terhadap 

lingkungan. 

Peneliti menggunakan media e-komik berbasis 

pendidikan lingkungan pada mata pelajaran IPS dikarenakan 

media pembelajaran e-komik berbasis pendidikan lingkungan 

membuat siswa tidak hanya membayangkan tetapi dapat 

melihat konsep secara menarik. Menggunakan pendidikan 

lingkungan dalam pembelajaran dapat membuat siswa lebih 

peduli terhadap lingkungan sekitar. Menerapkan media e-

komik ini  secara bersama akan menarik perhatian siswa 

terutama siswa sekolah dasar 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan 

guru di kelas IV di SDN 1 Antarbrak di ketahui bahwa pada 

saat proses pembelajaran IPS kelas IV  guru  belum memakai 

media pembelajaran yang bervariasi. Guru melaksanakan 

proses pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah 
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sebagai metode pembelajarannya, sehingga pembelajaran 

masih berfokus pada guru saja.  Jadi peserta didik 

menganggap mata pelajaran IPS dinilai membosankan, kurang 

menarik, tidak begitu penting, dan relatif sulit. Dengan 

demikian  mengakibatkan pemahaman peserta didik terhadap 

materi pembelajaran masih rendah. Tujuan pembelajaran 

belum tercapai secara optimal. Selain itu permasalahan lain 

yang ditemukan yakni ketersediaan media pembelajaran untuk  

mata pelajaran IPS yang masih kurang.
8
 

Setelah melakukan wawancara dengan guru kelas IV 

menunjukan bahwa peserta didik merasa kesulitan memahami 

materi sebab banyaknya materi yang harus di hafal. Motivasi 

belajar peserta didik masih rendah sehingga perlu 

dibangkitkan. Perlu suatu cara yang efektif agar peserta didik 

lebih termotivasi dalam belajar dan mampu memahami materi 

pembelajaran secara optimal. Guru masih sulit menentukan 

media pembelajaran yang tepat sebab kurang tersedia pilihan 

media untuk materi itu, media yang biasa dipakai guru sebatas 

pada gambar-gambar yang ada dalam bentuk teks.
9
 Namun 

penggunaan gambar-gambar belum mampu membangkitkan 

minat dan motivasi peserta didik secara maksimal.
10

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV 

menunjukkan bahwa peserta didik membutuhkan media 

pembelajaran yang menarik serta mudah dipahami oleh 

peserta didik agar pembelajaran tidak membosankan, karena 

penggunaan media pembelajaran yang menarik akan mampu 

meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. 

Penggunaan media pembelajaran juga membantu 

memantapkan pengetahuan dan wawasan peseerta didik dan 

menghidupkan proses pembelajaran. 

                                                             
8 Nur aida, Wawancara Guru Kelas IV dan Observasi Peserta Didik SDN 1 

Antarbrak Tanggal 30 Maret 2021   
9 Materi Kurniasih. Wawancara Guru Kelas IV  dan Observasi Siswa SDN 1 

Antarbrak Tanggal  30 maret 2021 
10 Aini,  Wawancaea Guru Kelas IV dan Observasi Peserta Didik SDN 1 

Pariaman Tanggal 1 April 2021 
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Media yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

berupa E-komik mengenai cinta lingkungan tema 3 subtema 3. 

Media E-komik dipilih dengan mempertimbangkan berbagai 

alasan, yakni: „„a) peserta didik pada umumnya suka membaca 

komik, b) media komik mampu menyajikan gambaran cerita 

secara konkret dengan ilustrasi gambar dan dialog, c) 

penggunaan media komik yang mudah baik bagi guru maupun 

pesrta didik, d) komik bisa dibaca kapan saja dan dimana 

saja‟‟.
11

 

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti akan 

mengembangan “Media Pembelajaran E-Komik Berbasis 

Pendidikan Lingkungan Pada Mata Pelajaran Ips Kelas 

IV SD/MI”. 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut ini. 

1. Pendidik belum menggunakan media pembelajaran yang 

bervariasi dalam pembelajaran IPS. 

2. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang 

bervariasi membuat siswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran IPS . 

3. Proses pembelajaran IPS dikelas hanya berfokus kepada 

pendidik sehingga peserta didik mudah bosan. 

Beradasarkan identifikasi masalah diatas maka 

peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada  

pengembangan Media Pembelajaran E-Komik Berbasis 

Pendidikan Lingkungan Pada Mata Pelajaran IPS kelas 

1V SD/MI materi cinta lingkungan. 

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari 

media pembelajaran kelas 1V E-Komik Berbasis 

Pendidikan Lingkungan Pada Mata Pelajaran IPS SD/MI. 
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3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

respon pendidik dan peserta didik terhadap media 

pembelajaran  e-komik berbasis pendidikan lingkungan 

pada mata pelajaran IPS kelas IV SD/MI. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengembangan media e-komik berbasis 

pendidikan lingkungan pada mata pelajaran IPS materi 

mengenal cinta lingkungan. 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran  e-komik 

berbasis pendidikan lingkungan pada mata pelajaran IPS 

di kelas 1V SD/MI. 

3. Bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap 

media pembelajaran e-komik berbasis pendidikan 

lingkungan pada mata pelajaran IPS di kelas 1V SD/MI. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ialah: 

1. Menghasilkan media pembelajaran e-komik berbasis 

pendidikan lingkungan pada mata pelajaran IPS kelas 1V 

SD/MI. 

2. Mengetahui kelayakan dari media pembelajaran e-komik 

berbasis berbasis pendidikan lingkungan pada mata 

pelajaran IPS kelas 1V SD/MI. 

3. Mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap 

media pembelajaran e-komik berbasis berbasis pendidikan 

lingkungan pada mata pelajaran IPS kelas IV SD/MI. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk kepentingan teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Pengembangan media e-komik berbasis pendidikan 

lingkungan mengenai cinta lingkungan dapat memberikan 

kontribusi ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan 

khususnya dalam pembelajaran peduli lingkungan. selain 

itu pengembangan media menjadi satu diantara cara 
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memupuk rasa nasionalisme dan patriolisme yang di 

hasilkan. 

2. Manfaat praktis 

Adapun sejarah praktis peneliti ini dapat bermanfaat bagi 

beberapa pihak yakni: 

a. Bagi sekolah 

bagi sekolah media e-komik ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi baru yang dapat 

mengembangkan pembelajaran PJOK lebih menarik, 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang lebih 

baik. 

b. Bagi guru 

Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini 

memberikan alternatif media pembelajaran untuk 

materi cinta lingkungan sehingga diharapkan 

mempermudah guru dalam mengajarkan materi cinta 

lingkungan, menciptakan suasana pembelajaran yang 

lebih dinamis, kreatif dan lebih hidup, membantu 

menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif. 

c. Bagi peserta didik 

Manfaat bagi peserta didik yakni dapat 

mempermudah dalam belajar cinta lingkungan, 

menciptakan pembelajaran cinta lingkungan yang 

lebih menarik bagi peserta didik sehingga tidak cepat 

bosan dalam menyerap materi pembelajaran lebih 

menarik.  

 

G. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian Nurizah S, dengan judul 

„„Pengembangan e-komik Sebagai Media Pembelajaran 

Matematika Kelas VII SMP Pokok Bahasan Aritmatika 

Sosial‟‟. Tujuan dari penelitian pengembangan ini ialah 

menghasilkan media pembelajaran e-komik kelas VII SMP 

pokok bahasan artimatika sosial, Hasil presentase akhir dari 

validator sebesar 83,33% artinya media itu dikatakan sangat 

layak . Penilaian umum secara umum dari validator 
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didapatkan media pembelajaran matematika yang baru dan 

menarik. Dari perhitungan SSPS  16,0 dengan signifikansi 

0,001 < 0,05 artinya terdapat perbedaan antara kelas kontrol  

dan kelas eksperimen sehingga dapat diikhtisarkan media E-

Comic yang dikembangkan Efektif. 

Hasil Penelitian Aini Indriasih, Sumaji, Badjuri, dan 

Santoso, dengan judul „„Pengembangan E-comic Sebagai 

Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup 

Anak Usia Dini‟‟. Penelitian ini bertujuan mengembangkan e-

comic sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan 

kecalapan hidup anak usia dini. Pendekatan yang dipakai ialah 

penelitian dan pengembangan (R & D). Metode penelitian ini 

ialah mixed methods design. Subjek dalam penelitian ini ialah 

Siswa Taman Kanak - Kanak Kelompok B. guru dan kepala 

sekolah dan guru TK Batik Kudus. Teknik pengumpulan data 

memakai kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

E-comic dikembangkan mengacu tahap-tahap pengembangan 

oleh Borg dan Gall.
12

 

Hasil peneltian M. Ubaidillah dengan judul 

„„Evektivitas Penggunaan Media Pembelajaran E-Comic 

Dalam Meningkakan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Fiqih (studi eksperimen siswa kelas V111 SMP kyai hayim 

tenggilis surabaya)‟‟. Berasaskan hasil penelitian angket 

penggunaan media pembelajaran e-comic pada mata pelajaran 

fiqih di SMP Kyai Hasyim Tenggilis Surabaya, didapatkan 

hasil prosentase angket sebesar 72,78% yang tergolong baik. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media 

pembelajaran e-comic pada mata pelajaran fiqih di SMP Kyai 

Hasyim Tenggilis Surabaya termasuk dalam kategori baik.
13

 

                                                             
12 Aini Indriasih, Sumaji, Badjuri, dan Santoso. Pengembangan E-comic 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Kecakapan Hidup Anak Usia Dini 
: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Volume 10 Nomor 2 juni 2020  

13 M. Ubaidillah, Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran E-Comic 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih (Studi 

Eksperimen Siswa Kelas V111 SMP Kyai Hasyim Tenggilis Surabaya), Universitas 
Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam 2017 
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Hasil penelitian FitraYurisma Kanti, Bambang 

Suyadi, Wiwin Hartanto dengan „„judul Pengembangan Media 

Pembelajaran Komik Digital Pada Kompetensi Dasar Sistem 

Pembayaran Dan Alat Pembayaran Untuk Siswa Kelas X IPS 

Di Man 1 Jember‟‟. Berasaskan Hasil Penelitian 

Pengembangan Media Pembelajaran Komik digital Memakai 

Memakai Prosedur Pengembangan Borg and Gall, dengan 

memakai validasi isi atau materi, desain media, dan bahasa. 

Teknik analisis data yang dipakai meliputi uji tingkat daya 

tarik media, uji tingkat efisiensi media, serta uji tingkat 

efektivitas efektifitas media, serta uji tingkat efektifitas media. 

Hasil uji kelompok kecil menunjukan bahwa hasil skor respon 

siswa terhadap media sebesar 87% (sangat menarik) dengan 

waktu pembelajaran 2x3 jp lebih singkat dari alokasi pada 

silabus, rata-rata hasil belajar meningkat dari 76,80 menjadi 

84,70. 
14

 

Hasil Penelitian Nurma Yunita, dengan judul 

„„Pengembangan Media Komik Digital Berbasis Pendidikan 

Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi Sistem 

Pernapasan Untuk Peserta Didik Kelas VIII SMP/MTS”. 

Berasaskan hasil penelitian komik digital berbasis Pendidikan 

Lingkungan pada pokok bahasan materi sistem pernapasan 

memperoleh penilaian tanggapan dengan kriteria sangat layak 

dari ahli materidan ahli media, kelayakan komik digital 

berbasis Pendidikan Lingkungan pada pokok bahasan 

diperoleh penilaian sangat layak berasaskan penilaian guru 

IPS dan peserta didik.
15

 

 

 

 

                                                             
14 Fitra Yurisma Kanti, Bambang Suryadi, Wiwin Hartono. Pengembangan 

Media Pembelajaran Komik Digital Pada Kompetensi Dasar Sistem Pembayaran 
Dan Alat Pembayaran Untuk Siswa Kelas X IPS Di Man 1 Jember: Jurnal Pendidikan 

Ekonomi, Volume 12 Nomor 2018 
15 Nurma Yunita, Pengembangan Media Komik Digital Berbasis Contectual 

Teaching And Learning (CTL) Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi Sistem 
Pernapasan Untuk Peserta Didik Kelas VIII SMP/MTS. Universitas Islam Negri 

Raden Intan Lampung 2017 
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H. Sistemtika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun 

sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, 

manfaat pengembangan, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, serta sistematika penulisan. 

b. BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini berisi gambaran 

tentang deskripsi teorik dan teori-teori tentang 

pengembangan media e-komik berbasis pendidikan 

lingkungan pada mata pelajaran ips kelas IV SD/MI 

c. BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan 

tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, prosedur 

penelitian dan pengembangannya, spesifikasi produk yang 

dikembangkan, subjek uji coba penelitian pengembangan, 

intrumen penelitian, uji coba produk dan teknik analisis 

data. 

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN: Bagian ini berisi Deskripsi Hasil 

penelitian pengembangan, deskripsi dan analisis Data 

Hasil Uji Coba dan Kajian Produk Akhir. 

e. BAB V PENUTUP: Pada bab ini berisikan Simpulan dan 

Rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Dalam proses belajar mengajar, terhadap dua 

unsur penting yang harus diperhatikan, yakni: model 

pembelajaran dan media pembelajaran. Kedua unsur itu 

saling berkaitan satu sama lainnya; Penggunaan terhadap 

suatu model pembelajaran tertentu nyatanya berpengaruh 

pada jenis media pembelajarannya. Media pembelajaran 

yang dimaksud ialah manusia, benda, binatang, tumbuhan 

atau kejadian-kejadian faktual yang membuat siswa 

mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap.
16

 

Sanaky  mendefinisikan media pembelajaran 

dengan lebih singkat yakni: “sebuah alat yang berfungsi 

dan dapat dipakai untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. Sejalan dengan itu, media pembelajaran 

ialah alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan 

sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang 

sulit dijelaskan secara verbal‟‟. Musfiqon  dengan kata 

lain, „„suatu media pembelajaran dapat dipakai sebagai 

media utama yang di gunakan untuk keseluruhan proses 

pembelajaran atau sebagai pelengkap atau suplemen 

saja‟‟.
17

 Selanjutnya, definisi media pembelajaran dapat 

dijelaskan dari beberapa ahli berikut ini. Johnson & 

Johnson menjelaskan secara ringkas dan padat mengenai 

definisi pembelajaran dengan ungkapan... „„Learning is 

something student do, not something that is done to 

student‟‟ (pembelajaran ialah sesuatu yang dilakukan oleh 

siswa, bukan dibuat untuk siswa). Burden dan Byrd 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai „„alat yang 

                                                             
16 Khoirul Anam, Pembelajaran Berbasis Inkuiri Metode dan Aplikasi, ( 

Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017), h. 35. 
17 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, Aditin Putria, Media Pembelajaran 

Inovatif dan Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 4. 
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menyediakan fungsi fungsi pembelajaran dalam 

pendidikan terutama dalam mengantarkan informasi dari 

sumber ke penerima, yang dapat memfasilitasi dan 

meningkatkan kualitas belajar siswa‟‟. Sejalan dengan 

pendapat di atas, Brown et al. mendefinisikan media 

pembelajaran sebagai teknologi dalam pembelajaran yang 

ialah sebuah cara sistematis dari perancangan, 

penggunaan dan evaluasi dari keseluruhan proses belajar 

mengajar pada subjek tertentu dengan mengombinasikan 

sebagai sumber daya manusia dan nonmanusia.
18

 Dengan 

seperti itu, jelaslah bahwa media pembelajaran ialah alat 

bantu yang dipakai dalam proses pembelajaran yang 

dimaksudkan untuk memudahkan, memperlancar 

komunikasi antara guru dan siswa sehingga proses 

pembelajaran berlangsung efektif dan berhasil dengan 

baik. Media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting sebagai satu diantara komponen dalam sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi 

dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga 

tidak akan bisa berlangsung secara optimal. sering kali 

ditemukan berbagai hambatan dalam proses pembelajaran 

disebabkan kurang tepatnya atau bahkan tidak dipakai 

media dalam pembelajaran. 

Sentralisasi peran guru sebagai penyampai 

informasi atau pesan dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan terutama dalam upaya memusatkan 

perhatian siswa dan ketepatan pesan yang semula ingin 

disampaikan, sehingga sering kali terjadi salah penafsiran 

oleh siswa terhadap apa yang ingin disampaikan oleh 

guru.
19

 

 

 

 

                                                             
18 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Penerbit  Prenadamedia Group 2019), h. 293. 
19 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group 2019), h. 295. 
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2. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Ciri-ciri umum dari media pembelajaran menurut 

(Oemar Hamalik, 1994), ialah: 

a. Media pembelajaran identik dengan pengertian 

peragaan yang berasal dari kata raga, artinya suatu 

benda yang dapat diraba, dilihat dan didengar, dan 

yang dapat diamati melalui panca indra. 

b. Tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang 

dapat dilihat dan didengar. 

c. Media pembelajaran dipakai dalam rangka hubungan 

(komunikasi) dalam pengajaran antara guru dan 

siswa. 

d. Media pembelajaran ialah semacam alat bantu belajar 

mengajar, baik didalam maupun di luar kelas. 

e. Media pembelajaran ialah suatu perantara (medium, 

media) dan dipakai dalam rangka belajar.
20

 

Ciri-Ciri media pembelajaran terbagi menjadi 3 

a. Ciri fikasiatif (Fixative property) 

b. Ciri manifaluatif (manifaluative property) 

c. Ciri distributif (distributive property) 

   

3. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran identik dengan pengertian 

peragaan yang berasal dari kata raga, artinya suatu benda 

yang dapat diraba, dilihat dan didengar dan yang dapat 

diamati melalui panca indera. Media pembelajaran 

dipakai dalam rangka hubungan (komunikasi) dalam 

rangka pengajaran anatara guru dan siswa.
21

 

Perkembangan pendidikan yang sangat pesat, berpengaruh 

pada pisikologi belajar serta pada sistem pendidikan yang 

ada. keadaan itu, mendorong dan berakibat juga pada 

kemajuan teknologi pembelajaran dan penambahan baru 

                                                             
20Talizaro Taofano,Peranan media pembelajaran dalam meningkatkan 

minat belajar mahasiswa, Jurnal Komunikasi Pendidikan, vol. 2 No. 2, juli 2018 
21 Talizaro Taofano,Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Minat Belajar Mahasiswa , Jurnal Komunikasi Pendidika, vol. 2 No. 2, juli 2018, h. 

105 
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pada media pembelajaran, seiring dengan kemajuan 

teknologi, maka perkembagan media pembelajaran begitu 

cepat, di mana masing-masing media yang ada punya ciri-

ciri dan kemampuan sendiri. Dari hal ini, kemudian tibul 

usaha-usaha penatanya yakni pengelompokan atau 

klasifikasi menurut kesamaan ciri-ciri atau 

karakteristiknya.
22

 

Berikut jenis-jenis media pembelajarannya 

anatara lain. 

a. Media Berbasis Cetakan 

Media berbasis cetak yang sering dipakai ialah buku 

teks, buku penuntun,jurnal, majalah, serta lembaran 

lepas. Teks berbasis cetakan menurut enam elemen 

yang harus ada saat menyusun, yakni konsistensi, 

format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, serta 

penggunaan spasi kosong. 

b. Media Berbasis Manusia 

Manusia sebagai sumber belajar dapat dipakai untuk 

media yang dikatakan media berbasis manusia. Hal 

penting dalam pembelajaran memakai media yang 

berbasis manusia ialah rencana pembelajaran yang 

interaktif. 

c. Media Berbasis Audio Visual 

Media Audio Visual ialah media yang 

menggabungkan suara serta gambar. 

d. Media Gambar Buram 

Gambar buram ialah sebuah gambar dua dimensi yang 

menampilkan orang, tempat, atau juga sesuatu yang 

dapat dipakai secara individu oleh siswa atau lainnya. 

 

4. Fungsi Media Pembelajaran 

Pada dasarnya,media ialah sebagai alat 

komunikasi, media pembelajaran menurut Oemar hamalik 

                                                             
22 Talizaro Taufano, Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Minat Belajar MahasiswaJurnal Komunikasi Pendidikan, vol. 2 No. 2, Juli 2018,h. 
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memiliki fungsi yang luas diantaranya, fungsi edukatif, 

fungsi sosial, penggunaan media pembelajaran.
23

Sejalan 

dengan paparan itu Yunus dalam bukunya „„Attabiyatu 

Watta’liin‟‟ mengungkapkan bahwasannya media 

pembelajaran paling besar pengaruhnya bagi indra dan 

lebih dapat menjamin pemahaman.
24

 fungsi media 

pembelajaran ialah sebagai alat bantu mengajar yang turur 

mempengaruhi kondisi, dan lingkungan yang ditata dan 

diciptakan oleh guru Suryani & Agung S. Adapun Sanaky 

berpendapat bahwa media pembelajaran berfungsi untuk 

merangsang pembelajaran dengan: 

a. Mendirikan objek sebenarnya; 

b. Membuat tiruan dari objek sebenarnya; 

c. Membuat konsep abstrak ke konsep lebih konkret; 

d. Menyamakan persepsi 

e. Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan 

jarak; 

f. Menyajikan ulang informasi secara konsisten; 

g. Memberi suasana belajar yang menyenangkan dan 

menarik sehingga tujuan  

h. pembelajaran tercapai. 

 

B. E-komik 

1. Pengertian E-komik 

Komik ialah „„media listerasi yang 

memungkinkan guru untuk mendisain dan membuat 

sendiri serta mengaitkannya dengan tema pembelajaran‟‟. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Riska, Dwi dan 

Syaichudin. Media e-komik ini juga dilengkapi petunjuk 

penggunaan yang terdapat di pojok atas media sehingga 

memudahkan dalam penggunaanya serta audio yang 

volumenya dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa di 

kelas. Audio tersebut berisi musik pendukung. Revisi 

                                                             
23 Talizaro Tafonao, Peranaan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Minat Belajar Mahasiswa Jurnal komunikasi pendidikan, Vol. 2 No , juli 2018,h. 107 

 24 Azhar Arsyad, Media pembelajaran,(Pt Raja Grafindo, jakarta,2017),h.20 
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media e-komik hasil penggabungan dilakukan menurut 

kritik dan saran validator pada validasi isi dan validasi 

impian. Adapun hasil development proto-tyepe model e-

comik ini ialah aplikasi prototyepe e-komik dengan 

platform mobile device untuk 5 buah mata pelajaran yakni 

Bahasa inggris, sejarah, kewarganegaraan, geografi, dan 

antropologi dengan format APK yang dirancang 

dijalankan di handphone untuk sistem aplikasi android
25

.  

Model e-komik didesain untuk dijalankan pada device 

handphone sebab gadgedt ini menjadi bagian dari 

perkembangan teknologi, gaya hidup, dan alat bantu 

dalam beraktivitas.
26

 Komik memiliki kelebihan sebagai 

media pembelajaran: 

a. Kemampuan menciptakan minat, 

b. Membimbing minat baca yang menarik peserta didik, 

c. Dengan membimbing guru berfungsi sebagai 

jembatan menumbuhkan minat baca, 

d. Mempermudah anak menangkap hal-hal yang abstrak, 

e. Mengembangkan minat baca pada bidang lain, 

f. Seluruh jalannya cerita komik menuju kesatu arah 

yakni kebaikan. 

Sejalan dengan pendapat diatas, Daryanto, 

Sudarti, dan Apriyani menyatakan bahwa kelebihan 

komik antara lain dapat menambah kosa kata dan dapat 

meningkatkan minat baca anak.
27

 

 

2. Kelebihan E-Komik 

a. Media pembelajaran e-komic dapat dipakai untuk 

membantu guru dalam proses belajar mengajar 

dikelas 

                                                             
25 Wiwik Akhirul Aeni, Ade Yusupa, Model Media Pembelajaran E-Komik 

untuk SMA:Jurnal Teknologi Pendidikan, vol 6, Nomor 1, 2018,hlm. 12 
26 Wiwik Akhirul Aeni, Ade Yusupa, Model Media Pembelajaran E-Komik 

untuk SMA:Jurnal Teknologi Pendidikan, vol 6, Nomor 1, 2018,hlm. 16 
27 Aini Indriasih, Sumaji, Badjuri, dan Santoso, Pengembangan E-comik 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah 

Kependidikan, Volume 10, Nomor 2, Juni 2020, hlm . 154-162  



13 
 

 

b. Menjelaskan informasi yang sulit dijelaskan secara 

verbal sehingga media e- comic membantu 

menjelaskan secara lebih nyata. 

c. Media e-comic memakai bahasa yang mudah 

dipahami dan disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

d. Media e-comic memiliki informasi-informasi 

tambahan mengenai kehidupan sehari hari dan kondisi 

lingkungan sekitar agar menambahinformasi dan 

kepedulian siswa terhadap lingkungan disekitarnya. 

 

3. Kelemahan E-komik 

Media hasil pengembangan ialah cakupan materi 

media terbatas pada materi sistem pembayaran dan alat 

pembayaran. 

 

C. Pendidikan Lingkungan 

1. Pengertian Pendidikan Lingkungan 

Sejarah pendidikan lingkungan di dunia telah 

mulai cukup lama pada tahun 1807 di Swiss Sementara 

itu, di Amerika Serikat di Inggris (UK, United Kingdom, 

Great Britain) kesadaran akan perlunya pendidikan 

lingkungan juga dimulai dari perlunya kajian alam. Secara 

universal khalayak sins dan pendidikan bersepakat bahwa 

istilah pendidikan lingkungan pertama kali digaungnya 

mendunia di arena konferensi internasional di Paris pada 

tahun 1948.
28

 Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. Sementara bidang 

biologi atau teknologi, lingkungan hidup didefinisikan 

sebagai lingkungan eksternal dimana tanaman atau hewan 

tinggal untuk hidup, yang cenderung mepengaruhi 

perkembangan dan perilaku, sementara itu Busibess 

                                                             
28 Ketut Prasetya, Hariyanto, Pendidikan Lingkungan Indonesia, (Bandung, PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), h. 37-38. 
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dictionary mendefinisikan lingkungan sebagai jumlah 

seluruh hal yang mengelilingi makhluk hidup, termasuk 

daya alami makhluk hidup yang lain, yang menyediakan 

kondisi bagi perkembangan dan pertumbuhan makhluk 

hidup, sekaligus juga menjadi ancaman budaya dan 

kerusakan.
29

 

Pendidikan lingkungan hidup merupakan 

pembelajaran yang dilakukan untuk membantu peserta 

didik dalam memahami lingkungan hidup dengan tujuan 

akhir untuk meningkatkan perlindungan dan sikap 

bertanggung jawab terhadap limgkungan hidup. Tujuan 

dari pendidikan lingkungan ini adalah membentuk 

manusia memiliki perilaku bertanggung jawab dalam 

berinteraksi dengan lingkungan hidup.
30

 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

pendidikan lingkungan dapat membawa individu menuju 

ke arah perubahan gaya hidup dan perilaku mereka yang 

lebih ramah lingkungan. 

 

2. Aspek-aspek Pendidikan Lingkungan 

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:  

a. Aspek kognitif, Pendidikan lingkungan hidup 

mempunyai fungsi untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap permasalahan lingkungan, juga mampu 

meningkatkan daya ingat, penerapan, analisis dan 

evaluasi. 

b. Aspek afektif, pendidikan lingkungan hidup berfungsi 

meningkatkan penerimaan, penilaian, 

                                                             
29 Ibid. 

30 Sri Hayati, Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Membentuk 
Perilaku Lingkungan Bertanggung Jawab. Seminar Nasional Pendidikan Lingkungan 

hidup, Bandung, Jurusan Pendidikan Arsitektur-FPTK-UPI, 18 Oktober 2021 
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pengorganisasian dan karakteristik kepribadian dalam 

menata kehidupan dalam keselarasan dengan alam 

c. Aspek psikomotor, pendidikan lingkungan hidup 

berperan dalam meniru, memanipulasi dalam 

berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya dalam 

upaya meningkatkan budaya mencintai lingkungan 

d. Aspek minat, pendidikan lingkungan hifup berfungsi 

meningkatkan minat dalam diri anak. 

 

3. Prinsip-prinsip Pendidikan Lingkungan 

Menurut Palmer dan Neal, prinsip-prinsip dari 

pendidikan lingkungan adalah sebagai berikut: 

a. Suatu proses sepanjang hayat 

b. Pendidikan yang bersifat interdisplin dan holistik 

yang berkenaan dengan alam dan aplikasinya 

c. Pendekatan pendidikan holistik, bukan suatu 

pendidikan yang hanya tertuju pada satu pokok 

d. Menyadari keeratan hubungan serta hubungan timbal 

balik antara manusia dan sistem alam  

e. Memandang lingkungan sebagai suatu keseluruhan 

yang mencakup sosial, politis, ekonomi, teknologi, 

moral aspek rohani dan estetika 

f. Mengenali sumber daya material dan energi itu 

kedua-duanya dengan berbagai batas keberadaannya 

g. Mendorong keikutsertaan dalam belajar melalui 

pengalaman 

h. Menekankan sifat bertanggung jawab secara aktif  

i. Menggunakan teknik mengajar dan belajar dengan 

jangkauan luas dengan menekankan pada aktivitas 

prraktis dan pengalaman langsung 

j. Mempunyai kaitan dengan masalah lokal ke dimensi 

global, serta dimensi masa lalu, saat ini dan masa 

depan. 

k. Harus ditingkatkan dan didukung oleh organisasi, 

situasi belajar terstruktur, dan institusi secara 

keseluruhan 
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l. Mendorong pengembangan kepeekaan, kesadaran, 

pemahaman, pemikiran kritis dan memecahkan 

masalah kterampilan 

m. Mendukung klarifikasi yang berguna dan 

pengembangan nilai sensitivitas terhadap lingkungan 

n. Mempunyai bergubungan dengan pembentukan etika 

lingkungan.   

  

D. Materi IPS 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ialah 

terjemahan dari istilah bahasa inggris “social studie‟‟ yang 

telah dikembangkan di amerika serikat. Oleh sebab itu, 

gerakan dan paham „„Social studie‟‟ di amerika serikat banyak 

mempengaruhi pemikiran mengenai IPS di indonesia.Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang disingkat IPS dan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial yang seringkali disingkat pendidikan IPS 

atau PIPS ialah dua istilah yang sering diucapkan atau 

dituliskan dalam berbagai karya akademik secara tumpang 

tindih (overlaping). kekeliruan ucapan ataupun tulisan tidak 

dapat sepenuhnya kesalahan pengucap atau penulis melainkan 

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sehingga menimbulkan 

perbedaan persepsi. Faktor lain dimungkinkan sebab 

kurangnya forum akademik yang membahas dan 

bermasyarakat istilah atau nomen klatut hasil kesepakatan 

komunitas akademik
31

 

Kelemahan lainnya, yang menjadikan kualitas 

pembelajaran pendidikan IPS menjadi lemah dan tidak 

berkualitas ialah adanya anggapan yang keliru dari para orang 

tua,peserta didik sendiri bahkan para pengambil keputusan 

yang beranggapan bahwa pendidikan IPS kurang memiliki 

nilai manfaat di bandingkan dengan bidang study lain seperti 

IPA. Memang hampir semua subjek dalam belajar 

bisadipelajari dengan cara menghafal. Namun cara ini 

                                                             
31 Sapriyan, Pendidikan IPS Konsep Dan Pembelajaran, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 2017),h.7 
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sebetulnya akan menimbulkan masalah, sebab memorisasi 

menimbulkan kebosanan dan kelelahan pikiran.
32

 

IPS ialah mata pelajaran yang wajib pada struktur 

kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar bahkan pada 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Ilmu 

Pengetahuan Sosial mempelajari mengenai fakta, peristiwa, 

konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan tema sosial. 

Integrasi dan berbagai cabang ilmu sosial, seperti sosiologi, 

sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS 

dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang 

mewujudkan suatu pendekatan interdispiliner dan aspek 

cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS ialah bagian dari 

kurikulum sekolah yang diturunkan dari cabang ilmu sosial 

:sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, 

filsafat dan psikologi sosial.
33

 

Secara umum tujuan pendidikan IPS pada tingkat SD 

untuk membekali peserta didik dalam bidang pengetahuan 

sosial. Adapun secara kusus tujuan pendidikan IPS di SD 

ialah sebagai berikut : 

1. Pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan 

2. Kemampuann mengidentifikasi, menganalisis,dan 

menyusun alternatif pemecahan masalah nasional yang 

terjadi didalam kehidupan masyarakat. 

3. Kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga 

masyarakat dan berbagai bidang keilmuan dan keahlian. 

4. Kesadaran sikap mental yang positif dan ketrampilan 

terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi 

bagian dari kehidupan itu 

                                                             
32 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, 

(Predanamedia Group: 2019),h.5-6 
33 Wahidmurni, metodologi pembelajaran IPS, (Yogyakarta:Arruzmedia, 

2017),h.16 
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5. Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan 

ips sesuai dengan perkembangan kehidupan, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Ahmad Susanto,Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Pradanamedia Group, 2019) cet 3,h.29 
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