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Perkembangan kondisi lingkungan yang terabaikan semakin memprihatinkan. 

Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan tonggak dimulainya suatu 

perubahan. Masa anak-anak merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan segala 

bentuk nilai positif. Untuk itu, diperlukan buku cerita bergambar yang 

mengedepankan konsep konservasi lingkungan untuk menumbuhkan rasa peduli anak 

terhadap lingkungan. Selain itu, kecerdasan emosional anak dapat dikembangkan 

karena buku cerita bergambar dapat meningkatkan minat baca anak. Masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah karakteristik buku cerita 

bergambar berbasis konservasi lingkungan untuk pembelajaran membaca siswa SD 

kelas rendah yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru?, (2) bagaimanakah 

penilaian guru dan ahli terhadap buku cerita bergambar tersebut?, dan (3) 

bagaimanakah perbaikan buku cerita bergambar berbasis konservasi lingkungan 

untuk pembelajaran membaca siswa SD kelas rendah berdasarkan penilaian guru dan 

ahli? Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran profil buku cerita bergambar  yang sesuai kebutuhan siswa dan guru, 

penilaian buku cerita bergambar dari guru dan ahli, dan prototipe buku cerita 

bergambar yang telah diperbaiki berdasarkan penilaian guru dan ahli.  

 Penelitian ini menggunakan prosedur Research and Development (Penelitian 

dan Pengembangan). Penelitian ini dilaksanakan dalam enam tahap penelitian, yang 

meliputi (1) survey pendahuluan, (2) awal pengembangan protoipe buku cerita, (3) 

pengembangan prototipe buku cerita bergambar, (4) validasi/ penilaian prototipe 

buku cerita  bergambar, (5) revisi atau perbaikan prototipe berdasarkan penilaian dan 

masukan dari guru dan ahli, (6) tanggapan siswa terhadap prototipe buku cerita 

bergambar, dan (7) deskripsi hasil penelitian yang merupakan bagian pembahasan 

hasil penelitian. Subjek penelitian ini yaitu model buku cerita bergambar untuk siswa 

SD kelas rendah ( kelas III) yang berbasis konservasi lingkungan. Data dari penelitian 

ini dikumpulkan melalui alat pengumpul data yaitu angket yang berupa daftar 

pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, yaitu melalui pemaparan dan simpulan data (verifikasi). 

 Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil analisis kebutuhan siswa dan 

guru. Keduanya membutuhkan buku cerita bergambar yang menarik, bergambar 

kartun, sampul tebal, mengandung 8 cerita dengan halaman sekitar 100 halaman. 
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Selain itu, siswa dan guru membutuhkan cerita dengan jenis cerita nyata dengan 

tokoh yang bervariasi.  

 Penilaian yang didapat dari guru dan ahli nilai rata-rata (1) sampul 77,9 

dengan kategori baik, (2) halaman pendahulu 80,2 dengan kategori baik, (3) halaman 

teks isi 88,4 dengan kategori sangat baik, (4) halaman penyudah 67,5 dengan kategori 

baik, dan (5) fisik buku 77,9 dengan kategori baik. Analisis dari tanggapan siswa 

menghasilkan, (1) siswa setuju bahwa materi pengantar mudah dipahami, (2) setuju 

bahwa gambar dan pewarnaan menarik, (3) setuju pemaparan alur mudah dicerna, (4) 

penggunaan bahasa mudah dipahami, (5) judul buku sesuai isi cerita, (6) cover 

menarik minat baca, (7) jenis dan ukuran huruf mudah dibaca, (8) ketebalan buku 

sesuai kebutuhan, (9) ukuran buku sesuai kebutuhan, dan (10) dapat membangkitkan 

minat baca dan rasa peduli terhadap lingkungan. 

 Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan, pertama, siswa dan guru 

membutuhkan buku cerita bergambar berbasis konservasi lingkungan. Kedua, buku 

cerita bergambar yang diharapkan siswa adalah buku cerita yang ada materinya 

dikemas dengan menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, buku 

cerita bergambar berbasis konservasi lingkungan sudah sesuai dengan kebutuhan 

siswa. Berpijak dari uraian tersebut, penulis menyarankan 1) untuk membangkitkan 

rasa gemar membaca dan untuk mengenalkan nilai-nilai konservasi lingkungan, dapat 

ditempuh dengan dikenalkan pada buku cerita bergambar, 2) untuk melengkapi buku 

cerita yang beredar di pasaran perlu dikembangkan buku cerita bergambar lainnya, 

dan 3) perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas buku cerita 

bergambar terhadapa pembelajaran di sekolah dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




