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ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF PUNAKAWAN COMIC AS THE THEMATIC
LEARNING MEDIA FOR IMPROVING WRITING SKILL IN

DESCRIBING THE FIGURE IN INDONESIAN LANGUAGE LESSON AT
CLASS II SD NEGERI PONCOWARNO

By

DIANA SUCININGTYAS

The problems found in SDN 3 Poncowarno were the slight learning result of
Indonesian language at students class II in the Basic Competence 8.1., writing
descriptive concerning describing the figure, and the utilization of learning media
had not been discovered yet in learning process. The results of this research and
development were to describe: 1) the condition and potency for developing
thematic learning comic with the theme was “Aku Dan Sekolahku” and sub-theme
was ”Prestasi Sekolahku” lesson 6; 2) the procedure of developing thematic
learning comic; 3) the effectivity of thematic learning comic; 4) the efficiency of
thematic learning comic; 5) the attractiveness of thematic learning comic. This
research was conducted at SD Negeri 1 and SD Negeri 3 Poncowarno. However,
the methodology of this research and development was based on Borg and Gall.
The population used was all students at class II SDN 1 and SDN 3 Poncowarno.
The research subject was 84 students which consisted of 30 students at class II A
and 25 students at class II B in SDN 1 Poncowarno and 29 students at class II
SDN 3 Poncowarno. Data were collected by unstructured interview, test and
questionnaire. Meanwhile, the data analysis was conducted in quantitative
descriptive and test-T. In the conclusion, there are: 1) the condition and potency
offers the possibility for supporting the development of thematic learning comic;
2) the development process of thematic learning comic through 5 stages
development which are early study, learning design, design and media
development, trial and product revision and finest product; 3) the specification of
the learning comic is easy to be attempted, complementative and suplementative;
4) learning comic is more effective than book of sequence picture with the result
of test-T is 1.03; 5) learning comic is more efficient with the result is about 2; 6)
learning comic has the average score of attractiveness which is around 3.84.

Keyword: comic media, thematic learning, Punakawan figure.
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Oleh 

DIANA SUCININGTYAS 

 

 

Masalah yang ditemukan di SD Negeri 3 Poncowarno yakni rendahnya hasil 

belajar Bahasa Indonesia siswa kelas II pada KD. 8.1 Menulis deskripsi dan 

belum ada pemanfaatan media dalam pembelajaran. Tujuan penelitian dan 

pengembangan ini mendeskripsikan: 1) kondisi dan potensi pengembangan media 

pembelajaran tematik berbasis komik, 2) prosedur pengembangan media 

pembelajaran tematik berbasis komik, 3) efektivitas media  pembelajaran tematik 

berbasis komik, 4) efisiensi media pembelajaran tematik berbasis komik, 5) 

kemenarikan media pembelajaran tematik berbasis komik. Penelitian dilaksanakan 

di SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Poncowarno. Metode dalam penelitian adalah 

penelitian dan pengembangan mengacu pada Borg & Gall. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian seluruh siswa kelas II SDN 1 dan SDN 3 

Poncowarno. Subjek dalam penelitian adalah 84 (delapan puluh empat) siswa 

dengan perincian yaitu 30 (tiga puluh) siswa dari kelas II. A dan 25 (dua puluh 

lima) siswa dari kelas II. B di SD Negeri 1 Poncowarno, dan 29 (dua puluh 

sembilan) siswa kelas II SD Negeri 3 Poncowarno. Data dikumpulkan melalui 

wawancara tidak terstruktur, tes, dan angket. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif kuantitatif dan uji-t. Kesimpulan penelitian adalah: 1) kondisi dan 

potensi awal sangat memungkinkan dan mendukung dilakukan pengembangan 

media pembelajaran tematik berbasis komik, 2) proses pengembangan media 

pembelajaran tematik berbasis komik melalui lima tahap yaitu, studi pendahuluan, 

desain pembelajaran, desain dan pengembangan media, ujicoba dan revisi produk, 

dan produk akhir, 3) spesifikasi komik pembelajaran, mudah digunakan, bersifat 

komplemen dan suplemen, 4) komik pembelajaran lebih efektif dibandingkan 

buku paket bergambar dengan nilai uji-t = 1,03; 5) komik pembelajaran lebih 

efisien digunakan dilihat dari nilai efisiensi sebesar 2, 6) komik  pembelajaran 

memiliki nilai rata-rata daya tarik sebesar 3,84. 

 

Kata kunci: media komik, pembelajaran tematik, tokoh punakawan 
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Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu.  

Orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. 
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(H. Jackson Brown, Jr)  

 

 

 

 

 
”Real success is determined by two factors. 

First is faith, and second is action”. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara yang tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beranjak dari amanat yang tercantum di

dalamnya yaitu membentuk manusia Indonesia yang cerdas dengan meningkatkan

sumber daya manusia, maka hal tersebut merupakan suatu tanggung jawab besar

yang diemban oleh seluruh komponen dalam kehidupan bernegara. Salah satu

cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui

pendidikan.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual,

keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara”.

Menurut H. Horne dalam Dedy Santoso, (2012: 1) dinyatakan bahwa ”pendidikan

adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi

makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan

sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual,
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emosional dan kemanusiaan dari manusia”. Hal senada dikemukakan oleh Edgar

Dalle dalam Dedy Santoso, (2012: 1) bahwa “pendidikan adalah usaha sadar yang

dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah

sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat untuk masa yang akan

datang”.

Pendidikan yang berkualitas berawal dari pembelajaran yang berkualitas

sedangkan pembelajaran berkualitas dimulai dari pendidik (guru) yang berkualitas

pula. Guru bertanggung jawab melaksanakan sistem pembelajaran agar berhasil

dengan baik. Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan disebabkan

lemahnya kemampuan para guru untuk memanfaatkan teknologi pedidikan dalam

pembelajaran. Teknologi pendidikan merupakan konsep yang kompleks. Ia dapat

dikaji dari berbagai segi dan kepentingan. Kecuali itu teknologi pendidikan

sebagai suatu bidang kajian ilmiah, senantiasa berkembang sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi yang mendukung dan mempengaruhinya,

menurut Miarso, (2009: 544), teknologi pendidikan berkembang dari tahun ke

tahun. Hal ini sesuai dengan disiplin ilmu dalam teknologi pendidikan yang

memecahkan dan pemecahan masalah belajar pada manusia sepanjang hayat,

dimana dan kapan saja dengan cara apa dan oleh siapa saja untuk mengatasi

segala permasalahan dalam pendidikan sehingga dapat tercapai apa yang menjadi

tujuan pendidikan, (Miarso, 2009: 163).
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Pemecahan masalah belajar di dalam kawasan teknologi pendidikan, tampak

dalam bentuk  semua sumber belajar yang  didesain dan/ atau dipilih dan/ atau

dimanfaatkan. Sumber belajar dalam Teknologi  Pendidikan, yaitu “resource  is

understood  to  include  the tools,  materials,  devices,  setting,  and  people that

learners  interact  with  to  solve  learning and   performance   problems” (AECT,

2007: 213). Sumber belajar itu meliputi peralatan, bahan, pesan, lingkungan/ latar,

dan orang yang mana pebelajar berinteraksi untuk pemecahan masalah

pembelajaran dan kinerja.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, teknologi pendidikan adalah

proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide,

peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan,

melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang

menyangkut semua aspek belajar manusia. Oleh karena itu, kawasan Teknologi

Pendidikan mengembangkan sebuah media maupun metode bertujuan untuk

meningkatkan kinerja guru yang profesional.

Teknologi Pendidikan merupakan kajian ilmu yang berupaya memfasilitasi

seseorang agar terjadi belajar pada dirinya, untuk itu perlu adanya rekayasa dalam

proses pembelajaran itu sendiri agar proses tersebut dapat berlangung efisien,

efektif dan menarik, salah satu produk dari Teknologi Pendidikan adalah komik

Pembelajaran. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa

yang mampu membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang

berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Proses pembelajaran yang efektif

sangat bergantung pada keahlian guru dalam mengelola kelas dan mengaktifkan
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siswa dalam pembelajaran serta upaya guru memelihara dan membangkitkan

motivasi belajar siswa. Dick and Carrey dalam Mohammad Supriyanto, (2015:

16) menyatakan bahwa “proses pembelajaran memfokuskan pada interaksi dalam

komponen-komponen pembelajaran, memberi pemaknaan secara bersama antara

guru dan siswa dengan harapan akan mencapai hasil yang maksimal”.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran adalah

media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, karena

media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar terjadinya komunikasi

yang baik dan menyenangkan antara guru dengan siswa. Semangat belajar siswa

akan muncul ketika suasana begitu menyenangkan dan belajar akan efektif apabila

seseorang dalam keadaan gembira dalam belajar. Kemampuan guru dalam

merancang dan menerapkan media pembelajaran merupakan kunci dari

keberhasilan proses pembelajaran yang menyenangkan.

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk

menyalurkan pesan dari guru kepada siswa sehingga dapat merangsang pikiran,

perasaan, perhatian dan minat siswa yang menjurus kearah terjadinya proses

belajar yang optimal. Media bisa membuat sesuatu yang baik menjadi lebih baik,

atau yang buruk menjadi makin buruk, bahkan membuat sesuatu yang buruk

menjadi tidak begitu buruk (Revolusi, Prabu, 2011: 15). Siswa membutuhkan

media pembelajaran yang mampu merangsang keinginan mereka untuk membaca

materi pelajaran/pesan pelajaran. Penerapan media dalam pembelajaran akan lebih

menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar (Nana

Sudjana, 2010: 2). Media pembelajaran mempermudah guru menyampaikan
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materi pelajaran dan membantu peserta didik dalam memahami materi. Media

pembelajaran yang menarik akan mampu meningkatan minat dan motivasi belajar

peserta didik. Penggunaan media akan menjadikan pembelajaran tematik lebih

variatif sehingga siswa tidak cepat merasa bosan. Dengan optimalisasi

penggunaan media, pembelajaran dapat berlangsung dan mencapai hasil optimal

(Musfiqon, 2012: 36).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, di SD Negeri 3 Poncowarno,

proses pembelajaran tematik pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi

Sekolahku pembelajaran enam pada materi menulis deskripsi mata pelajaran

Bahasa Indonesia, diperoleh data bahwa ketuntasan hasil belajar siswa masih

rendah dan cenderung menurun, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya

persentase siswa yang memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) selama 2 tahun pelajaran terakhir, terutama pada KD. 8.1

Mendeskripsikan manusia, tumbuhan atau  binatang di sekitar secara sederhana

dengan bahasa tulis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain guru mengajar

secara konvensional, guru sebagai pusat belajar sedangkan siswa pasip hanya

sebagai obyek, guru belum memanfaatkan media dalam pembelajaran baik yang

disediakan sekolah maupun hasil pengembangan, contoh-contoh yang diberikan

tidak kontekstual, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa.

Di bawah ini adalah tabel hasil penilaian harian berdasarkan Kompetensi Dasar pada

tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam.
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Tabel 1.1
Persentase Ketuntasan Belajar Ulangan Harian Berdasarkan Kompetensi Dasar

No
Mata

Pelajaran Kompetensi Dasar

2013/2014 2014/2015

Tuntas
Tidak
Tuntas

Tuntas
Tidak
Tuntas

1. PKn

4.1  Mengenal nilai
kejujuran, persatuan,
kedisiplinan, dan
senang bekerja dalam
kehidupan.

71,4% 28,6% 70,5% 29,5%

2.
Bahasa

Indonesia

8.1  Mendeskripsikan
manusia, tumbuhan

atau binatang di
sekitar secara

sederhana dengan
bahasa tulis.

35% 65% 32,8% 67,2%

3. Matematika 1.1 Melakukan operasi
hitung campuran.

62,5% 37,5% 61,9% 38,1%

Sumber. Data Operator SD Negeri 3 Poncowarno Tahun 2015

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa selama dua tahun pelajaran terakhir, persentase

siswa yang paling banyak mendapatkan nilai di bawah KKM atau belum tuntas

berdasarkan nilai ulangan harian pada pembelajaran enam dalam tema Aku dan

Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku terdapat pada mata pelajaran Bahasa

Indonesia pada KD 8.1 Mendeskripsikan manusia, tumbuhan atau  binatang di

sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis. Perolehan nilai di bawah nilai KKM

sangat tinggi yaitu, sebesar 65% pada tahun pelajaran 2013/2014, dan 67,2% pada

tahun pelajaran 2014/2015. Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal mata pelajaran

Bahasa Indonesia pada KD 8.1 Mendeskripsikan manusia, tumbuhan atau

binatang di sekitar secara sederhana dengan bahasa tulis tersebut sebesar 72.
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Hasil wawancara terhadap beberapa siswa kelas II SD N 1 dan SD N 3

Poncowarno rata-rata cenderung bosan saat mengikuti pembelajaran tematik

terpadu khususnya pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam pada materi menulis deskripsi tokoh mata pelajaran Bahasa

Indonesia, karena siswa hanya mendengarkan guru ceramah di depan kelas tanpa

memanfaatkan media. Contoh- contoh yang diberikan oleh guru sangat abstrak

dan jauh dari konteks kehidupan sehari-hari mereka, guru tidak menggunakan

media pembelajaran yang menarik minat siswa karena belum tersedia media untuk

pembelajaran tematik, guru mengajar hanya berceramah dengan metode

konvensioanal. Hal  demikian merupakan penyebab siswa kurang memahami

materi yang disampaikan, serta malas untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat.

Hasil observasi yang dilakukan di kelas, terlihat siswa tidak memperhatikan

pembelajaran dengan baik. Sebagian dari siswa ngobrol dan perhatiannya tidak

tertuju pada pelajaran, beberapa siswa terlihat pasip dan mengantuk.

Teknologi pembelajaran merupakan teori dan praktek dalam segala aspek

pemecahan masalah belajar melalui proses yang rumit, saling berkaitan, serta

dengan cara-caranya yang khas. Teknologi Pembelajaran adalah teori dan praktek

dalam perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta evaluasi

proses dan sumber belajar (Seels & Richey, 1994: 1). Berdasarkan pada belum

tersedianya sumber belajar yang berupa media komik pembelajaran tematik pada

tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran 6 materi

Bahasa  Indonesia tentang menulis deskripsi tokoh, untuk siswa kelas II SD

Negeri Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, maka
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fokus dan penerapan teknologi pembelajaran ini adalah pada kawasan

pengembangan.

Berdasarkan kondisi tersebut upaya dalam mengatasi belum tersedianya sumber

belajar yang juga seharusnya memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi,

memanfaatkan dan merancang teknologi ataupun media pembelajaran yang efektif

sehingga membantu siswa dalam mencapai potensi tertinggi. Perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan masyarakat yang sangat

cepat tersebut, mengharuskan peran guru untuk selalu mengikuti perkembangan

serta tuntutan baru dalam mendesain pembelajaran. Seiring dengan pesatnya

perkembangan media informasi dan komunikasi, baik perangkat keras (hardware)

maupun perangkat lunak (software), telah mengakibatkan bergesernya peran guru

sebagai penyampai pesan/ informasi. Komputer sebagai salah satu produk

teknologi dinilai tepat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran dan memiliki

potensi yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan dalam proses desain

pembelajaran, baik langsung maupun tidak langsung.

Media grafis termasuk dalam media visual. Media grafis dapat

mengkombinasikan fakta-fakta, gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui

perpaduan antara ungkapan kata-kata dan gambar, Rivai dalam Mohammad

Supriyanto, (2015: 21). Nilai media grafis terletak pada kemampuan dalam

menarik perhatian, minat dalam menyampaikan jenis informasi tertentu secara

cepat. Salah satu media pembelajaran dalam bentuk grafis adalah komik.

Penggunaan komik sebagai media pembelajaran mempunyai peranan yang

penting yaitu komik memiliki kemampuan dalam menciptakan minat belajar
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siswa serta membantu siswa mempermudah memahami materi pelajaran yang

telah disampaikan oleh pendidik, Rivai dalam Mohammad Supriyanto, (2015: 21).

Keberadaan komik dapat dijadikan solusi terhadap adanya resiko kegagalan dalam

proses pembelajaran.

Komik sebagai media visual memiliki keunikan tersendiri dalam memperlakukan

gambar dibandingkan media lainnya seperti lukisan atau film. Dibandingkan

dengan lukisan atau film, keunikan komik terletak pada karakter seni gambar yang

berkesinambungan. McCloud (2008: 129) memaparkan bahwa komik adalah

sebuah media yang berupa kepingan-kepingann teks dan potongan gambar yang

ketika berkerja sama, pembaca akan menggabungkan kepingan-kepingan tersebut

menjadi sebuah cerita yang utuh dan berkesinambungan. Kesan

berkesinambungan itulah yang menjadikan karya seni komik terasa hidup ketika

dibaca.

Menurut Sudjana dan Rivai (2009: 67) menyatakan bahwa komik dapat

diterapkan untuk menyampaikan pesan dalam berbagai ilmu pengetahuan, dapat

membangkitkan minat, mengembangkan perbendaharaan kata-kata dan

keterampilan membaca serta meningkatkan minat baca siswa. Komik adalah salah

satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar, mengubah

pandangan negatif masyarakat tentang komik sebagai bacaan yang tidak bermutu

menjadi bacaan yang bermanfaat bagi proses pembelajaran. Dengan komik guru

bisa membantu membangkitkan minat belajar siswa yang selama ini merasa bosan

dengan buku teks maupun modul yang relatif tebal dan cenderung lebih terkesan

serius tanpa diselingi dengan humor yang dapat merelaksasi otak siswa tersebut.
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Media komik pembelajaran tematik dengan tokoh Punakawan yang akan

dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dibanding

dengan media lain. Media komik pembelajaran tematik dapat dijadikan media

pembelajaran mandiri, kelompok maupun klasikal. Selain itu, siswa dapat

berinteraksi langsung dengan siswa lain, siswa  dengan guru, siswa dengan media

dan materi dalam pembelajaran. Jika dibandingkan dengan media gambar, guru

masih harus bercerita dan siswa tidak dapat berinteraksi langsung dengan media

yang digunakan. Dilihat dari desainnya, media komik pembelajaran tematik

dengan tokoh Punakawan akan lebih menarik karena memadukan unsur-unsur

ceritera, gambar, warna, latar cerita dan suara, serta tokoh yang disukai anak-

anak. Biaya produksi juga lebih murah jika dibandingkan dengan membeli

wayang asli. Media pembelajaran tematik berbasis komik dengan tokoh

Punakawan diharapkan akan memiliki fungsi ganda, selain digunakan sebagai

sebuah media pembelajaran, adalah sebuah media hiburan yang menarik dan

efektif sehingga siswa akan lebih mudah dalam menangkap makna pembelajaran

yang disampaikan oleh guru.

Penelitian ini didukung oleh penelitan Riska Dwi Novianto, (2006: 12) yang

berjudul ”Pengembangan Media Komik Pembelajaran Matematika Untuk

Meningkatkan Pemahaman Bentuk Soal Cerita Materi Pecahan Pada Siswa  Kelas

V SD Negeri Ngembung”, menunjukkan hasil uji coba terhadap pengembangan

media komik pembelajaran matematika dapat meningkatkan  pemahaman  siswa

kelas V SD Negeri Cerme-Gresik pada penyajian soal cerita materi pecahan yang

sebelumnya rendah, serta menambah referensi baru atas belum tersedianya media
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komik pembelajaran Matematika pada penyajian soal cerita di SD Negeri

Ngembung Cerme-Gresik.

Penelitian Muhammad Bagus Pamuji, (2014: 17) bertujuan untuk mengetahui

proses pengembangan komik biologi pada materi sistem saraf manusia yang dapat

digunakan sebagai media pembelajaran biologi SMP/MTs kelas IX semester

ganjil dan mengetahui kualitas komik biologi yang dikembangkan sebagai media

pembelajaran biologi, hasil penelitian berupa pengembangan komik biologi materi

sistem saraf manusia. Hasil penilaian dari masing-masing menunjukkan bahwa

Komik Biologi Pada Materi Sistem Saraf Manusia untuk SMP/MTs Kelas IX

Semester Ganjil memiliki kualitas baik sehingga berpeluang untuk digunakan

dalam pembelajaran.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media

pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan mata pelajaran Bahasa

Indonesia pada KD. 8.1 Mendeskripsikan manusia, tumbuhan atau  binatang di

sekitar secara sederhana dalam bahasa tulis dengan judul komik “Punakawan

Bersekolah” dalam tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku materi

menulis deskripsi tokoh cerita di kelas II SD Negeri Poncowarno.

1. 2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dan melalui pengamatan di lapangan,

maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut.

1.2.1 Ketuntasan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia K.D. 8.1

Mendeskripsikan manusia, tumbuhan atau binatang di sekitar secara
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sederhana dengan bahasa tulis, di kelas II SD Negeri Poncowarno masih

rendah.

1.2.2 Media untuk pembelajaran tematik berupa gambar ataupun media lain,

baik yang dimiliki sekolah maupun siswa secara mandiri, masih terbatas.

1.2.3 Media yang digunakan untuk pembelajaran tematik belum memenuhi

kriteria.

1.2.4 Media komik untuk pembelajaran tematik yang mengait mata pelajaran

PKn, Matematika, dan Bahasa Indonesia berbasis cerita Punakawan pada

siswa kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan Kalirejo belum tersedia.

1.2.5 Media alternatif yang berupa komik Punakawan yang memungkinkan

siswa belajar secara efektif, efisien, menarik dan menyenangkan serta

dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa belum tersedia.

1.2.6 Produk media pembelajaran komik melalui uji validitas materi maupun

media dan efektifitas metode penggunaannya serta alat dan teknik evaluasi

yang digunakan untuk mengukur kelayakan maupun efektifitas media

pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan untuk siswa kelas II SD

Negeri Poncowarno Kecamatan Kalirejo, belum pernah dikembangkan.

1.2.7 Kreativitas guru dalam memanfaatkan potensi budaya daerah sebagai

media maupun sumber belajar di dalam kelas masih sangat terbatas, salah

satu penyebabnya adalah keterbatasan penguasaan memanfaatkan Teknik

Informatika Komputer (TIK).

1.2.8 Minat dan motivasi peserta didik terhadap budaya daerah masing- masing

masih rendah, sehingga memungkinkan hilangnya rasa cinta terhadap
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budaya mereka, karena tidak ada upaya pengenalan oleh guru melalui

pembelajaran.

1. 3 Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut, agar tidak terlalu luas dalam

merumuskan masalah maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut.

1.3.1 Keterbatasan media pembelajaran berupa buku ataupun media

pembelajaran lain yang dimiliki sekolah maupun siswa.

1.3.2 Belum tersedia media pembelajaran alternatif yang berupa komik berbasis

cerita Punakawan yang memungkinkan siswa belajar secara efektif,

efisien, menarik dan menyenangkan serta dapat digunakan untuk

meningkatkan hasil belajar siswa.

1.3.3 Belum pernah dikembangkan media pembelajaran tematik berbasis komik

yang layak dan memenuhi kaidah pengembangan sesuai dengan tujuan

pembelajaran, kurikulum yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan

peserta didik di kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan Kalirejo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah dalam uraian di atas, melalui

diskusi dengan dosen pembimbing, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam

penelitian sebagai berikut .

1.4.1 Bagaimana kondisi awal siswa dan potensi pengembangan media komik

pembelajaran tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis

deskripsi tokoh cerita di SD Negeri Poncowarno Kecamatan Kalirejo

Kabupaten Lampung Tengah?
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1.4.2 Bagaimana proses pengembangan media komik pembelajaran tematik

berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi yang layak dan

memenuhi kaidah pengembangan sesuai dengan tujuan pembelajaran,

kurikulum yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di

kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung

Tengah ?

1.4.3 Bagaimana spesifikasi media pembelajaran hasil pengembangan yang

berupa komik pembelajaran tematik berbantuan cerita Punakawan materi

menulis deskripsi tokoh cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema

Prestasi Sekolahku pembelajaran enam?

1.4.4 Bagaimana tingkat efektifitas penggunaan media komik pembelajaran

tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi tokoh

cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pada

pembelajaran enam siswa kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

1.4.5 Bagaimana tingkat efisiensi penggunaan media komik pembelajaran

tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi tokoh

cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam siswa kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

1.4.6 Bagaimana tingkat daya tarik penggunaan media komik pembelajaran

tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi tokoh

cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku
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pembelajaran enam siswa kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

1. 5 Tujuan Penelitian

Mencermati rumusan masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1.5.1 Mendeskripsikan kondisi awal siswa dan potensi pengembangan media

komik pembelajaran tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis

deskripsi tokoh cerita di SD Negeri Poncowarno Kecamatan Kalirejo

Kabupaten Lampung Tengah.

1.5.2 Menghasilkan media komik pembelajaran tematik berbantuan cerita

Punakawan materi menulis deskripsi tokoh cerita yang layak dan

memenuhi kaidah pengembangan sesuai dengan tujuan pembelajaran,

kurikulum yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di

kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung

Tengah.

1.5.3 Mendeskripsikan spesifikasi media  pembelajaran hasil pengembangan

yang berupa komik pembelajaran tematik berbantuan cerita Punakawan

materi menulis deskripsi tokoh cerita pada tema Aku dan Sekolahku

subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam.

1.5.4 Menganalisis tingkat efektifitas penggunaan media komik pembelajaran

tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi tokoh

cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam siswa kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
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1.5.5 Menganalisis tingkat efisiensi penggunaan media komik pembelajaran

tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi tokoh

cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam siswa kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

1.5.6 Menganalisis  tingkat daya tarik penggunaan media komik pembelajaran

tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi tokoh

cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam siswa kelas II SD Negeri Poncowarno Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

1. 6 Manfaat Penelitian

Harapan penulis agar penelitian pengembangan media pembelajaran ini dilakukan

untuk memperoleh beberapa manfaat.

1.6.1 Manfaat teoritis

1. Mengembangkan konsep, teori, prinsip, dan prosedur teknologi

pendidikan, khususnya dalam kawasan pengembangan media

pembelajaran sehingga mempermudah proses kegiatan pembelajaran

bagi guru dan siswa.

2. Menambahkan dukungan empiris terhadap kajian tentang manfaat

media pembelajaran pada proses pembelajaran.

3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan media

pembelajaran, terutama pengaplikasian media komik pembelajaran

tematik berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi tokoh
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cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam.

4. Dapat dijadikan referensi bagi kegiatan penelitian pengembangan

produk media pembelajaran berbasis budaya daerah, khususnya Jawa

(wayang kulit).

1.6.2 Manfaat praktis

a. Peserta didik

1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar secara mandiri maupun

kolaboratif tanpa dibatasi waktu dan ruang, serta memberikan

pengalaman belajar yang bermakna agar mempermudah pencapaian

tujuan pembelajaran.

2. Meningkatkan keterampilan peserta didik berinteraksi secara aktif

antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar menggunakan media

komik pembelajaran tematik berbantuan cerita Punakawan terutama

materi menulis deskripsi tokoh cerita pada tema Aku dan Sekolahku

subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam.

3. Meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar baik secara mandiri

maupun kelompok dengan menggunakan media komik pembelajaran

tematik berbantuan cerita Punakawan terutama materi menulis

deskripsi tokoh cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi

Sekolahku pembelajaran enam .

4. Memudahkan peserta didik dalam belajar baik secara mandiri maupun

kelompok dengan menggunakan media komik pembelajaran tematik
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berbantuan cerita Punakawan materi menulis deskripsi tokoh cerita

pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam.

5. Meningkatkan hasil belajar peserta didik  pada mata pelajaran Bahasa

Indonesia melalui penggunaan media komik pembelajaran tematik

berbantuan cerita Punakawan terutama materi menulis deskripsi tokoh

cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam.

b. Pendidik

1. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai acuan dalam

mengembangkan media pembelajaran lainnya agar proses

pembelajaran lebih efektif, efisien, dan menarik sehingga siswa dapat

belajar secara mandiri.

2. Memberikan informasi mengenai alternatif media pembelajaran yang

dapat diterapkan di kelasnya.

3. Sebagai model media pembelajaran terutama materi menulis deskripsi

tokoh cerita pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi

Sekolahku pembelajaran enam.

4. Menambah pengetahuan dan keterampilan mengembangkan dan

menggunakan media pembelajaran yang tepat di kelasnya.

5. Mewujudkan suatu pembelajaran yang Partisipatif Aktif Inovatif

Kreatif Efisien Efektif dan Menyenangkan (PAIKEEM) yang

mempunyai daya tarik serta menjadi stimulus untuk pengembangan

profesinya.
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6. Meningkatkan profesionalisme pendidik.

7. Menambah rasa percaya diri bagi pendidik.

c. Bagi Peneliti

1. Memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat sehingga menjadi

pemacu untuk terus berkarya, terutama untuk mengembangkan media

pembelajaran yang efektif, baik pada materi menulis deskripsi tokoh

cerita tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku

pembelajaran enam maupun pada materi/ tema lainnya.

2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang bermaksud

mengadakan penelitian pengembangan media pembelajaran yang

berupa komik .

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang bermaksud

mengadakan penelitian pada permasalahan yang sama atau

berhubungan dengan pembelajaran Tematik Terpadu di SD, khususnya

pada materi menulis deskripsi tokoh cerita tema Aku dan Sekolahku

subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam.

d. Sekolah/ Institusi

1. Memberikan khasanah keilmuan untuk peningkatan prestasi belajar

siswa khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis

deskripsi tokoh cerita dalam tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi

Sekolahku pembelajaran enam di kelas II SD Negeri Poncowarno.

2. Menambah sarana pendidikan yang dapat digunakan untuk

peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran
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Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi tokoh cerita dalam tema

Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam di

kelas II SD Negeri Poncowarno.

3. Mengevaluasi kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis

deskripsi tokoh cerita dalam tema Aku dan Sekolahku subtema

Prestasi Sekolahku pembelajaran enam di kelas II SD Negeri

Poncowarno.

4. Menuju sekolah dengan paradigma baru yang berbasis PAIKEM

(Pembelajaran Partisipatif Aktif Inovatif Kreatif Efektif Efisien

Menyenangkan).



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori  Belajar dalam Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian  Belajar 

 

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen di dalam behavioral 

potentionality (potensi behavioral) sebagai akibat dari reinforced practice, Kimble 

dalam Karwono (2010: 2). Mayer dalam Karwono (2010: 41), menambahkan 

bahwa belajar adalah menyangkut adanya perubahan perilaku yang relatif 

permanen pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman. 

 

Menurut Heinich. dkk. dalam Dewi Niken Ariyanti (2014: 16) dinyatakan sebagai 

berikut “Learning is the development of the new knowiedge, skills, or attitude as 

an individual interact with imformation and the environment” (belajar adalah 

pengembangan pengetahuan baru, keterampilan atau sikap sebagai hasil interaksi 

individu dengan informasi dan lingkungan). Semasa kecil siswa memperoleh 

keterampilan yang sederhana. Ketika menjadi siswa dan remaja ia mengalami dan 

memperoleh perubahan sikap, nilai dan keterampilan, serta hubungan sosial dan 

juga diperoleh kecakapan dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Pada masa 

dewasa mahir dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan tertentu dan keterampilan-

keterampilan yang lebih baik. Kemampuan orang untuk belajar inilah merupakan 

ciri penting yang dapat membedakan jenisnya dengan mahkluk lain. 
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Pendapat senada menurut Sardiman dalam Dewi Niken Aryanti (2015: 16) 

“Belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan, misalnya membaca, mengamati,dan mendengarkan. Jadi 

belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. 

Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi 

juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian harga diri, dan watak 

serta menyesuaikan diri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belajar itu 

sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, untuk menuju ke perkembangan pribadi 

manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa atau 

sering disebut kognitif, afektif dan psikomotor”. 

 

Anderson dalam Dewi Niken Aryanti (2015: 18) menyatakan bahwa “learning is 

a changes process that happens relatively on behaviour as the result of the 

experience”. Belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif menetap yang 

terjadi dalam tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Pendapat senada juga 

dikemukakan oleh Wittrock dalam Dewi Niken Aryanti (2015: 18) yang 

mendefinisikan bahwa “learning is the term we use to describe the process 

involve in changing through experience. It is the process of acquiring relatively 

permanent change in understanding, attitude, knowledge, information, ability, 

and skill through experience”. Belajar merupakan suatu istilah yang biasa 

digunakan untuk mendeskripsikan proses yang melibatkan perubahan melalui 

pengalaman. Belajar merupakan proses untuk memperoleh perubahan 

pemahaman, tingkah laku, pengetahuan, informasi, kemampuan, dan keterampilan 

secara permanen melalui pengalaman. Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat 

bahwa belajar melibatkan tiga komponen pokok, yaitu (1) adanya perubahan 
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tingkah laku, (2) perubahan yang relatif permanen, (3) perubahan dihasilkan dari 

pengalaman.  

 

Cronbach, Spears dan Geoch dalam Sardiman (2004: 20) menyatakan belajar 

sebagai berikut “Learning is shown by a change in behavior as a result of 

experience”. “Belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku yang 

dihasilkan dari pengalaman”. Spears mendefinisikan bahwa “Learning is to 

observe, to read, to initiate, to try something themselves, to listen, to follow 

direction”. “Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu 

sendiri, mendengarkan, mengikuti arahan”. Geoch menyatakan “Learning is a 

change in performance as a result of practice”. “Belajar merupakan suatu 

perubahan dalam unjuk kerja sebagai hasil praktek”.  

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan perubahan tingkah laku atau unjuk kerja melalui serangkaian kegiatan 

jiwa raga seperti mengamati, membaca, mendengarkan, mencoba, meniru, dan 

sebagainya, untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang 

berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa atau sering disebut kognitif, afektif 

dan psikomotor. 

 

2.1.2 Teori  Belajar yang Melandasi Pengembangan Media  

 

Teori belajar pada dasarnya mencari jawaban atau mengkaji pertanyaan mengapa 

perubahan-perubahan itu terjadi, bukan mengkaji bagaimana perubahan itu. 

Smaldino, Lowther & Russell (2011: 11) mengatakan bahwa belajar merupakan 
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pengembangan pengetahuan baru, keterampilan, atau sikap sebagai akibat 

interaksi individu dengan suatu informasi atau lingkungan. 

 

Menurut Syaiful Sagala (2010: 12), isi dan pesan belajar dalam belajar individu 

menggunakan kemampuan pada ranah-ranah: (1) kognitif, yang merupakan 

kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penerapan, analysis, sintesis 

dan evaluasi, (2) afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi 

dan reaksi-reaksi yang berbeda, (3) psikomotorik, kemampuan yang 

mengutamakan keterampilan jasmani yang terdiri dari persepsi, kesiapan, 

gerakan-gerakan terbiasa dan kreativitas. 

 

Terdapat teori belajar yang melandasi pemikiran tentang proses pembelajaran 

termasuk penggunaan media sebagai sumber pembelajaran. Smaldino, Lowther & 

Russell (2011: 12-14) mengungkapkan paling tidak ada lima persfektif pada teori 

pembelajaran, yaitu Perspektif psikologis, behavioris perspektif, kognitivis 

perspektif, konstruktivis perspektif, dan perspektif psikologi sosial. Lebih lanjut 

Reddi & Mishra (2003: 31) mengungkapkan “... behavioural approach can 

effectively facilitate mastery of the content, cognitive strategies are useful in 

teaching problem solving tactics, and constructivist strategies are suited for 

dealing with ill defined problems”. 

 

Teori belajar selalu bertolak dari sudut pandang psikologi belajar dengan tiga 

aliran besarnya yaitu psikologi behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi 

humanistik dalam Karwono (2010: 41). Namun pada praktiknya berkembang pada 

teori belajar yang inovatif seperti teori belajar konstruktivisme, dan teori 

pengolahan informasi. Berdasarkan pemaparan beberapa ahli, maka dalam 
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mendesain media pembelajaran, masing-masing teori belajar tersebut memiliki 

sudut pandang yang khas dalam mendesain proses pembelajaran. Rujukan dalam 

penelitian ini adalah teori behaviorisme, teori kognitif, teori pemrosesan 

informasi, dan teori algoritma. 

 

2.1.2.1 Teori  Behaviorisme 

 

Menurut teori belajar ini adalah perubahan tingkah laku, seseorang dianggap 

belajar sesuatu bila ada menunjukkan perubahan tingkah laku, Harley & Davies 

dalam Atwi Suparman (2012: 46). Misalnya, seorang siswa belum bisa membaca 

maka betapapun gurunya berusaha sebaik mungkin mengajar atau bahkan sudah 

hafal huruf A sampai Z di luar kepala. Namun apabila siswa itu gagal 

mendemonstrasikan kemampuannya dalam membaca, maka siswa itu belum bisa 

dikatakan belajar. Ia dikatakan telah belajar apabila ia menunjukkan suatu 

perubahan dalam tingkah laku, misalnya dari tidak bisa menjadi bisa membaca. 

 

Terpenting dari teori ini adalah masukan atau input yaitu berupa stimulus dan 

output yang berupa respons. Apa yang terjadi antara stimulus dan respons itu 

dianggap tidak penting diperhatikan sebab tidak bisa diamati. Yang bisa diamati 

adalah stimulus dan respons, misalnya stimulus adalah apa saja yang diberikan 

guru kepada siswa tersebut dalam rangka membantu siswa untuk belajar. Stimulus 

ini berupa rangkaian alfabet, beberapa kalimat atau bacaan, sedangkan respons 

adalah reakasi terhadap stimulus yang diberikan gurunya. 

 

Menurut teori behaviorisme apa saja yang diberikan guru (stimulus) dan apa saja 

yang dihasilkan siswa (respons) semua harus bisa diamati, diukur, dan tidak boleh 
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hanya implisit (tersirat). Faktor lain yang juga penting adalah faktor penguat 

(reinforcement). Penguat adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya 

respons. Bila penguatan ditambah (positive reinforcement) maka respons akan 

semakin kuat. Begitu juga apabila penguatan dikurangi (negative reinforcement) 

responspun akan tetap dikuatkan, Harley & Davies dalam Atwi Suparman (2012: 

46). Misalnya seorang anak bertambah giat belajar apabila uang sakunya 

ditambah maka penambahan uang saku ini disebut sebagai positive reinforcement. 

Sebaliknya jika uang saku anak itu dikurangi dan pengurangan ini membuat ia 

makin giat belajar, maka pengurangan ini disebut negative reinforcement. 

 

Teori ini lebih menekankan pada tingkah laku manusia dan memandang individu 

sebagai mahkluk reaktif yang memberi respon pada lingkungan. Pengalaman dan 

latihan akan membentuk perilaku mereka. Jika penguatan ditambahkan (positif 

reinforcement) respon yang diharapkan semakin kuat, (Karwono dan Mularsih,  

2010: 1). Aliran teori belajar behaviorisme yang terkait dengan penelitian dan 

pengembangan ini adalah aliran classical conditioning yang dikembangkan oleh 

Ivan Pavlov pada akhir 1800-an, dan law effect yang dikembangkan oleh Edward 

Lee Throndike  dalam Baharuddin dan Wahyuni (2010: 57-65). 

 

2.1.2.2 Teori  Kognitif  

 

Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran 

konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan 

sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu yaitu teori 

tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget dalam Dewi Niken 

Aryanti (2014: 16) bahwa perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap 
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yaitu (1) sensory motor; (2) pre operational, (3) concrete operational dan (4) 

formal operational.  

 
Teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang 

terjadi dalam akal pikiran manusia, dimana proses tersebut tidak dapat diamati. 

Belajar bukan hanya sekedar interaksi antara stimulus dan respon, tetapi 

melibatkan juga aspek psikologis (mental, emosi, persepsi) dalam memproses 

informasi yang tampak, sehingga menyebabkan orang memberikan respon 

terhadap sebuah stimulus belajar. Menurut teori kognitif, belajar dipandang 

sebagai suatu usaha untuk mengerti tentang sesuatu yang dilakukan secara aktif 

oleh pembelajar dan belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi. 

Informasi yang masuk ke dalam syaraf pusat tersebut kemudian direkam dan 

disimpan dalam memori jangka pendek dalam waktu yang amat singkat. 

 

Penyimpanan dalam waktu singkat ini juga mengalami pemrosesan, yaitu 

sebagian informasi yang tidak bermakna hilang dari sistem informasi dan yang 

bermakna diproses lebih lanjut. Proses pereduksian ini juga dikenal dengan 

persepsi selektif. Informasi jangka pendek yang diproses dalam bentuk kode-kode 

ini ditransformasi ke dalam memori jangka panjang. Saat transformasi, informasi 

terbaru terintegrasi dengan informasi-informasi yang lama dan sudah tersimpan 

dalam memori jangka panjang kemudian disiapkan untuk dapat digunakan 

dikemudian hari. Tokoh teori belajar kognitif diantaranya yaitu, Piaget dengan 

teori perkembangan kognitif, Vygotsky dengan teori perkembangan kognitif 

sosial, Bandura dengan teori kognitif sosial melalui belajar dan pengajaran, 
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Bruner dengan teori discovery, dan Ausebel dengan teori kebermaknaan 

(Karwono dan Mularsih, 2010: 61). 

 

Piaget dalam Karwono (2010: 63), juga mengemukakan bahwa belajar akan lebih 

berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. 

Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan 

obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh 

pertanyaan tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan 

kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, 

mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan.  

 

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran dengan sumber 

belajar berupa komik dalam Sanjaya (2010: 238-248) adalah sebagai berikut.  

1) Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena 

itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara 

berfikir anak.  

2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya.  

3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak 

asing.  

4) Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya.  

5) Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling 

berbicara dan diskusi dengan teman-temanya.  
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2.1.2.3  Teori  Pemrosesan Informasi 

 

Teori yang dikemukakan oleh Gagne dalam Sanjaya (2010: 233-234) adalah teori  

pemrosesan informasi. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa  

pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan.  

Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne  

bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, untuk kemudian 

diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam 

pemrosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan  

kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri  

individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang  

terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari  

lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran.  

 

Menurut Gagne  dalam Sanjaya (2010: 233-234) terdapat delapan tingkat belajar, 

meliputi (1) signal learning, (2) stimulus-respons learning, (3) chaining, (4) 

verbal association, (5) multiple discrimination, (6) concept learning, (7) principle 

learning, (8) problem solving. Berdasarkan pada 8 tingkatan belajar tersebut, 

belajar dengan simbol (signal learning) sangat relevan dengan penggunaan komik 

dalam pembelajaran. 

 

Memori atau ingatan adalah retensi informasi (Santrock, 2008: 46). Informasi kita 

dapatkan melalui indera mata kita, telinga, hidung, lidah, kulit, dan sebagainya 

lalu disimpan di dalam memori untuk dipanggil kembali. Tanpa memori kita tidak 

akan dapat menghubungkan kejadian-kejadian yang kita alami. Maka penting bagi 

kita untuk tidak memandang memori dari segi bagaimana anak menambahkan 
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sesuatu  dalam ingatan, tetapi harus dilihat dari segi bagaimana anak menyusun 

ingatan tersebut (Schater dalam Santrock, 2008: 46). Menurut Santrock informasi 

diproses dalam tiga tahap berikut . 

a. Penyandian 

Penyandian disebut juga encoding atau pengkodean yaitu memasukkan 

informasi ke dalam memori. Berkaitan dengan atensi dan pembelajaran. 

Saat siswa mendengarkan penjelasan guru, menonton film, mendengarkan 

musik ataupun bicara dengan kawan, dia sedang menyandikan informasi 

ke dalam memorinya. 

b. Penyimpanan 

Penyimpanan merupakan proses mempertahankan informasi dari waktu ke 

waktu. Setelah murid menyandikan informasi maka ia akan 

menyimpannya. Ada tiga simpanan utama yang berhubungan dengan tiga 

kerangka waktu yang berbeda yaitu memori sensoris yang 

mempertahankan bentuk informasi dalam bentuk aslinya berlangsung 

hanya beberapa detik, working memory (memori jangka pendek) bertahan 

sekitar 30 detik kecuali jika informasi itu diulangi atau diproses lebih 

lanjut agar dapat disimpan lebih lama, dan memori jangka panjang yang 

menyimpan banyak informasi selama periode waktu yang lama secara 

relatif permanen bahkan bertahan sampai seumur hidup. 

c. Pemanggilan 

Pemanggilan disebut juga dengan retrieval yaitu pemunculan kembali 

informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Informasi baru 

yang terintegrasi dengan informasi lama dalam memori jangka panjang 
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bertahan lama dan disiapkan untuk digunakan kembali. Disebut 

pemanggilan. 

 

2.1.2.4   Teori  Algoritma 

 

Landa dalam Candiasa (2003: 3), mengemukakan bahwa proses algoritmik adalah 

proses yang terdiri dari serangkaian operasi-operasi elementer yang terbentuk 

secara seragam dan reguler di bawah kondisi yang didefinisikan untuk 

memecahkan berbagai masalah, langkah operasional dalam proses algoritmik 

dinamakan algoritma. Semua operasi harus dilaksanakan secara sistematik 

mengikuti urutan yang telah ditetapkan, jika ada langkah yang tidak dikerjakan, 

tidak urut, atau tidak cocok maka penyelesaian masalah tidak ditemukan  

 

Secara garis besar, algoritma dapat disajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu 

tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu dengan 

struktur bahasa tertentu (misalnya Bahasa Indonesia), dan algoritma yang 

disajikan dengan gambar, misalnya dengan flowchart. 

 

2.2    Teori Komunikasi dalam Pembelajaran 

 

Everett M. Rogers dan D. Lawrence dalam Cangara (2007: 20) menyatakan 

bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Dalam kaitannya 

dengan pembelajaran, Fajri (2010: 1) menjelaskan tentang teori komunikasi Berlo 

yang mengembangkan wawasan proses pembelajaran pada kelas sebagai suatu 

komunikasi, pendidik/guru merupakan pengirim pesan materi/pembelajaran 



32 
 

(sender). Pada proses pengiriman dibutuhkan suatu bentuk berupa saluran (potensi 

pendidik/guru, media, indera penerima/peserta didik), diteruskan dengan proses 

peneriman pesan/materi pembelajaran oleh peserta didik sebagai penerima pesan 

(receiver).  

 

Nasution (2008: 194) menjelaskan bahwa, dalam situasi belajar komunikasi 

diperlukan untuk (1) membangkitkan dan memelihara perhatian murid, (2) 

memberitahukan dan memperlihatkan hasil belajar yang diharapkan, (3) 

menyajikan stimulus untuk mempelajari suatu konsep, prinsip dan masalah, (4) 

merangsang murid untuk mengingat kembali hal-hal yang bertalian dengan topik 

tertentu, (5) memberi bimbingan kepada murid dalam belajar, dan (6) menilai 

hasil belajar murid.  

 

Berdasarkan pemaparan di atas, komunikasi menjadi bagian penting dalam 

pembelajaran di kelas. Melalui komunikasi, materi pelajaran yang akan 

disampaikan oleh guru dapat sampai kepada siswa baik secara langsung maupun 

dengan bantuan bahan ajar atau media pembelajaran. Potensi guru dan kepekaan 

indera siswa dalam menerima materi pelajaran merupakan salah satu hal penting 

dalam ketercapaian komunikasi dalam pembelajaran. Dengan adanya komunikasi 

yang baik antara guru sebagai pengirim pesan dan siswa sebagai penerima pesan, 

maka pesan yang berupa pengetahuan akan materi pelajaran dapat dipahami 

secara mendalam. 

 

Derek Rowntree dalam Daryanto (2009: 97), menyebutkan ada dua pola 

komunikasi yang umum diterapkan dalam belajar kelompok yaitu pola yang 
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dikontrol oleh guru dan pola yang dikontrol oleh anggota kelompok. Adapun 

gambaran pola-pola tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            Gambar 2.2 

            Pola komunikasi dalam  

 Gambar 2.1           belajar kelompok yang  

     Pola komunikasi dalam                        dikontrol oleh guru 

      belajar kelompok yang 

dikontrol oleh anggota kelompok   

 

Sumber. Derek Rowntree dalam Daryanto (2009: 96) 

 

 

Lebih lanjut Daryanto (2009: 97) menjelaskan bahwa Gambar 2.1 dapat 

disebutkan sebagai pola multi komunikasi karena komunikasi dapat dilakukan 

dari dan berbagai arah. Pengendalian diri dan kontrol dilakukan oleh anggota 

masing-masing dengan cara menahan diri dan memberi kesempatan kepada orang 

lain, sedangkan Gambar 2.2 menunjukkan bahwa guru yang mengontrol kegiatan 

diskusi siswa. Pola dasarnya adalah serangkaian dialog antara guru dengan setiap 

individu dengan cara seperti ini maka interaksi antara siswa dan siswa relatif kecil 

dibandingkan dengan pola Gambar 2.1  

 

Berdasarkan pola interaksi tersebut, pembelajaran menggunakan media komik 

yang dilengkapi dengan lembar tugas siswa sebagai panduannya termasuk ke 

dalam pola komunikasi pada Gambar 2.1, di mana terjalin komunikasi dari 
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berbagai arah. Ketika siswa melakukan pembelajaran menggunakan media komik, 

tentunya terjadi komunikasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam 

anggota kelompok serta siswa dengan media tersebut. Komunikasi antara siswa 

dengan siswa akan lebih besar ketika mereka membaca komik bersama dan 

mengisi lembar tugas siswa berdasarkan bacaan yang telah dibaca dibandingkan 

dengan komunikasi dua arah antara guru dengan siswa saja, guru dalam hal ini 

bertindak sebagai fasilitator, menggunakan langkah pembelajaran saintifik 

(saintific approach). 

 

2.3  Desain Pembelajaran 

 

Desain pembelajaran adalah disiplin yang berhubungan dengan pemahaman dan 

perbaikan satu aspek dalam pendidikan yaitu proses pembelajaran. Tujuan 

kegiatan membuat desain pembelajaran adalah menciptakan sarana yang optimal 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Sehingga disiplin desain 

pembelajaran terutama berkenaan dengan perumusan metode-metode 

pembelajaran yang menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam pengetahuan 

dan ketrampilan siswa. Desain pembelajaran dianggap sebagai penghubung antara 

keduanya karena desain pembelajaran adalah pengetahuan yang merumuskan 

tindakan pembelajaran untuk mencapai outcame pembelajaran. 

 

Aspek desain pembelajaran meliputi dua wilayah utama yaitu (1) psikologi, 

khususnya teori belajar, dan (2) media dan komunikasi. Tetapi media dan 

komunikasi seakan memberikan kontribusi prinsip dan strategi secara terpisah 

terintegrasi. Desain pembelajaran lebih banyak didukung oleh teori belajar. 
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Pelaksanaan penelitian ini menggunakan desain pembelajaran dengan model 

ASSURE yang dicetuskan oleh Heinich, dkk. sejak tahun 1980-an, dan terus 

dikembangkan oleh Smaldino, dkk. hingga sekarang. Menurut Heinich (2005) 

dalam Prawiradilaga (2009: 47-48) model ini terdiri atas enam langkah kegiatan 

yaitu: menganalisis pelajar, menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode; 

media dan bahan, penggunaan media dan bahan ajar oleh siswa dan guru; 

partisipasi siswa dalam pembelajaran, penilaian dan revisi. 

 

Model ASSURE merupaka sebuah formulasi model pembelajaran untuk kegiatan 

pembelajaran atau disebut juga model berorientasi kelas. Meskipun berorientasi 

pada kelas, model ini tidak menyebutkan strategi pembelajaran secara eksplisit. 

Strategi pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode,  

media, bahan ajar, serta peran serta siswa dikelas (Prawiradilaga, 2009: 47-48). 

Model ASSURE diilustrasikan pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 2.3   

Model ASSURE (Prawiradilaga, 2009: 48) 
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Smaldino. dkk, (2008: 85-87) menjelaskan bahwa model ASSURE dirancang 

untuk membantu para guru merencanakan pembelajaran yang efektif dengan 

mengintegrasikan pembelajaran berorientasi kelas dan menggunakan teknologi 

dan media. Langkah-langkah model ASSURE sebagai berikut. 

 

a. Analyze learners 

Langkah pertama dalam merencanakan mata pelajaran adalah mengidentifikasi 

dan menganalisis karakteristik siswa yang disesuaikan dengan hasil-hasil belajar. 

Informasi ini akan memandu pengambilan keputusan pada saat perancangan mata 

pelajaran. Area-area kunci yang harus dipertimbangkan selama analisis 

pembelajaran meliputi, 1) karakteristik umum, 2) kompetensi dasar spesifik 

seperti, pengetahuan, kemampuan dan sikap tentang topik, dan 3) gaya belajar. 

 

b.  State of objectives 

Langkah selanjutnya adalah menentukan standar tujuan belajar secara spesifik. 

Sangat penting mengawalinya dengan mengidentifikasi kurikulum dan teknologi 

yang tepat bagi siswa. Tujuan belajar yang dinyatakan dengan baik akan 

memperjelas tujuan, perilaku yang harus ditampilkan, kondisi perilaku atau 

kinerja yang diamati, dan tingkat pengetahuan atau kemampuan baru yang harus 

dikuasai siswa. Kondisi tersebut akan meliputi penggunaan teknologi dan media 

untuk menilai pencapaian dari standar atau tujuan  belajar. 

 

c. Select methods, media and material 

Setelah menganalisis para siswa dan menyatakan standar dan tujuan belajar. 

Dalam langkah tersebut, titik awal (pengetahuan, kemampuan, dan sikap terkini 

para siswa) dan titik akhir (tujuan belajar) dari pembelajaran telah ditentukan. 
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Langah selanjutnya adalah membangun jembatan diantara kedua titik tersebut 

dengan memilih strategi pembelajaran, teknologi dan media yang sesuai, 

kemudian memutuskan materi untuk menrapkan pilihan-pilihan tersebut. 

 

d. Utilyze media and material 

Tahap ini melibatkan perencanaan peran anda sebagai guru untuk menggunakan 

teknologi, media dan material, untuk membantu para siswa mencapai tujuan 

belajar. Untuk melakukannya ikuti proses “3P”, mengulas (preview) teknologi, 

media, dan material, menyiapkan (prepare) para pembelajar, dan memberikan 

(provide) pengalaman belajar. 

 

e. Require learner participation 

Agar efektif, pembelajaran sebaiknya mengharuskan ketertiban aktif mental para 

siswa. Sebaiknya terdapat aktivitas yang memungkinkan mereka untuk 

menerapkan pengetahuan atau kemampuan baru dan menerima umpan balik 

mengenai kesesuaian usaha mereka sebelum secara formal dinilai. Kegiatan 

praktik memungkinkan untuk melibatkan evaluasi mandiri para siswa, 

pembelajaran berbantuan komputer, kegiatan internet, atau kerja kelompok. Guru, 

media komputer, para siswa, atau evaluasi mandiri memberikan umpan balik. 

 

f. Evaluate and revise 

Setelah melaksanakan sebuah mata pelajaran, langkah selanjutnya mengevaluasi 

dampaknya pada pembelajaran siswa merupakan langkah penting dalam proses 

pembelajaran. Penilaian ini sebaiknya tidak hanya memeriksa tingkat dimana para 

siswa telah mencapai tujuan belajar, tetapi juga memeriksa keseluruhan proses 

pembelajaran dan dampak penggunaan teknologi dan media. Sekiranya terdapat 
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ketidakcocokan antara tujuan belajar dan hasil-hasil siswa, anda sebaiknya 

merevisi rencana mata pelajaran untuk membahas area-area pertimbangan 

tersebut.  

Menyampaikan pembelajaran sesuai dengan konsep teknologi pendidikan dan 

pembelajaran pada hakekatnya merupakan kegiatan menyampaikan pesan kepada 

siswa. Agar pesan tersebut efektif, perlu diperhatikan prinsip desain pesan 

pembelajaran. Prawiradilaga dan Siregar (2008: 18) mengemukakan prinsip 

desain pesan pembelajaran meliputi prinsip (1) kesiapan dan motivasi, (2) 

penggunaan alat pemusat perhatian, (3) partisipasi aktif siswa, (4) perulangan, dan 

(5) umpan balik.  

 

Kelima prinsip desain pesan pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli 

tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut.  

 

1. Prinsip kesiapan dan motivasi  

Prinsip ini menjelaskan jika dalam menyampaikan pesan pembelajaran 

siswa siap (siap pengetahuan prasyarat, siap mental, siap fisik) dan 

memiliki motivasi tinggi maka hasil belajar akan tinggi juga. Namun, jika 

siswa belum siap maka perlu dilakukan pembekalan dan jika siswa belum 

termotivasi maka perlu dimotivasi dengan menunjukkan pentingnya materi 

yang akan dipelajari, manfaat dan relevansi untuk kegiatan belajar yang 

akan datang dan untuk bekerja di masyarakat, serta dapat juga melalui 

pemberian hadiah dan hukuman.  
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2. Prinsip penggunaan alat pemusat perhatian  

Prinsip ini menjelaskan bahwa perhatian yaitu terpusatnya mental terhadap 

suatu objek memegang peranan penting terhadap keberhasilan belajar 

siswa, semakin memperhatikan maka siswa akan semakin berhasil. Alat 

pengendali perhatian yang paling utama adalah media dan teknik 

pembelajaran.  

3. Prinsip partisipasi aktif siswa  

Prinsip ini menjelaskan jika siswa aktif berpartisipasi dan interaktif dalam 

pembelajaran maka hasil belajar siswa akan meningkat.  

4. Prinsip perulangan  

Prinsip ini menjelaskan jika penyampaian pesan pembelajaran diulang-

ulang maka hasil belajar akan meningkat. Perulangan dapat dilakukan 

dengan memberikan tinjauan singkat pada awal pembelajaran dan 

ringkasan atau kesimpulan pada akhir pembelajaran. 

5.  Prinsip umpan balik  

Prinsip ini menjelaskan jika dalam penyampaian pesan siswa diberi umpan 

balik, hasil belajar akan meningkat. Jika salah diberikan pembetulan, dan 

jika benar diberikan konfirmasi atau penguatan. Dengan demikian, siswa 

akan tahu dimana letak kesalahannya dan semakin mantap dengan 

pengetahuan yang diperolehnya. 

 

Berdasarkan pada teori desain ASSURE, maka penulis memutuskan untuk 

mempergunakan media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan hasil 

pengembangan dalam pembelajaran enam pada tema Aku dan Sekolahku subtema 
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Prestasi  Sekolahku kelas II SD Negeri Poncowarno, pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi  tokoh Punakawan. 

 

2.4   Hakikat Model Pembelajaran Tematik 

2.4.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

 

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang direncanakan 

berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan 

kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat 

banyak kepada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit yang 

tematik adalah epitome dari seluruh bahasa pembelajaran yang menfasilitasi siswa 

secara produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan 

rasa ingin tahu dengan penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar 

mereka, (Trianto, 2011: 147). 

 

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk dalam salah satu 

tipe/jenis dari model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada 

dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa, (Depdiknas, 2006: 5). Istilah model pembelajaran 

terpadu sebagai konsep sering dipersamakan dengan integrated teaching and 

learning, integrated curriculum approach, a coherent curriculum approach. Jadi 

berdasarkan istilah tersebut, maka pembelajaran terpadu pada dasarnya lahir salah 

satunya dari pola pendekatan kurikulum yang terpadu (integrated curriculum 

approach). 
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Definisi mendasar tentang kurikulum terpadu dikemukakan oleh Humphreys 

dalam Trianto, (2011: 148). “Studi terpadu adalah studi di mana para siswa dapat 

mengeksplorasi pengetahuan mereka dalam berbagai mata pelajaran yang 

berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari lingkungan mereka. Ia melihat 

pertautan antara kemanusiaan, seni komunikasi, ilmu pengetahuan alam, 

matematika, studi sosial, musik dan seni. Ketrampilan pengetahuan 

dikembangkan dan diterapkan di lebih dari satu wilayah studi. Istilah lain yang 

sering digunakan untuk menyebutkan kurikulum terpadu adalah kurikulum 

interdisipliner”. Kurikulum interdisipliner didefinisikan sebagai organisasi 

kurikulum yang melintasi batas yang komprehensif atau studi luas yang 

menggabungkan berbagai segmen kurikulum ke dalam asosiasi yang bermakna, 

(Indrawati, 2009: 18). Kurikulum interdisipliner sebagai pandangan mengenai 

pengetahuan dan pendekatan kurikula yang menerapkan metodologi dan bahasa 

dari lebih satu disiplin ilmu untuk mengkaji tema, isu, permasalahan, topik atau 

pengalaman sentral. Kurikulum interdisipliner sebagai kurikulum yang 

memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah objek aktif karena dengan 

cara itulah siswa menemukan mata pelajaran yang digabungkan dengan dunia 

nyata dalam satu aktivitas. 

 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut, pada dasarnya mendukung 

bahwa kurikulum terpadu adalah pendekatan edukasional yang mempersiapakan 

siswa untuk mengahadapi pembelajaran seumur hidup. Terdapat kepercayaan 

yang kuat di antara mereka yang mendukung integrasi kurikulum, bahwa sekolah 

harus memandang pendidikan sebagai proses mengembangkan kemampuan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan, bukan mata pelajaran yang discrete yang terbagai 
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dalam departemen yang berbeda. Secara umum seluruh definisi kurikulum terpadu 

atau kurikulum interdisipliner mencakup: (1) kombinasi mata pelajaran, (2) 

penekanan pada proyek, (3) sumber di luar buku teks, (4) terkait antar konsep, (5) 

unit-unit tematis sebagai prinsip-prinsip organisasi, (6) jadwal yang fleksibel, (7) 

pengelompokan siswa yang fleksibel (Indrawati, 2009: 18-19). 

 

Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep yang menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan konsep-konsep secara terkoneksi baik secara inter 

maupun antar-mata pelajaran. Terjalin hubungan antar setiap konsep secara 

terpadu, akan menfasilitasi siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

dan mendorong siswa untuk memahami konsep-konsep yang mereka pelajari 

melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan pengalaman nyata. 

Dengan demikian, sangat dimungkinkan hasil belajar yang diperoleh siswa akan 

lebih bermakna dibandingkan jika hanya dengan cara drill merespons tanda-tanda 

atau signal dari guru yang diberikan secara terpisah-pisah. 

 

Apabila dikaitakan dengan tingkat perkembangan anak, pembelajaran terpadu 

merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan dan menyesuaikan 

pemberian konsep sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pendekatan 

berangkat dari teori pembelajaran yang menolak drill-system sebagai dasar 

pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak menurut Depdikbud 

(1996: 35). 

 

Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai suatu 

pendekatan belajar mengajar yang melibatakan beberapa bidang studi untuk 

memberikan pengalaman bermakna kepada anak didik. Dikatakan bermakan 
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karena dalam pengajaran terpadu, anak akan memahami konsep-konsep yang 

mereka pelajari itu melalui pengamatan langsung dan menghubungkannnya 

dengan konsep lain yang mereka pahami. 

Pembelajaran terpadu akan terjadi jika kejadian yang wajar atau eksplorasi suatu 

topik merupakan inti dari dalam pengembangan kurikulum. Dengan berperan 

secara aktif dalam eksplorasi tersebut siswa akan mempelajari materi ajar dan 

proses belajar beberapa bidang studi secara bersamaan. Keuntungan pembelajaran 

tematik yaitu memudahkan pemusatan perhatian pada suatu tema tertentu, siswa 

mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

dasar antara isi mata pelajaran dalam tema yang sama, pemahaman materi mata 

pelajaran lebih mendalam dan berkesan, kompetensi dasar dapat dikembangkan 

lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi 

siswa, lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan 

dalam konteks tema yang jelas, siswa lebih bergairah belajar karena dapat 

berkomunikasi dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan 

dalam suatu mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain, 

guru dapat menghemat waktu sebab mata pelajaran yang disajikan secara tematik 

dapat di persiapkan sekaligus, dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan dan 

waktu selebihnya dapat dimanfaatkan untuk remedial, pematapan, atau pengayaan 

materi (Depdiknas, 2007: 253). 

 

Pembelajaran tematik terpadu diyakini sebagai salah satu model pembelajaran 

yang efektif (highly effective teaching model) karena mampu mewadahi dan 

menyentuh secara terpadu dimensi emosi, fisik, dan akademik peserta didik di 

dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Pembelajaran tematik terpadu pada 
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awalnya dikembangkan untuk anak-anak berbakat dan bertalenta (gifted and 

talented), anak-anak yang cerdas, program perluasan belajar, dan peserta didik 

yang belajar cepat. Pembelajaran tematik terpadu ini pun sudah terbukti secara 

empirik berhasil memacu percepatan dan meningkatkan kapasitas memori peserta 

didik (enhance learning and increase long-term memory capabilities of learners) 

untuk waktu yang panjang  (Depdiknas, 2012: 76). 

 

Pembelajaran tematik terpadu memiliki perbedaan kualitatif (qualitatively 

different) dengan model pembelajaran lain. Pembelajaran tematik terpadu sifatnya 

memandu peserta didik mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher 

levels of thinking) atau keterampilan berpikir dengan mengoptimasi kecerdasan 

ganda (multiple thinking skills), sebuah proses inovatif bagi pengembangan 

dimensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.  

 

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan 

beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dari suatu atau beberapa mata pelajaran. Penerapan pembelajaran ini dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan yakni penentuan berdasarkan keterkaitan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar tema dan masalah yang dihadapi. 

 

2.4.2 Prinsip Dasar Pembelajaran Tematik 

 

Pembelajaran tematik memiliki prinsip dasar sebagaimana halnya menurut 

Sukardi, (2001: 45) pembelajaran tematik memiliki satu tema aktual, dekat 

dengan dunia siswa, dan ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tema ini 



45 
 

menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi pelajaran. 

Pengajaran tematik perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin 

dan saling terkait. Dengan demikian, materi-materi yang dipilih dapat 

mengungkapkan tema secara bermakna. Mungkin terjadi, ada materi pengayaan 

dalam bentuk contoh aplikasi yang tidak termuat dalam kurikulum. Tetapi ingat, 

penyajian materi pengayaan seperti itu perlu dibatasi dengan mengacu pada tujuan 

pembelajaran. 

 

Pembelajaran tematik tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum yang 

berlaku, tetapi sebaliknya pembelajaran tematik harus mendukung pencapaian 

tujuan pembelajaran yang termuat dalam kurikulum. Materi pembelajaran yang 

dapat dipadukan dalam satu tema perlu mempertimbangkan karakteristik siswa, 

seperti minat, kemampuan, kebutuhan, dan pengetahuan awal. Materi pelajaran 

yang dipadukan tidak perlu terlalu dipaksakan. Artinya materi yang tidak 

mungkin dipadukan tidak usah dipadukan. 

 

2.4.3  Karakteristik Pembelajaran Tematik 

 

Pembelajaran tematik di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah memiliki 

karakteristik yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, 

pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai 

mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan 

kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan 

menyenangkan, (Depdiknas, 2006:  265) seperti yang akan diuraikan sebagai 

berikut. 
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1) Berpusat pada siswa 

Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student center), hal ini sesuai 

dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai 

fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan 

aktivitas belajar. 

2) Memberikan pengalaman langsung 

Pemebelajaran tematik memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

(direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan 

pada sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk memahami hal-hal 

yang lebih abstrak. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Pembelajaran tematik pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak 

begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-

tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siwa. 

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran dengan demikin siswa mampu 

memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk 

membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran 
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yang lain bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan 

lingkungan dimana sekolah dan siswa berada. 

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAKEM yaitu 

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, (Trianto, 2011: 

162-164). 

 

Program pengembangan media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan 

dapat membantu siswa mempelajari dan menemukan sendiri pengetahuan secara 

konkret dimana program pengembangan media pembelajaran tematik tersebut 

mampu menyampaikan materi pelajaran dengan menarik, interaktif dan mudah di 

pahami oleh siswa. Media pembelajaran tematik yang akan dikembangkan 

memberikan pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Kegiatan-kegiatan yang 

dipilih dalam media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan bertolak 

dari minat dan kebutuhan siswa, memberikan kegiatan belajar akan lebih 

bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih 

lama, media pembelajaran tematik yang akan dikembangkan membantu 

mengembangkan ketrampilan berfikir siswa, media pembelajaran tematik yang 

akan dikembangkan dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti 

kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

Penggunaan program media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan 

secara teknis yaitu file yang di copykan ke dalam computer sekolah atau laptop 

pribadi guru. 
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2.4.4 Fungsi dan Tujuan Pembelajaran  Tematik Terpadu 

2.4.4.1 Fungsi  

Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan 

bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang 

tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar karena 

materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata (kontekstual) dan 

bermakna bagi peserta didik. 

 

2.4.4.2 Tujuan  

Pembelajaran tematik terpadu bertujuan antara lain sebagai berikut. 

1. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu,  

2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

muatan pelajaran dalam tema yang sama,  

3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan,  

4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan 

mengkaitkan berbagai muatan pelajaran lain dengan pengalaman 

pribadi peserta didik,  

5. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain, 

6. Lebih  merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang 

disajikan dalam konteks tema yang jelas,  
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7. Guru  dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan 

secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 

atau 3 pertemuan bahkan lebih dan atau pengayaan,  

8. Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan 

dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 

 

2.4.5 Makna Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik, sebagai model pembelajaran memiliki makna penting 

dalam membangun kompetensi peserta didik sebagai berikut. 

1. Dunia anak adalah dunia nyata 

Tingkat perkembangan mental anak selalu dimulai dengan tahap berfikir 

nyata. Kehidupan sehari-hari mereka tidak melihat mata pelajaran berdiri 

sendiri. Mereka melihat objek atau peristiwa yang di dalamnya memuat 

sejumlah konsep/ materi beberapa mata pelajaran. Misalnya, saat mereka 

berbelanja di pasar, mereka akan dihadapkan dengan suatu perhitungan  

mata pelajaran matematika, aneka ragam makanan sehat, mata pelajaran 

IPA, dialog tawar menawar, mata pelajaran Bahasa Indonesia, harga yang 

naik-turun, mata pelajaran IPS, dan beberapa materi pelajaran yang lain. 

2. Proses pemahaman suatu konsep peristiwa/objek lebih terorganisasi  

Proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu objek sangat 

bergantung pada pengetahuan yang sudah dimiliki anak sebelumnya. 

Masing-masing anak selalu membangun sendiri pemahaman terhadap 

konsep baru. Anak menjadi “arsitek” pembangun gagasan baru. 
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Guru dan orang tua hanya sebagai “fasilitator” atau mempermudah 

sehingga peristiwa belajar dapat berlangsung. Anak mendapat gagasan 

baru jika pengetahuan yang disajikan selalu berkaitan dengan pengetahuan 

yang sudah dimilikinya. 

3. Pembelajaran akan lebih bermakna 

Pembelajaran akan lebih bermakna kalau pelajaran yang sudah dipelajari 

siswa dapat dimanfaatkan untuk mempelajari materi berikutnya. 

Pembelajaran terpadu sangat berpeluang untuk memanfaatkan 

pengetahuan sebelumnya. 

4. Memberi peluang siswa mengembangkan kemampuan diri 

Pembelajaran terpadu memberi peluang siswa untuk mengembangkan tiga 

ranah sasaran pendidikan secara bersamaan. Ketiga ranah sasaran 

pendidikan itu meliputi, sikap (jujur, teliti, tekun dan terbuka terhadap 

gagasan ilmiah) ketrampilan (memperoleh, memanfaatkan, dan memilih 

informasi, menggunkan alat, bekerja sama dan kepemimpinan) dan ranah 

kognitif (pengetahuan). 

5. Memperkuat kemampuan yang diperoleh  

Kemampuan yang diperoleh dari satu mata pelajaran akan saling 

memperkuat kemampuan yang diperoleh dari mata pelajaran lain. 

6. Efisiensi waktu 

Guru dapat lebih menghemat waktu dalam menyususn persiapan 

mengajar. Tidak hanya siswa, guru juga dapat belajar lebih bermakna 

terhadap konsep-konsep sulit yang akan diajarkan. 
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Implemementasi pembelajaran tematik terpadu menuntut kemampuan guru dalam 

mentransformasikan materi pembelajaran di kelas. Karena itu, guru harus 

memahami materi apa yang diajarkan dan bagaimana mengaplikasikannya dalam 

lingkungan belajar di kelas. Karena Pembelajaran Tematik Terpadu ini bersifat 

ramah otak, guru harus mampu mengidentifikasi elemen-elemen lingkungan yang 

mungkin relevan dan dapat dioptimalisasi ketika berinteraksi dengan peserta didik 

selama proses pembelajaran (Depdiknas, 2012: 81). 

Ada sepuluh elemen yang terkait dengan hal ini dan perlu ditingkatkan oleh guru. 

1) Mereduksi tingkat kealpaan atau bernilai tambah berpikir reflektif, 2) 

Memperkaya sensori pengalaman di bidang sikap, keterampilan, dan pengetahuan, 

3) Menyajikan isi atau substansi pembelajaran yang bermakna, 4) Lingkungan 

yang memperkaya pembelajaran, 5) Bergerak memacu pembelajaran (movement 

to enhance learning), 6) Membuka pilihan-pilihan, 7) Optimasi waktu secara 

tepat, 8) Kolaborasi, 9) Umpan balik segera, 10) Ketuntasan atau aplikasi. 

 

2.4.6 Desain Pembelajaran Tematik 

 

Menurut Gagne dan Collay dalam Trianto, (2011: 101-106) “upaya untuk 

merancang aktifitas pembelajaran disebut dengan istilah desain pembelajaran. 

Istilah desain mempunyai makna adanya suatu keseluruhan, struktur, kerangka 

atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan. Mendesain aktifitas 

pembelajaran dapat diartikan berbagai upaya untuk membuat aktifitas 

pembelajaran menjadi terstruktur dan sistematis”. 
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Menurut Mayer dalam Benny A. Pribadi, (2011: 23) “untuk dapat mendesain 

sebuah program pembelajaran, seorang guru dan desainer program pembelajaran 

perlu mengajukan beberapa pertanyaan yang mendasar seperti di berikut ini. 1) 

Where we are going? (tujuan pembelajaran), 2) How we will get there? ( metode 

dan media pembelajaran ), 3) How will we know when we arrived? (evaluasi hasil 

dan program pembelajaran)”.  

 

Merancang aktivitas pembelajaran perlu mengetahui tujuan yang akan dicapai, 

kompetisi  yang perlu dimiliki oleh individu yang belajar atau learner. Bagaimana 

kita dapat mencapai tujuan bergantung kepada kendaraan yang akan kita gunakan.  

Dalam konteks pembelajaran, kendaraan yang digunakan adalah metode, media, 

dan materi pembelajaran yang diperlukan untuk membantu siswa dalam mencapai 

kompetisi yang diinginkan. 

 

Sheels and Richey dalam Trianto, (2011: 101-106) “memberikan definisi tentang 

design is process of specifiying condition  for learning (desain adalah proses 

untuk menentukan kondisi belajar). Sedangkan tematik merupakan suatu 

pendekatan yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa".  

 

Sebelum melaksanakan suatu pembelajaran harus membuat suatu desain 

pembelajaran terlebih dahulu. Desain dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 

digambarkan seperti berikut. 
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a) langkah pertama memilih dan mengembangkan tema  

Tema untuk pembelajaran tematik dapat bersumber dari minat anak, 

peristiwa-peristiwa khusus, kejadian yang tidak terduga, guru, dan orang 

tua, serta misi lembaga. 

b) langkah kedua penjabaran tema  

Tema yang dipilih harus dijabarkan ke dalam sub-sub tema dan konsep-

konsep yang di dalamnya terkandung istilah, fakta, dan prinsip, kemudian 

jabarkan ke dalam bidang- bidang pengembangan dan kegiatan belajar 

yang lebih operasional.  

c) langkah ketiga membuat perencanaan  

Perencannaan ini harus dibuat secara tertulis sehinga memudahkan guru 

untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh. 

d) langkah keempat adalah pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan lakukan dan kembangkanlah kegiatan belajar 

sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

e) pada tahap akhir dilakukan penilaian 

Penilaian dilakukan pada pelaksanaan dan akhir pembelajaran dengan 

tujuan untuk mengamati proses dan kemajuan yang dicapai anak melalui 

kegaitan pembelajaran terpadu/ tematik, (Trianto, 2011: 101-106) 

 

Di bawah ini adalah gambar desain dalam pelaksanaan pembelajaran dari 

langkah-langkah seperti yang telah dijelaskan.  
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Gambar 2.4 

Desain Pembelajaran Tematik diadopsi dari Trianto, (2011: 106) 

 

 

2.4.7 Penilaian pada Pembelajaran Tematik  

2.4.7.1    Hakikat Penilaian 

a. Ruang Lingkup Penilaian 

Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan 

berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang 

proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh 

anak didik melalui program kegiatan belajar (Depdiknas, 2006: 14) 

Penilaian merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan kualitas dan 

kuantitas belajar peserta didik. Penilaian juga dimaksudkan untuk memperoleh, 

menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan, (Trianto, 2007: 87). 
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Tujuan penilaian untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai anak didik 

selama mengikuti pembelajaran. 

b. Fungsi penilaian 

Fungsi penilaian dalam pembelajaran tematik dapat dijelaskan antara lain 

sebagai berikut. 

1. memberikan umpan balik kepada guru untuk menyempurankan 

pembelajaran,  

2. sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk membimbing perkembangan 

anak didik baik fisik maupun psikis sehingga dapat berkembang secara 

optimal,  

3. sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan 

bimbingan terhadap anak didik yang memerlukan bimbingan khusus,  

4. sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam 

kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya,  

5. memberikan informasi bagi orang tua tentang perkambangan yang telah 

dicapai oleh anak didik sebagai pertanggungjawaban,  

6. sebagai informasi kepada orang tua untuk menyesuaikan pendidikan 

keluarga dengan proses pembelajaran di sekolah,  

7. sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak dalam rangka pembinaan 

selanjutnya terhadap anak didik. 
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c. Prinsip-prinsip Penilaian 

Lebih lanjut dapat dijelaskan prinsip-prinsip penilaian, yang secara keseluruhan 

harus memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakan penilaian antara lain di 

bawah ini. 

1. berorientasi pada kompetensi   

Penilaian harus mampu menentukan apakah siswa telah mencapai 

kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. 

2. menyeluruh  

Penilaian hendaknya menilai siswa secara menyeluruh, mencakup semua 

aspek perilaku yakni kognitif, afektif dan psikomotor. 

3. valid  

Penilaian harus dapat memberikan informasi yang akurat tentang hasil 

belajar siswa. 

4. adil dan terbuka  

Penilaian harus adil terhadap semua siswa dan semua kriteria dan 

pengsambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. 

5. mendidik   

Penilaian merupakan penghargaan bagi siswa yang berhasil dan sebagai 

pemicu bagi siswa yang kurang berhasil. 

6. berkesinambungan  

Penilaian hendaknya dilakukan secara terencana dan terus-menerus. 

7. bermakna  

Penilaian yang dihasilkan diharapkan benar-benar menggambarkan 

perilaku yang sesungguhnya dari siswa.  Karena tidak ada satupun bentuk 
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penilaian yang dapat menghadirkan gambaran outentik, maka diharapkan 

guru menggunakan berbagai bentuk penilaian. 

 

d. Tujuan Penilaian 

 

Tujuan penilaian dalam pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. 

1. mengetahui percapaian indikator yang telah ditetapkan,  

2. memperoleh umpan balik bagi guru, untuk pengetahui hambatan yang 

terjadi dalam pembelajaran maupun efektivitas pembelajaran,  

3. memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap siswa,  

4. sebagai acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut (remedial, 

pengayaan, dan pemantapan). 

2.4.7.2  Cara,  Alat dan Prosedur Penilaian 

 

1. Alat Penilaian 

Alat penilaian dapat berupa tes dan non tes. Tes mencakup, tertulis, lisan, atau 

perbuatan, catatan harian perkembangan siswa, dan porto folio. Dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas awal penilaian yang lebih banyak digunakan adalah melalui 

pemberian tugas dan portofolio. Guru menilai anak melalui pengamatan yang lalu 

dicatat pada sebuah buku bantu. Sedangkan tes tertulis digunakan untuk menilai 

kemampuan menulis siswa, khususnya untuk mengetahui tentang penggunaan 

tanda baca, kata atau angka. 
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2. Aspek Penilaian 

Pada pembelajaran tematik penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian 

Kompetensi Dasar dan Indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada 

tema tersebut. Dengan demikian penilaian dalam hal ini tidak lagi terpadu melalui 

tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan Kompetensi Dasar, Hasil 

Belajar dan Indikator mata pelajaran. 

Nilai akhir pada buku laporan dikembalikan pada kompetensi mata pelajaran yang 

terdapat pada kelas satu dan dua Sekolah Dasar, yaitu Bahasa Indonesia, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Keterampilan, dan Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan kesehatan. 

3. Penilaian dengan Simbol  

Dalam melaksanakan penilaian dengan menggunakan symbol, guru dapat 

memakai beberapa cara seperti di bawah ini.  

a. Obsevasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

terhadap sikap, perilaku, dan berbagai kemampuan yang ditunjukkan anak. 

b. Catatan Anekdot 

Adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung tentang 

sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba (insidental) 

c. Percakapan 

Adalah cara pengumpulan data melalui interaksi lisan untuk mendapatkan 

informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu. 
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d. Penugasan 

Adalah cara pengumpulan data berupa pemberian tugas yang harus 

dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu baik secara perorangan 

maupun kelompok. 

e. Unjuk Kerja 

Adalah cara pengumpulan data yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas 

dalam perbuatan yang dapat diamati, missal praktik menyanyi, olahraga atau 

memperagakan sesuatu. 

4. Prinsip Penilaian  

Menurut Trianto (2007: 87), dalam melaksanakan penilaian hendaknya ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, sebagai berikut. 

1. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. 

2. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan 

untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

3. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 

Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya 

dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan 

yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik. 

4. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tidak lanjut. Tindak lanjut 

berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Tindak lanjut berupa 

perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remidi bagi peserta 
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didik yang pencapaiannya di bawah kriteria ketuntasan, dan program 

pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan. 

5. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang 

ditempuh dalam proses pembelajaran. 

2.4.8 Landasan Pembelajaran Tematik  

 

Menurut Trianto (2011: 101-106), pembelajaran tematik berangkat dari tiga (3) 

landasan yaitu landasan filosofis, psikologis dan yuridis di bawah ini.  

 

2.4.8.1   Landasan filosofis  

 

1) Progresivisme 

Proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreatifitas, 

pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (natural), dan 

memperhatikan pengalaman siswa  

2)  Konstruktivisme 

Anak mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan obyek, 

fenomena, pengalaman dan lingkungannya. 

3)  Humanisme  

Melihat siswa dari segi keunikan/kekhasannya, potensi, dan motivasi yang 

dimilikinya.  

 

2.4.8.2  Landasan psikologis 

Psikologi perkembangan untuk menentukan tingkat keluasan dan 

kedalamannya isi sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik 

Psikologi belajar untuk menentukan bagaimana isi/materi pembelajaran 
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disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus 

mempelajarinya. 

  

2.4.8.3  Landasan yuridis 

1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  

2)  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 

2.4.9 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik. 

Kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran Tematik Terpadu menurut 

Kunandar (2007) dalam Eko Yuli Supriyanto, (2015: 31) dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

2.4.9.1 Kelebihan  

1. Menyenangkan karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik, 

2. Memberikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar yang relevan 

 dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, 

3. Hasil belajar dapat bertahan lama karena lebih berkesan dan bermakna, 

4. Mengembangkan keterampilan berpikir peserta didiksesuai dengan 

 persoalan yang dihadapi,  

5. Menumbuhkan keterampilan sosial melalui kerja sama,  

6. Memiliki sikap toleransi, komunikasi dan tanggap terhadap gagasan 

 orang lain 

7. Menyajikan kegiatan yang bersifat nyata sesuai dengan persoalan yang 

 dihadapi dalam lingkungan peserta didik. 

 



62 
 

2.4.9.2 Kekurangan atau kendala 

Selain kelebihan di atas pembelajaran tematik memiliki beberapa kelemahan. 

Kelemahan pembelajaran tematik tersebut terjadi apabila dilakukan oleh guru 

tunggal. Misalnya seorang guru kelas kurang menguasai secara mendalam 

penjabaran tema sehingga dalam pembelajaran tematik akan merasa sulit untuk 

mengaitkan tema dengan mateti pokok setiap mata pelajaran. Di samping itu, jika 

skenario pembelajaran tidak menggunakan metode yang inovatif maka pencapaian 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tidak akan tercapai karena akan 

menjadi sebuah narasi yang kering tanpa makna. 

Kelemahan pembelajaran tematik tersebut antara lain, seperti di bawah ini. 

1. Kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum sekolah 

dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah kedalam berbagai mata pelajaran 

yang ada. 

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan 

prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara 

optimal. 

3. Belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran 

terpadu secara utuh.  

4. Kendala utama dalam pelaksanaannya yaitu sifat konservatif guru. 

Umumnya guru merasa senang dengan proses pembelajaran 

konvensional yang sudah biasa. 
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2.5 Media Pembelajaran dalam Teknologi Pendidikan 

 

Teknologi Pendidikan dikembangkan untuk memecahkan persoalan belajar 

manusia atau dengan kata lain mengupayakan agar manusia (peserta didik) dapat 

belajar dengan mudah dan mencapai hasil secara opimal. Pemecahan masalah 

belajar tersebut terjelma dalam bentuk semua sumber belajar atau sering dikenal 

dengan komponen pendidikan yang meliputi pesan, orang/manuisa, bahan, 

peralatan, teknik, dan latar/lingkungan. Pemecahan masalah tersebut ditempuh 

melalui proses analisis masalah, penentuan cara pemecahan, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang tercemin dalam fungsi pengembangan media dalam bentuk riset 

teori, desain, produksi, evaluasi, seleksi, logistik dan penyebarluasan/ 

pemanfaatan. 

 

Hal ini termasuk kawasan pengembangan dalam kawasan teknologi pendidikan. 

Pengembangan sumber belajar merupakan suatu kegiatan memfasilitasi kegiatan 

belajar yang harus dilakukan oleh setiap pengembang sistem pendidikan. Adapun 

sumber belajar itu sendiri meliputi semua sumber belajar yang dapat digunakan 

oleh pebelajar baik secara terpisah mapun dalam bentuk gabungan, untuk 

memberikan fasilitas belajar, (Sukiman, 2011: 24). 

 

2.5.1  Pengertian Media Pembelajaran 

 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Banyak batasaan 

yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi 

Pendidikan di Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang 
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digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Sementara itu Briggs 

dalam Sadiman, (2010: 6) berpendapat bahwa media adalah alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, kaset, film 

bingkai adalah contoh-contohnya. 

 

Commission on Intructional Technology (1970) dalam Miarso, (2009: 457) 

“Mengartikan  media pendidikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi 

komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran disamping guru, 

buku, teks, dan papan tulis. Sedangkan menurut National of  Education 

Association di Amerika sepserti dikutip Association of  Education and 

Comunication  Technology (1979) dalam Miarso, (2009: 457) “Mendefinisikan 

media dalam lingkup pendidikan sebagai segala benda yang dapat 

dimanipulasikan, dilihat, didengar, atau dibicarakan beserta instrumen yang 

dipergunakan untuk kegiatan pendidikan”.  

 

Menurut Gagne (1970) dalam Asyhar, (2011: 7) “Media pendidikan adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar”. Senada dengan pendapat Gagne adalah Briggs dalam Miarso, 

(2009: 457) mendefinisikan “Media pembelajaran sebagai sarana untuk 

memberikan perangsang bagi si belajar supaya proses belajar terjadi”. Sedangkan 

Gerlach dan Ely dalam Asyhar, (2011: 7-8) menambahkan bahwa “Media 

pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi 

atau kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, atau sikap”. Heinich dkk. dalam Kustandi dan Sutjipto, 

(2011: 9), juga menambahkan bahwa “Informasi yang disampaikan dalam media 
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pembelajaran mengandung tujuan pembelajaran atau maksud-maksud 

pembelajaran antara sumber dan penerima”. 

Sementara Miarso, (2009: 458) menyimpulkan bahwa “Media  pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali”. 

“Media pembelajaran juga merupakan alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar berfungsi untuk memperjelas makna yang disampaikan, sehingga dapat 

mencapai tujuan  pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna”, (Kustandi dan 

Sutjipto, 2011: 9). 

Secara menyeluruh pengertian media  pembelajaran dikemukakan oleh Rahardjo 

dalam Siagian, (2007: 77) yaitu “Segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang 

(media by utilization) maupun yang telah tersedia  (media by desain), baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan (materi pelajaran) dari sumber (misalnya guru) kepada 

penerima (siswa) sehingga membuat atau membantu siswa melakukan kegiatan 

belajar”.  

Berdasarkan berbagai uraian tentang pengertian media  pembelajaran tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa media  pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

isi materi ajar dari sumber belajar ke pebelajar (individu atau kelompok), yang 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat pebelajar sedemikian 

rupa sehingga proses belajar (di dalam atau di luar kelas) menjadi lebih efektif. 
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Pengalaman belajar yang bermakna dari siswa dalam pembelajaran dapat 

dimunculkan dengan menggunakan bantuan media. Penggunaan media   

mempermudah siswa memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkrit. 

Secara psikologi, siswa akan lebih mudah mempelajari hal yang konkrit 

dibandingkan hal yang abstrak. Berkaitan dengan hubungan konkrit-abstrak 

dengan media pembelajaran, Edgar Dale dalam Daryanto (2010: 24) menyatakan 

bahwa “Jenjang konkrit-abstrak dimulai dari siswa yang berpartisipasi dalam 

pengalaman nyata, kemudian menuju siswa sebagai pengamat kejadian nyata, 

dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan 

media, dan terakhir siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan 

simbol”. Kerucut pengalaman (cone of experience) Dale diadopsi dari Sadiman,  

(2010: 11) digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.5 

Kerucut Pengalaman dari Edgar Dale (Sadiman, 2010: 11) 

 

 

Menurut Dale dalam Sadiman, (2010: 11) kerucut di atas menganalogikan visual 

berdasarkan tingkat kekonkritan dan keabstrakan metode mengajar dan bahan 
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pembelajaran. Tujuannya untuk menggambarkan deretan pengalaman dari bersifat 

langsung hingga pengalaman melalui simbol komunikasi. Penggambaran tersebut 

didasarkan pada suatu rentangan pengalaman dari yang konkrit ke yang abstrak. 

Simbol dan gagasan yang abstrak dapat lebih mudah dipahami dan diserap 

manakala diberikan dalam bentuk pengalaman konkrit. Kerucut pengalaman 

merupakan upaya awal untuk memberikan alasan tentang kaitan teori belajar 

dengan komunikasi visual. 

Dasar pengerucutan tersebut bukanlah tingkat kesulitan, melainkan tingkat 

keabstrakan jumlah jenis indra yang turut serta selama penerimaan isi pengajaran 

atau pesan. Pengalaman langsung akan memberikan kesan yang paling utuh dan 

paling bermakna mengenai informasi dan gagasan yang terkandung dalam 

pengalaman itu, karena melibatkan indra penglihatan, pendengaran, perasaan, 

penciuman dan peraba. Dapat disimpulkan bahwa perolehan pengetahuan siswa 

akan semakin abstrak apabila pesan hanya disampaikan melalui verbal, 

pengalaman yang paling konkret adalah yang lebih efektif digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

 

Menurut Koesnandar (2005: 48), “Sejumlah pertimbangan dalam memilih media 

pembelajaran yang tepat adalah (1) media yang diperlukan mudah dipakai, (2) 

jumlah biaya yang dibutuhkan, (3) teknologi yang ada mudah digunakan, (4) 

terdapat interaksi media dengan pengguna, (5) tersedianya fasilitas, (6) media 

yang dipilih merupakan media yang up to date”. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 3), “Dalam memilih media hendaknya 

mengacu pada kriteria seperti ketepatannya dengan tujuan pengajaran, dukungan 
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terhadap isi bahan pelajaran, kemudahan memperoleh media, ketrampilan guru 

dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakannya, sesuai dengan 

taraf  berfikir siswa”. 

 

2.5.2 Jenis-Jenis Media Pembelajaran  

 

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011: 65-78), “Jenis media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran cukup beragam, mulai dari media yang sederhana 

sampai pada media yang cukup rumit dan canggih”.  

 

Berikut ini merupakan jenis-jenis media pembelajaran menurut kesamaan 

karakteristik dan kekhususannya sebagai berikut. 

 

2.5.2.1   Media Audio 

 

Media audio berkaitan dengan indra pendengaran dan pesan yang akan 

disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif verbal, nonverbal 

maupun kombinasinya. Yang termasuk media audio antara lain radio, piringan 

audio, pita audio, tape recorder, photograph, telepon, laboratorium bahasa, public 

address system, laboratorium bahasa, dan rekaman tulisan jauh. 

  

2.5.2.2   Media Visual 

 

Media visual adalah jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera 

penglihatan dari siswa. Dengan media ini, pengalaman yang dialami siswa sangat 

tergantung pada kemampuan penglihatannya. Beberapa media visual antara lain. 

a) Media cetak seperti buku, jurnal, modul, majalah, cerita bergambar, komik, 
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poster dan peta, b) Model dan prototype seperti globe bumi, pop up, dan diorama, 

c) Media realitas alam sekitarnya (Asyhar, 2011: 45). 

 

Media visual juga dibedakan menjadi dua yaitu (1) media visual diam dan (2) 

media visual gerak. Jenis media yang dapat diklasifikasikan dalam media visual 

diam antara lain foto, ilustrasi, kartu kata bergambar, gambar pilihan dan 

potongan gambar, film bingkai, grafik, bagan, diagram, peta, globe, chart, poster, 

kartun, komik, dll. Sedangkan media visual gerak meliputi gambar-gambar 

proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya (Asyhar, 2011: 45). 

 

2.5.2.3   Media Audio Visual  

Media audio visual menggabungkan antara media audio dan visual sehingga bisa 

mengatasi kekurangan kedua media tersebut. Media audio visual dibedakan 

menjadi dua, yaitu (1) media audio visual diam seperti TV diam, film rangkai 

suara, halaman bersuara, buku bersuara dan lain sebagainya. (2) Media audio 

visual gerak seperti film bersuara, pita, video, film TV dan lain sebagainya. 

2.5.2.4   Media Proyeksi 

Media proyeksi diam (still projected medium) memiliki persamaan dengan media 

grafis dalam hal menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Jenis-jenis media 

proyeksi diantaranya: film bingkai, slide, film rangkai, proyektor transparansi, 

proyektor tak tembus pandang, dan mikrofis. 
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2.5.2.5   Media Film dan Video 

Film atau gambar merupakan kumpulan gambar-gambar dalam frame. Setiap 

frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar 

terlihat gambar hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga 

memberikan visualisasi yang kontinyu. Sedangkan video menggambarkan suatu 

obyek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. 

Film dan video dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan 

konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

2.5.2.6   Media Komputer 

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi informasi 

yang diberi kode, serta merupakan mesin elektronik yang otomatis melakukan 

pekerjaan dan perhitungan sederhana dan rumit. Komputer terdiri dari empat 

komponen: input, processor, penyimpanan data (ROM dan RAM), dan output. 

Pemanfaatan komputer dalam pendidikan dikenal melalui  pembelajaran dengan 

bantuan komputer (Computer Assisted Instruction) yang dikembangkan dalam 

beberapa format yaitu: tutorial, drill and practice, simulasi, permainan, dan 

discovery. Komputer juga telah digunakan untuk mengadministrasikan tes dan 

pengelolaan administrasi sekolah. 

2.5.2.7   Multimedia 

Multimedia merupakan kombinasi dari berbagai media, yaitu dengan 

menggunakan audio, video, grafis, dan lain sebagainya. Multimedia diarahkan 
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kepada komputer yang dalam perkembangannya sangat pesat, dan sangat 

membantu dalam dunia pendidikan. Adanya media internet juga memberikan 

pengaruh positif dalam pelaksanaan pembelajaran, diantaranya dengan adanya 

program e-learning, e-education, dan lain lain. 

Multimedia memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar secara individual 

atau mandiri maupun secara kelompok. Multimedia juga memberikan kemudahan 

bagi guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, multimedia memberikan 

rangsangan yang cukup besar dalam meningkatkan motivadsi belajar siswa. 

2.5.3 Peranan Media Pembelajaran 

Peran media dalam proses pembelajaran menurut Asyhar, (2011: 27-29) 

diantaranya “Media berperan dalam mengatasi berbagai hambatan (hambatan 

psikologis, hambatan fisik, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan sekitar) 

yang dikenal dengan nama barier dan noise dalam proses pembelajaran, 

membantu dalam menciptakan pengalaman terhadap siswa sehingga dihasilkan 

lulusan yang berkualitas, membantu pendidik untuk memfasilitasi proses belajar 

siswa, membantu dalam  mempermudah proses dan memperjelas materi 

pembelajaran dengan beragam contoh konkrit, membantu dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran, mengatasi keterbatasa dan kekurangan pendidik dalam 

mengkomunikasikan materi pembelajaran, dan media berperan dalam membantu 

pendidik sehingga tidak terlalu banyak dalam memberikan penjelasan 

verbalistik”. 
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Riyana dalam Asyhar, (2011: 29) menyatakan “Media pembelajaran berperan 

dalam membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan 

(joyfull learning). Media pembelajaran juga membantu siswa dalam berkreasi 

untuk menciptakan bentuk atau obyek yang diinginkan. Selain itu media 

pembelajaran berperan membantu siswa dalam belajar dan memperkaya 

pengetahuannya”.  

Kemp and Dayton dalam Daryanto, (2010: 6) menyatakan bahwa “Media 

pembelajaran memiliki kontribusi dalam pembelajaran yaitu, 1) penyampaian 

pesan pembelajaran dapat lebih tersandar, 2) pembelajaran dapat lebih menarik, 3)  

pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar, 4) waktu 

pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, 5) kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan, 6) proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan dimana 

pun diperlukan,7) sikap positip siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan, 8) peran guru berubah ke arah yang positif”. 

2.5.4 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran  

2.5.4.1 Manfaat Media Pembelajaran 

 

Menurut Miarso, (2009: 458-460) berbagai kajian teoritik dan empirik 

menunjukkan manfaat media dalam pembelajaran yaitu.  

1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-

beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan 

pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan 

sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika 
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peserta didik tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, 

maka obyeknyalah yang dibawa ke peserta didik. Obyek dimaksud bisa 

dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk gambar-gambar 

yang dapat disajikan secara audio visual dan audial,  

2. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal 

yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para 

peserta didik tentang suatu obyek yang disebabkan karena: (a) obyek 

terlalu besar, (b) obyek terlalu kecil, (c) obyek yang bergerak terlalu 

lambat, (d) obyek yang bergerak terlalu cepat, (e) obyek yang terlalu 

kompleks, (f) obyek yang bunyinya terlalu halus, (g) obyek mengandung 

berbahaya dan resiko tinggi. Melalui penggunaan media yang tepat, maka 

semua obyek itu dapat disajikan kepada peserta didik,  

3. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

peserta didik dengan lingkungannya,  

4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan,  

5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis,  

6. Media membangkitkan keinginan dan minat baru,  

7. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar,  

8. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang 

konkrit sampai dengan abstrak,  

9. Media memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri,  

10. Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru (new literacy),  

11. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan 

kesadaran akan dunia sekitar,  
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12. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru maupun siswa. 

 

2.5.4.2 Fungsi Media Pembelajaran  

Selain itu, pembelajaran tidak sekedar menjadi alat bantu pembelajaran, tetapi 

juga memiliki banyak fungsi seperti dijabarkan Asyhar, (2011: 29-41) sebagai 

berikut. 

1. Sebagai sumber belajar, yaitu sebagai penyalur, penyampai, penghubung 

pesan maupun pengetahuan dari pebelajar kepada pembelajar,  

2. Fungsi sematik, yaitu fungsi berkaitan dengan kemampuan media dalam 

memperjelas arti dari suatu kata, istilah, tanda atau simbol,  

3. Fungsi fikasi, yaitu fungsi berkaitan dengan kemampuan media untuk 

menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu obyek atau 

kejadian sehingga dapat digunakan kembali sesuai dengan keperluan, 

4. Fungsi manipulatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan 

media untuk menampilkan kembali suatu obyek, peristiwa atau kejadian 

dengan berbagai cara, teknik, dan bentuk,  

5. Fungsi distributif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan media 

dalam menjangkau siswa yang sangat besar di kawasan yang sangat luas 

dalam menampilkan suatu obyek atau kejadian,  

6. Fungsi psikomotorik, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan    

media dalam keterampilan fisik siswa,  

7. Fungsi psikologis, yaitu fungsi yang berkaitan dengan aspek psikologis 

yang mencakup fungsi atensi (menarik perhatian), fungsi afektif 

(menggugah perasaan/emosi), fungsi kognitif (mengembangkan 
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kemampuan daya pikir), fungsi imajinatif, dan motivasi (mendorong 

siswa membangkitkan minat belajar),  

8. Fungsi sosio-kultural, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan 

media dalam memberikan rangsangan persepsi yang sama kepada siswa.  

Levie & Lentz dalam Azhar Arsyad, (2011: 16-17) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual sebagai berikut. 

1. Fungsi  atensi.  

Media visual berfungsi menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran sehingga memungkinkan 

siswa memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar.  

2. Fungsi afektif  

Fungsi afektif dapat terlihat dari segi  kenikmatan siswa ketika belajar atau 

membaca teks yang bergambar. 

3. Fungsi kognitif  

Fungsi kognitif dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam gambar 

4. Fungsi kompensatoris  

Fungsi kompensatoris dapat terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual 

yang memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang 

lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatnya kembali. 
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2.5.5  Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Gerlach & Ely, dalam (Azhar Arsyad 2007: 12), mengemukakan ciri-ciri media 

pembelajaran antara lain  

2.5.5.1 ciri fiksatif (fixative property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan  

dan merekontruksi suatu peristiwa atau objek. Ciri Fiksatif  media memungkinkan 

suatu rekaman kejadian atau obyek yang terjadi pada satu waktu tertentu 

ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Ciri ini amat penting bagi guru karena 

kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format 

media tertentu yang ada dapat digunakan setiap saat. Peristiwa yang kejadiannya 

hanya sekali (dalam satu dekade atau satu abad) dapat diabadikan dan disusun 

kembali untuk keperluan pembelajaran. Prosedur laboratorium yang rumit dapat 

direkam dan  disusun untuk kemudian direproduksi berapa kali pun pada saat 

diperlukan. Demikian pula kegiatan siswa dapat direkam untuk kemudian 

dianalisis dan dikritik oleh siswa sejawat baik secara perorangan maupun secara 

kelompok. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan 

media seperti fotografi, video tape, audio tape, disket komputer dan film. 

2.5.5.2   ciri manipulatif 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri 

manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berharihari dapat disajikan kepada 

siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan teknik pengambilan gambar time-

lapse recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong kemudian 

menjadi kupu-kupu dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut. 
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Disamping dapat dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat saat 

menayangkan kembali hasil suatu rekaman video. 

2.5.5.3   ciri distributif 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan 

kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama 

mengenai kejadian itu. Distribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas atau 

beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah tertentu, tetapi juga 

dapat disebar ke seluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja. 

2.5.6   Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media pembelajaran menurut Ibid dalam Eko Supriyanto (2015: 34),  

sebaiknya memperhatikan “Kriteria-kriteria sebagai berikut a) ketepatannya 

dengan tujuan pembelajaran, media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan, b) dukungan terhadap isi bahan pelajaran, c) 

kemudahan dalam memperoleh media, d) keterampilan guru dalam menggunakan 

media, e) tersedia waktu untuk menggunakan media, f) sesuai dengan taraf 

berpikir siswa”. 

Pendapat lain, Musfiqon (2012: 118-121) menyebut ada 6 kriteria pemilihan 

media pembelajaran antara lain sebagai berikut.  

1. Kesesuaian dengan tujuan  

Media pembelajaran digunakan sebagai pendukung ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Agar fungsi media optimal maka media yang ditentukan 

dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran. Media disusun sedemikian rupa 
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agar mampu membantu guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. Tujuan bisa saja mengacu salah satu maupun gabungan dari 

ranah kognitif, afektif dan atau psikomotorik.  

2. Ketepatgunaan 

Tepat guna dalam konteks pembelajaran berarti pemilihan media 

didasarkan pada kegunaan. Misalkan materi yang diajarkan berupa bagian-

bagian penting dari benda, maka media gambar, bagan dan slide merupakan 

pilihan yang tepat. Suatu materi tertentu membutuhkan suatu media yang 

tepat guna agar bisa dipahami, dan tidak semua media bisa digunakan 

untuk suatu materi tertentu.  

3. Ketersediaan 

Media merupakan alat mengajar dan belajar, maka media yang dipilih 

harus ada ketika media tersebut dibutuhkan. Jika guru tidak mampu 

membuat dan memproduksi media maka pilih media alternatif yang ada di 

sekolah.  

4. Keadaan peserta didik  

Penggunaan media harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik agar 

dapat berfungsi optimal. Aspek-aspek dari peserta didik yang perlu 

diperhatikan berupa keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. 

Pemilihan media harus menyesuaikan dengan bekal awal yang dimiliki 

siswa. Perkembangan tingkat berfikir siswa harus dijadikan dasar penilihan 

media. Media yang efektif adalah media yang penggunaannya tidak 

tergantung pada perbedaan individu siswa, baik itu tipe siswa auditif-visual 

maupun kinestetik.  



79 
 

5. Biaya kecil  

Pilih media yang murah dan sederhana, tapi hasilnya banyak dan bagus. 

Media mahal bukan berarti dapat memberi hasil yang lebih baik dalam 

pembelajaran.  

6. Keterampilan guru  

Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakanya dalam 

pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh oleh guru 

yang menggunakannya.  

7. Mutu teknis 

Media yang diplih dan digunakan hendaknya memiliki mutu teknis yang 

bagus karena kualitas media jelas mempengaruhi tingkat ketersampaian 

pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik.  

 

Media komik dipilih dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan kriteria 

tersebut. Media komik dipilih karena kemudahan penggunaan dalam 

pembelajaran baik bagi guru maupun siswa, kemampuan menyajikan materi 

pembelajaran tematik  lebih efektif, serta isi materi komik yang dapat disesuaikan 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

Faktor-faktor  lain yang  perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media menurut 

Arief S. Sadiman, (2007: 86)  “antara lain sebagai berikut a) Tujuan instruksional 

yang ingin dicapai, b) Karakteristik siswa atau sasaran, c) Jenis rangsangan 

belajar yang diinginkan, Keadaan latar atau d) lingkungan, e) Luas jangkauan 

yang ingin dilayani”. 
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Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus  

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai, 

seperti contoh berikut 1) bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat 

menghafalkan kata-kata tentunya media audio yang tepat untuk digunakan, 2) jika 

tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan maka media 

cetak yang lebih tepat digunakan, 3) kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik 

(gerak dan aktivitas), maka media film dan video bisa digunakan.  

Allen dalam Sudrajat, (2008: 20) “Mengemukakan tentang hubungan antara 

media dengan tujuan pembelajaran, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah 

ini”. 

Tabel 2.1  

Pemilihan Media menurut Tujuan Belajar 

diadopsi dari Sudrajat, (2008: 20) 
 

 

 

No 

 

MEDIA 

BELAJAR 

TUJUAN 

Info 

Faktual 

Pengenal

an Visual 

Prinsip, 

Konsep & 

Aturan 

Prosedur 
Keteram 

pilan 
Sikap 

1. 
Gambar 

Diam 
Sedang Tinggi Sedang Sedang Rendah Rendah 

2. 
Gambar 

hidup 
Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang 

3. Televisi Sedang Sedang Tinggi Sedang Rendah Sedang 

4. 
Obyek Tiga 

Dimensi 
Rendah Tinggi Rendah Rendah Rendah Rendah 

5. 
Rekaman 

Audio 
Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah Sedang 

6. 
Programmed 

Instruction 
Sedang Sedang Sedang Tinggi Rendah Sedang 

7. Demonstrasi Rendah Sedang Rendah Tinggi Sedang Sedang 

8. 
Buku teks 

tercetak 
Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang 

9. Sajian lisan Sedang Rendah Sedang Sedang Rendah Sedang 
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2.5.7 Landasan Pelaksanaan Media Pembelajaran 

Daryanto (2010: 12), memaparkan landasan penggunaan media pembelajaran 

yaitu antara lain di bawah ini. 

  1.    Landasan Filosofi 

Secara Filosofis, model pendidikan hendaknya merupakan bentuk atau 

contoh utama dari masyarakat yang lebih luas dan lebih maju sebagai 

hasil karya dari pendidikan itu sendiri. 

  2.    Landasan Sosiologis 

Komunikasi merupakan kegiatan manusia sesuai dengan nalurinya yang 

selalu ingin berhubungan satu sama lain, oleh karena itu komunikasi 

tidak langsung dengan cara menggunakan media dan juga dipandang 

sebagai proses penyampaian pesan, gagasan, fakta, makna, konsep dan 

data yang sengaja dikembangkan sehingga dapat diterima oleh penerima 

pesan. 

  3.    Landasan Psikologis 

  Penyusunan tujuan instruksional dimaksudkan agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien, disamping itu 

guru perlu menentukan dan mengorganisasi berbagai komponen 

pengajaran secara tepat, termasuk komponen media pembelajaran. Guru 

akan dapat mengorganisir komponen pembelajaran dengan tepat kalau ia 

mengetahui tentang proses belajar atau tipe-tipe belajar, dimana hakikat 

perbuatan belajar adalah usaha terjadinya perubahan tingkah laku atau 

kepribadian bagi orang yang belajar, baik perubahan dari aspek 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap, guru juga akan dapat memilih 
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media dengan tepat dalam rangka mencapai tujuan instruksional jika 

mengetahui tentang bagaimana proses orang mengenal dunia sekitarnya 

dan bagaimana cara orang belajar. 

 

2.5.8  Perkembangan dan Karakteristik Media Pembelajaran 

Berdasarkan perkembangan teknologinya, Seels and Richey (1994: 40-44) 

mengelompokan “Media pembelajaran ke dalam empat kelompok, yaitu 

Teknologi cetak, Teknologi audio visual, Teknologi berbasis komputer, dan 

Teknologi terpadu, seperti uraian di bawah ini”. 

2.5.8.1 Teknologi Cetak 

Teknologi cetak merupakan cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan, 

seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis 

atau fotografis. Secara khusus teknologi cetak/visual mempunyai karakteristik 

sebagai berikut 1) teks dibaca secara linear, sedangkan visual direkam menurut 

ruang, 2) keduanya biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif (hanya 

menerima), 3) keduannya berbentuk visual yang statis, 4) pengembangannya 

sangat tergantung kepada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual, 5) 

keduanya berpusat pada siswa, dan 6) informasi dapat diorganisasikandan 

distrukturkan kembali oleh pemakai. 

 

2.5.8.2 Teknologi Audio Visual 

Teknologi audio visual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan 

dengan menggunakan peralatan elektronis untuk mednyampaikan pesan-pesan 

audio dan visual. Secara khusus teknologi audiovisual cenderung mempunyai 
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karakteristik sebagai berikut 1) biasanya bersifat linear, 2) biasanya menyajikan 

visual yang dinamis, 3) digunakan dengan cara yang sebelumnya telah ditentukan 

oleh desainer/pengembang, 4) cenderung merupakan representasi fisik dari 

gagasan riil dan abstrak, 5) dikembangkan berdasarkan prinsi-prinsip psikologis 

tingkah laku dan kognitif, dan 6) sering berpusat pada guru, kurang 

memperhatikan interaktivitas belajar siswa. 

 

2.5.8.3 Teknologi Berbasis Komputer 

Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada 

mikroprosesor. Teknologi komputer baik yang berupa perangkat keras maupun 

perangkat lunak, biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut 1) digunakan 

secara acak atau tidak berurutan, di samping secara linear; 2) dapat digunakan 

sesuai keinginan siswa, maupun menurut cara yang dirancang oleh 

desainer/pengembang, 3) gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak, 

dengan menggunakan kata, simbol, maupun grafis, 4) prinsip-prinsip ilmu 

kognitif diterapkan selama pengembangan, dan 5) belajar dapat berpusat pada 

siswa dengan tingkat interaktivitas yang tinggi. 

 

2.5.9 Faktor-faktor dalam Pengembangan Media Pembelajaran 

Dalam melakukan pengembangan media, terdapat faktor-faktor yang harus 

diperhatikan. Ahmad Rohani dalam Eko Supriyanto, (2015: 27-29) menyatakan 

bahwa “memilih media instruksional edukatif, perlu mempertimbangkan empat 

hal yaitu produksi, peserta didik, isi, dan guru”.  
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2.5.9.1 Pertimbangan Produksi  

1. Availability (tersedianya bahan) 

Media akan efektif dalam penggunaannya apabila tersedia bahan dan 

berada pada sistem yang tepat. 

2.   Cost (harga) 

Harga yang tingga tidak menjamin penyusunannya menjadi tepat, 

demikian sebaliknya tanpa biaya juga tidak akan berhasil, artinya tujuan 

tidak akan berhasil.  

3.   Physical condition (kondisi fisik)  

Misalnya ukuran, bentuk, dan warna menarik akan lebih efektif.  

4.   Emotional impact  

Media memiliki nilai estetika sehingga lebih menarik bagi siswa dan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

 

2.5.9.2 Pertimbangan Peserta Didik 

8. Student characteristics (karakter peserta didik)  

Pemilihan media harus mempertimbangkan karakter peserta didik meliputi 

masalah tingkat kematangan peserta didik secara komperhensif. Ada tiga 

hal yang berkenaan dengan karakteristik siswa menurut Yudhi Munadi 

dalam Eko Supriyanto, (2015, 29-30), yaitu a) Keadaan yang berkenaan 

dengan kemampuan awal siswa (prerequisite skills), yakni kemampuan 

yang merupakan hasil dari berbagai pengalaman masing-masing siswa, b) 

Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang, lingkungan hidup 
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dan status sosial (sociocultural), c) Karakteristis yang berkenaan dengan 

perbedaan-perbedaan kepribadian.  

5. Student relevance (sesuai dengan peserta didik) 

Bahan yang relevan akan memberi nilai positif dalam mencapai tujuan 

belajar, pengaruhnya akan meningkatkan pengalaman peserta didik, 

pengembangan pola pikir, analisis pelajaran, hingga dapat menceritakan 

kembali.  

6. Student involvement (keterlibatan peserta didik)  

Media dapat memberikan kemampuan peserta didik dan keterlibatan 

peserta didik secara fisik dan mental.  

 

2.5.9.3 Pertimbangan Isi  

1. Curiculair-relevance 

Penggunaan media harus sesuai dengan isi kurikulum, tujuan harus jelas, 

perlu perencanaan yang baik, 

2. Content-soundnesss  

Materi yang terkandung dalam media dipilih yang cocok dan up to date,  

3. Content-presentation 

Cara penyajian harus benar disamping kesesuaian isi materi dalam media. 

 

2.5.9.4 Pertimbangan Guru  

1. Teacher-utilization,  

kemanfaatan media harus dipertimbangkan, hal-hal berikut sebagai bahan 

pertimbangan antara lain a) digunakan untuk kepentingan individu atau 
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kelomok, b) digunakan media tunggal atau multimedia, c) yang lebih 

penting berorientasi pada tujuan  

2. Teacher Peace of Mind,  

media yang digunakan mampu memecahkan problem, maka perlu 

dilakukan review dan observasi bahan-bahan sebelum digunakan.  

 

Pendapat lain Setyosari dalam Sa‟dun Akbar, (2011: 216-217) menyatakan 

“Pemilihan media harus memperhatikan hal-hal berikut a) Kesesuaian media 

dengan tujuan pembelajaran, b) Kesesuaian media dengan karakteristik pebelajar, 

c) Kesesuaian media dengan lingkungan belajar, d) Kemudahan dan 

keterlaksanaan pemanfaatan media,  e) Dapat menjadi sumber belajar, f) Efisiensi 

media dalam kaitannya dengan waktu, tenaga, dan biaya, g) Keamanan bagi 

pembelajar,  h) Kemampuan media dalam mengaktifkan siswa, i) Kemampuan 

media dalam mengembangkan suasana belajar yang menyenangkan, j) Kualitas 

media”.  

 

Jenis media yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa komik yang 

dapat dikategorikan ke dalam media grafis. Dalam penerapannya, grafis sebagai 

media visual, pemaknaannya menjadi lebih luas bukan hanya sekedar gambar 

saja. Media grafis yang baik hendaknya dapat mengembangkan daya imajinasi 

atau citra anak didik. Daya imajinasi ditimbulkan dengan menata dan meyusun 

unsur-unsur visual dalam materi pelajaran.  
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2.5.9.5 Pedoman Merancang Media Pembelajaran  

Dalam merancang media pembelajaran perlu memperhatikan patokan, antara lain 

kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, garis, bentuk, tekstur, 

ruang, dan warna pendapat Ahmad Rohani dalam Muhammad Supriyanto, (2015: 

30-32) dapat dijelaskan sebagai berikut ini.  

a. Kesederhanaan,  

mengacu pada tata letak (lay out) media pengajaran. Penyajian unsur 

pokok yang ingin disampaikan perlu ditonjolkan, perhatian siswa harus 

dipusatkan pada gagasan pokok atau inti pelajaran. Pemakaian kata-kata 

degan huruf sederhana, kalimat-kalimat ringkas tetapi padat dan mudah 

dipahami.  

b. Keterpaduan,  

mengandung pengertian ada hubungan erat diantara berbagai unsur visual 

sehingga secara keseluruhan berfungsi padu. Hal ini dapat dicapai dengan 

penggunaan unsur-unsur visual yang saling mendukung sebagai satu 

kesatuan.  

c. Penekanan,  

seringkali penyajian media memerlukan penekanan pada satu unsurnya 

saja yang justru memerlukan titik perhatian dan minat siswa. Penekanan 

bisa dilakukan dengan memnafaatkan ukuran, hubungan, perpektif, dan 

unsur-unsur visual seperti garis, bentuk, tekstur, warna, dan ruang. 

d. Keseimbangan,  

mencakup keseimbangan formal/simetris dan keseimbangan 

informal/asimetris. Keseimbangan formal tampak pada unsur-unsur 
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visualnya terbagi dua bagian yang sama sebangun. Sedangkan 

keseimbangan informal unsur-unsur visualnya ditata sedemikian rupa 

seimbang tapi tidak sebangun. Untuk memperoleh komposisi yang bagus, 

unsur-unsur visual ditata terlebih dahulu sebelum huruf-hururf, 

keterangan, tanda-tanda lain dituliskan.  

e. Garis,  

dalam pesan-pesan visual dapat berfungsi untuk menghubungkan berbagai 

unsur bersama-sama, serta mengarahkan pengamat dalam mempelajari 

unsur-unsur visual dalam urutan-urutan khusus. Garis sebagai unsur visual 

memiliki fungsi sebagai penuntun bagi pengamat (siswa) dalam 

mempelajari rangkaian konsep, gagasan, makna, atau isi pelajaran yang 

tersirat dalam media.  

f. Bentuk,  

merancang media pembelajaran dengan suatu bentuk yang tidak lazim, 

dapat memberikan perhatian secara khusus pada media visual, maka media 

yang demikian akan lebih mampu menarik perhatian dan minat siswa.  

g. Ruang,  

penataan ruang bagi berbagai unsur visual yang tepat akan menjadikan 

media lebih efektif. Ruang terbuka yang mengelilingi unsur-unsur visual 

dan kata-kata akan menghindarkan kesan berdesakan.  

h. Tekstur,  

adalah unsur visual yang menimbulkan kesan kasar atau halusnya 

permukaan. Tekstur dapat dipergunakan dalam hal penekanan, aksentuasi 

atau pemisahan, serta dapat menambah kesan keterpaduan.  
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i. Warna,  

merupakan hal penting bagi sebagian besar media visual, namun 

pemakaiannya harus tepat agar memberi dampak terbaik. Pilihan warna 

harus memberi kesan harmonis. Pemakaian warna hendaknya dengan 

maksud memberikan kesan pemisahan, penekanan keterpaduan unsur-

unsur visual.  

 

2.5.10    Hubungan Media Pembelajaran dalam Teknologi Pendidikan 

 

Teknologi Pendidikan dikembangkan adalah untuk memecahkan persoalan belajar 

manusia atau dengan kata lain mengupayakan agar manusia (peserta didik) dapat 

belajar dengan mudah dan mencapai hasil secara optimal. Pemecahan masalah 

belajar tersebut terjelma dalam bentuk semua sumber belajar atau sering dikenal 

dengan komponen pendidikan yang meliputi pesan, orang/manusia, bahan, 

peralatan, teknik, dan latar/lingkungan. Pemecahan masalah tersebut ditempuh 

melalui proses analisis masalah, penentuan cara pemecahan, pelaksanaan, dan 

evaluasi yang tercemin dalam fungsi pengembangan media dalam bentuk riset 

teori, desain, produksi, evaluasi, seleksi, logistik dan penyebarluasan/ 

pemanfaatan. Agar semua fungsi ini berjalan dengan baik maka, perlu adanya 

koordinasi yang kegiatannya tercemin dalam fungsi pengelolaan pendidikan yang 

meliputi pengelolaan organisasi dan pengelolaan personal.  

Pemanfaatan sumber belajar merupakan suatu kegiatan memfasilitasi kegiatan 

belajar yang harus dilakukan oleh setiap pengembang sistem pendidikan. Adapun 

sumber belajar itu sendiri meliputi semua sumber belajar yang dapat digunakan 
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oleh pelajar baik secara terpisah mapun dalam bentuk gabungan, untuk 

memberikan fasilitas belajar, (AECT, 1986: 9)  

 

Komponen-komponen sumber belajar adalah bahan dan peralatan. Walapun 

secara tidak eksplisit media tercantum sebagai komponen sumber belajar, tetapi 

kedua komponen tersebut sebenarnya adalah komponen media. Alat dan bahan 

yang kita kenal dengan software dan hardware tidak lain dan tidak bukan adalah 

media, (Sadiman, 2010: 6). Dengan demikian dapat di simpulkan, media 

merupakan salah satu komponen dalam sumber belajar, dan sekaligus merupakan 

salah satu bentuk pemecahan belajar menurut teknologi pendidikan dengan 

melalui suatu perencanaan yang sistematis.  

 

Hubungan antara media dengan teknologi pendidikan tidak dapat di lepaskan. 

Penggunaan media dalam kegiatan pendidikan pembelajaran merupakan bagian 

dari teknologi pendidikan. Sukiman (2012: 25), “Jika di gambarkan dalam sebuah 

skema hubungan antara media pendidikan/pembelajaran dengan teknologi 

pendidikan akan tampak sebagai berikut".  

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.6 

Hubungan Media Pembelajaran dalam Teknologi Pendidikan 

diadopsi dari Sukiman, (2012: 25) 
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2.6 Kajian Komik Pembelajaran  

2.6.1 Pengertian Komik Pembelajaran 

2.6.1.1   Pengertian komik 

 

Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan 

lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-kata (Franz & 

Meier, 1994: 55).  

 

Menurut Scott McCloud (2002: 9) dalam buku Understanding Comics bahwa 

“Komik merupakan gambar yang menyampaikan informasi atau menghasilkan 

respon estetik pada yang melihatnya. Hampir seluruh teks komik tersusun dari 

hubungan antara gambar atau lambang visual dan kata-kata atau lambang verbal. 

Gambar dalam komik merupakan gambar-gambar statis yang berurutan yang 

saling berkaitan satu dengan yang lain yang membentuk sebuah cerita”.  

 

Dalam hal ini McCloud (2002: 9) memberikan pengertian tentang komik yang 

antara lain “sebagai gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang letak posisi 

dalam urutan tertentu untuk menyampaikan informasi dan atau mencapai 

tanggapan estetis dari pembaca”. McCloud (2002: 9) mengemukakan bahwa 

“Gambar-gambar yang berurutan merupakan sarana komunikasi yang unggul. Hal 

itu dapat dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ilmiah yang bukan 

merupakan cerita. Sedangkan, fungsi kata-kata dalam komik adalah untuk 

menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar dan teks 

secara keseluruhan. Kata-kata biasanya ditampilkan dalam gelembung-gelembung 

atau balon-balon yang dikreasikan sedemikian rupa sehingga serasi dengan 

gambar-gambar. Balon-balon teks itu dapat berupa ujaran atau pikiran dan 
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perasaan tokoh (teks gelembung bicara dan gelembung pikiran), namun dapat juga 

berisi deskripsi singkat tentang sesuatu. Gelembung-gelembung kata dan kata-

katanya biasanya juga dikreasikan dengan berbagai model sehingga tampak lebih 

kreatif dan menarik serta untuk menirukan bunyi-bunyi non verbal”. 

 

Komik termasuk ke dalam sastra anak karena komik tersebut mengandung cerita-

cerita yang menarik untuk dibaca anak-anak, menurut Hurlock dalam Sudjana, 

(2007: 68) “Komik dapat memberikan model yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kepribadian anak. Sebagaimana halnya genre sastra anak yang 

lain, komik pun dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi, sarana untuk 

menyampaikan cerita, pesan, dan bahkan sampai pada hal-hal yang berbau ilmiah 

sekalipun”. 

 

Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa komik ialah cerita yang 

diwujudkan dalam bentuk gambar berkesinambungan yang dimaksudkan untuk 

menyampaikan pesan atau sekedar bacaan hiburan karna sifatnya yang lucu. 

 

2.6.1.2   Komik Pembelajaran  

 

Media Komik Pembelajaran merupakan media berbasis cetak, hal tersebut 

berdasarkan proses dan sifat media tersebut. Media Komik memiliki  beberapa  

proses  antara  lain  meliputi menggambar manual, gambar scanner, editing 

dengan program photoshop dan proses pewarnaan.  Setelah  selesai  dengan 

beberapa proses tersebut, maka media komik akan melalui proses pencetakan. 

Media Komik digolongkan sebagai bahan cetak yang memerlukan proses 

pencetakan untuk memperbanyak media tersebut serta memerlukan proses editing 
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sebelum mencetaknya. Sedangkan berdasarkan sifatnya Media Komik  

Pembelajaran  mempunyai  sifat sederhana,  jelas,  mudah  untuk  dipahami  oleh 

siswa. 

 

Komik pembelajaran dalam teknologi pendidikan bersifat  edukatif  dan  

menciptakan unsur penyampaian pesan yang jelas serta komunikatif. Dalam 

penggunaan media komik secara efektif pada saat proses belajar mengajar, guru 

diwajibkan untuk menggunakan motivasi potensial dari buku komik yang dipadu 

dengan metode  mengajar,  sehingga  komik  akan  dapat menjadi alat pengajaran 

yang efektif (Sudjana, 2007: 68). Dengan demikian komik akan dapat difungsikan 

sebagai media instruksional edukatif. Penggunaan komik dalam pengajaran 

sebaiknya dipadu dengan metode mengajar,sehingga komik akan dapat menjadi 

alat pengajaran  yang efektif.  

 

2.6.1.3   Aplikasi Komik dalam Pembelajaran 

 

Nilai edukatif komik dalam  proses belajar mengaqjar tidak diragukan lagi. 

Menurut Sudjana dan Rivai, (2002: 68) menyatakan “Media  komik dalam  proses 

pembelajaran menciptakan minat peserta didik, mengefektifkan proses 

pembelajaran, dapat meningkatkan minat belajar dan menimbulkan minat 

apresiasinya. Media komik dalam pembelajaran sebaiknya tidak menggunakan 

kata-kata kotor tetapi menggunakan kata-kata yang mengandung pesan-pesan 

pengetahuan,, gambar-gambar pelaku kekerasan diganti dengan contoh-contoh 

berperilaku bernuansa moral, adegan percintaan diganti dengan adegan yang 

mengarahkan rasa cinta dan kasih saying terhadap sesama makhluk dan 

penciptaNya”. 
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Selain itu komik yang dikembangkan  juga disesuaikan dengan tujuan dan materi 

yang akan diajarkan. Gambar yang disajikan dalam komik berbentuk kartun, hal 

ini dikarenakan gambar-gambar kartun disukai oleh siswa. Fungsi gambar tersebut 

hanya sebagai ilustrasi dari cerita yang disajikan dan sesuai materi yang dibahas. 

 

Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa komik pembelajaran   

merupakan media yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam 

memahami suatu materi. Penggunaan analogi dan penggambaran cerita dalam 

kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa untuk memahami suatu materi. 

Objek-objek yang terlalu kecil, terlalu besar, berbahaya atau bahkan tidak dapat 

dikunjungi oleh siswa dapat dihadirkan melalui media komik pembelajaran. 

 

2.6.2 Ciri-ciri komik 

 

Sebagaimana halnya dengan buku bacaan fiksi (dalam hal tertentu juga nonfiksi). 

Komik memiliki beberapa ciri, (Sudjana dan Rivai, 2009: 3). Namun berbeda 

halnya dengan bacaan fiksi dan nonfiksi yang menyampaikan cerita dengan teks 

verbal, komik hadir lewat gambar dan bahasa, lewat teks verbal dan nonverbal 

sekaligus. Keterkaitan antara terks verbal dan nonverbal dalam komik sedemikian 

erat dan tidak dapat dipisahkan tanpa kehilangan roh cerita. Cerita dan pesan yang 

ingin disampaikan juga diungkapkan lewat gambar dan bahasa, maka gambar-

gambar yang ditampilkan ke dalam bentuk panel-panel itu mesti berurutan, yang 

satu hadir sesudah yang lain dan berhubungan secara makna. Dalam cerita komik 

panel-panel gambar lebih dominan daripada teks verbal, dan bahkan banyak panel 

gambar yang sudah berbicara tanpa unsur bahasa atau dengan unsur bahasa yang 

terbatas.  
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Adapun cirinya antara lain sebagai berikut.   

a. Bersifat proposional 

Komik mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam 

membaca komik. Pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik 

menjadi pelaku utama. 

b. Bahasa percakapan 

Bahasa yang digunakan dalam komik biasanya bahasa percakapan sehari-

hari,jadi pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan komik. Bahasa 

komik tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca. 

c. Bersifat kepahlawanan 

Umumnya isi cerita yang ada didalam komik,akan cenderung membuat 

pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. 

d. Penggambaran watak 

Penggambaran watak dalam komik,digambarkan secara sederhana. 

Penggambaran secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti 

karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. 

e. Menyediakan humor 

Humor kasar yang tersaji dalam komik akan mudah dipahami seseorang 

karena memang humor tersebut sering ada dimasyarakat. 

 

2.6.3 Jenis-jenis komik  

 

Sama halnya dengan berbagai jenis sastra anak yang lain, komik juga dapat 

dibedakan ke dalam beberapa kategori, Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2005: 

64) sebagai berikut. 
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a)  Dilihat dari segi bentuk penampilan atau kemasan, komik dapat dibedakan 

menjadi 3, yaitu. 

1. Komik strip (comic strip) 

Merupakan komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, 

namun dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang 

utuh. Tentu saja karena gambarnya hanya sedikit dan gagasan yang 

disampaikan juga tidak terlalu banyak, lazimnya hanya melibatkan satu 

focus pembicaraan seperti tanggapan terhadap berbagai peristiwa dan isu-

isu mutakhir. Komik strip secara mudah ditemukan dalam berbagai 

majalah anak dan surat kabar seperti majalah bobo dan kids fantasi. 

2. Komik buku  

Yakni komik yang dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya 

menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku biasanya 

berseri dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri dan seperti 

tidak ada habisnya. Komik-komik tersebut ada yang memang 

menampilkan cerita yang berkelanjutan, tetapi ada juga yang tidak. 

Maksudnya, antara komik seri sebelum dan sesudah tidak ada kaitan 

peristiwa dan konflik yang mempunyai sebab akibat.  

3. Komik humor dan petualangan. 

Komik ini termasuk komik yang sangat digemari oleh anak-anak. Komik 

humor adalah komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu yang 

mengandung pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. 

Aspek kelucuan atau humor dapat diperoleh lewat berbagai cara baik lewat 

gambar-gambar maupun lewat kata-kata. Komik humor biasanya 
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menampilkan gambar-gambar yang lucu baik dilihat dari segi potongan, 

ukuran tubuh, tampang, proporsionalitas bagian-bagian tubuh maupun 

bentuk-bentuk bagian tubuh yang lebih sering terlihat aneh. 

Komik petualangan adalah komik yang menampilkan cerita petualangan 

tokoh-tokoh cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela, 

memperjuangkan, perkelahian atau aksi-aksi lain yang termasuk dalam 

aksi petualangan. Komik ini menampilkan dua kelompok tokoh, yakni 

kelompok baik dan kelompok jahat, yang berseberangan memperebutkan 

sesuatu atau mempertahankan perinsip-prinsip masing-masing dan hamper 

dipastikan kelompok baiklah yang selalu memenangkan perkelahian itu 

walaupun sebelumnya banyak terjadi kesulitan. 

4. Komik biografi dan komik ilmiah. 

Komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seorang tokoh sejarah 

yang ditampilkan dalam bentuk komik. Biografi tokoh yang bersangkutan 

biasanya telah ditulis dalam bentuk buku biografi yang semata-mata 

menggunakan lambang verbal. Komik ini selalu berkaitan dengan aspek 

lain sesuai dengan ketokohan tokoh yang dikomikkan misalnya, aspek 

sejarah, seni, religious, dan lain-lain. 

Komik ilmiah merupakan campuran antara narasi dan komik, dalam komik 

ilmiah tekanan ada pada proses penemuan dan barang temuannya. Contoh 

buku campuran narasi dan komik dalam seri penemuan yang dimaksud 

antara lain penemuan telepon, penemuan televisi, penemuan pesawat 

terbang, penemuan mobil penemuan film, dan lain-lain. 
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b. Pembagian komik berdasarkan jenis cerita terbagi menjadi 4 macam yaitu. 

1. Komik edukasi 

Komik edukasi memiliki 2 fungsi yaitu a) Pertama adalah fungsi hiburan, 

b) Kedua dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung  untuk 

tujuan edukatif.  Hal ini karena kedudukan komik yang semakin 

berkembang ke arah yang baik karena masyarakat sudah menyadari nilai 

komersial dan nilai edukatif yang biasa dibawanya. 

2. Komik promosi (iklan) 

Komik juga mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia 

anak, Sehingga muncul pula komik yang dipakai untuk keperluan promosi 

sebuah produk. Visualisasi komik promosi ini biasanya menggunakan 

figur superhero. 

3. Komik wayang 

Komik wayang berarti komik yang bercerita tentang cerita wayang, yaitu 

Mahabharata yang menceritakan perang besar antara Kurawa dan Pandawa 

maupun cerita Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Shinta. 

Komik jenis ini di Indonesia muncul di tahun 60-70-an dengan beberapa 

komik yang mengawali masa ini yaitu a) Lahirnya Gatotkatja (Keng Po), 

b) Raden Palasara karya Johnlo, c) Mahabharata karya R.A Kosasih yang 

sangat terkenal terbitan melodi dari Bandung. 

4. Komik silat 

Komik silat sangatlah popular, karena tema-tema silat yang didominasi 

oleh adegan laga atau pertarungan sampai saat ini masih menjadi idola. 
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Misalkan Jepang dengan ninja dan samurainya atau China dengan 

kungfunya, sebut saja Naruto. 

c. Macam-macam komik lainnya, yaitu. 

1. Komik kartun/ karikatur 

Dimana komik yang isinya hanya berupa satu tampilan, komik ini 

didalamnya berisi beberapa gambar tokoh yang digabungkan dengan 

tulisan- tulisan. Tujuan komik ini biasanya mengandung unsur kritikan, 

sindiran, dan humor. Sehingga dari gambar (kartun/tokoh) dan tulisan 

tersebut mampu memberikan sebuah arti yang jelas sehingga pembaca 

dapat memahami maksud dan tujuannya dari komik tersebut. 

2. Komik potongan 

Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang di gabungkan 

menjadi satu bagian / sebuah alur cerita pendek (cerpen). Tetapi  isi dari 

ceritanya tidak harus selesai disitu bahkan ceritanya bisa di buat 

bersambung dan di buat sambungan ceritanya lagi. Komik ini biasanya 

terdiri dari 3-6 panel bahkan lebih. Komik potongan (comic strip) ini 

biasanya disodorkan dalan tampilan harian atau mingguan disebuah surat 

kabar, majalah maupun tabloid/buletin. Penyajian komik potongan ini 

ceritanya  juga dapat berisi cerita yang humor, cerita yang serius nan asik 

untuk dibaca setiap epsisodenya hingga tamat ceritanya. 

3. Komik tahunan 

Komik ini biasanya terbit setiap satu bulan sekali bahkna bisa juga satu 

tahun sekali. Penerbit biasanya akan menerbitkan buku- buku komik baik 

itu cerita putus maupun serial putus. 
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4. Komik online (web online) 

Selain media cetak, adapula media online. Dengan adanya media Internet 

jangkauan pembacanya bisa lebih luas daripada media cetak. Komik 

online lebih menguntungkan daripada komik media cetak, karena dengan 

biaya yang sangat relatif lebih murah kita bisa menyebar luaskan komik 

yang bisa dibaca siapa saja. 

5. Buku komik 

Buku komik adalah suatu cerita yang berisikan gambar- gambar, tulisan, 

dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Buku komik ini sering kita 

jumpai bahkan mungkin sering kita baca. Buku komik sering disebut 

sebagai komik cerita pendek, yang biasanya di dalam komik ini berisikan 

32 halaman tetapi ada juga komik yang berisi 48 halaman dan 64 halaman. 

Komik ini biasanya berisikan cerita lucu, cerita cinta (cerita remaja), 

superhero (pahlawan). 

 

2.6.4 Fungsi  dan Peranan Komik dalam Pembelajaran  

2.6.4.1   Fungsi Komik  

 

Terdapat beberapa fungsi komik yang diterapkan dalam komik menurut Sudjana 

dan Rivai,  2001: 2) antara lain sebagai berikut.  

 

1.  Memberikan kenikmatan bagi pembaca.  

Komik merupakan karangan yang dikemas dalam wujud wacana cerita 

narasi yang dapat memberikan kenikmatan bagi pembaca.  
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2.  Komik sebagai karya sastra.  

Penyajian cerita dalam komik berwujud narasi maka pembaca akan 

menemukan unsur-unsur intrinsik seperti halnya dalam karya sastra, oleh 

karena itu komik merupakan sebuah karya sastra.  

3.  Memberikan hiburan.  

Dalam komik berisi hal-hal yang dapat menyenangkan/lucu, sehingga 

memberikan hiburan tersendiri bagi pembacanya.  

4. Sebagai selingan.  

Dalam komik mengandung nilai-nilai hiburan sehingga dapat 

menghilangkan kejenuhan dari aktivitas sehari-hari.  

5. Sebagai penerawang budaya.  

Komik berasal atau sebagai sarana menambah pengetahuan bagi 

pembacanya.  

6. Sebagai sarana pendidikan. 

Dalam cerita komik dapat diisi muatan informasi yang menggandung 

nilai-nilai edukasi (pendidikan) sehingga komik dapat digunakan sebagai 

media pendidikan, dalam hal ini pendidikan karakter.  

 

2.6.4.2   Peranan Komik  

 

Peranan pokok komik sebagai media pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai 

(2002: 68) adalah “Kemampuannya dalam menciptakan minat belajar siswa”. 

Sebagai media audio-visual, agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu 

mengoptimalkan pembelajaran, maka dalam pengembangan komik harus 

berpegang pada beberapa hal sebagai berikut. 
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1. Bentuk 

Pemilihan bentuk penting untuk agar dapat membangkitkan minat dan 

perhatian siswa. 

2. Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur yang bersifat 

berurutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur garis ini dapat 

membantu dalam kejelasan cerita. 

3. Tekstur 

Tekstur berfungsi untuk menimbulkan kesan halus atau kasar yang dapat 

menunjukkan unsur penekanan. 

4. Warna 

Fungsi penggunaan warna adalah untuk memberikan kesan pemisahan 

atau penekanan serta membangun keterpaduan dan mempertinggi realitas 

objek dan menciptakan respon emosional.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan warna adalah 1) Pemilihan 

warna khusus, 2) Nilai warna, yakni tingkat ketebalan dan ketipisan, 3) 

Intensitas atau kekuatan warna. 

 

2.6.5  Karakteristik Komik 

 

Komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk  kartun yang mengungkapkan 

karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan 

dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca 

(Sudjana, 2007: 64).  
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Adapun karakteristik komik (Sudjana, 2007: 64) dapat diuraikan  antara lain 

sebagai berikut.  

a. Komik terdiri atas berbagai situasi cerita bersambung.  

b. Komik bersifat humor.  

c. Perwatakan lain dari komik harus dikenal agar kekuatan medium ini bisa 

dihayati. 

d. Komik memusatkan perhatian di sekitar rakyat. 

e. Cerita pada komik mengenai diri pribadi sehingga pembaca 

mengidentifikasikan dapat dirinya segera melalui perasaan serta tindakan 

dari perwatakan tokoh utamanya.  

f. Ceritanya perhatian, ringkas dan menarik  

g. Dilengkapi dengan aksi bahkan dalam lembaran surat kabar dan buku-

buku. 

h. Komik dibuat lebih hidup serta diolah dengan pemakaian warna - warna 

utama secara bebas. 

Secara khusus komik sebagai penerapan dari teknologi cetak mempunyai 

karakteristik seperti dapat diuraikan sebagai berikut 1) teks dibaca secara linier, 

sedangkan visual direkam menurut ruang, 2) memberikan komunikasi satu arah 

yang bersifat pasif, 3) berbentuk visual yang statis, 4) pengembangannya 

bergantung pada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual, 5) berpusat pada 

pebelajar, 6) informasi dapat diorganisasikan dan distruktur kembali oleh 

pemakai. 
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2.6.6 Unsur-Unsur Komik  

 

Dalam sebuah komik terdapat unsur-unsur yang membedakan komik dengan 

karya seni rupa lain. Unsur-unsur komik dalam komik Punakawan  yang akan 

dikembangkan antara lain sebagai berikut.  

  

2.6.6.1 Halaman Pembuka  

Dalam komik Punakawan terdapat bagian halaman pembuka yang terdiri berbagai 

macam unsur, antara lain cover komik, judul, credits dan indica. 

1. Cover komik  

Cover komik adalah bagian terluar komik yang menunjukkan identitas 

komik. Cover komik Punakawan dibuat semenarik mungkin dengan 

menggunakan warna-warna cerah agar pembaca anak-anak menjadi lebih 

tertarik.  

2. Judul Komik 

Judul komik adalah nama yang dipakai untuk buku yang menyiratkan isi 

buku. Judul yang digunakan penulis adalah “Punakawan Bersekolah”. 

Penulis berharap agar pembaca dapat mengetahui isi komik melalui judul 

komik yang digunakan penulis, yaitu komik yang menceritakan keseharian 

tokoh anak-anak Semar.  

3. Credits  

Credits adalah keterangan pengarang, penulis dan sebagainya. Dalam 

komik Punakawan, pada bagian credits terdapat ucapan terimakasih 

penulis, daftar isi komik dan biodata penulis pada bagian belakang komik. 
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4. Indicia 

Indica adalah keterangan tentang penerbit, waktu terbit, pemegang hak 

cipta dan sebagainya apabila komik Punakawan Bersekolah diterbitkan.  

 

2.6.6.2  Halaman Isi 

 

Dalam komik Punakawan Bersekolah terdapat bagian halaman isi yang terdiri dari 

berbagai unsur. Berikut adalah penjelasan bagian-bagian komik dalam halaman isi 

komik.  

1. Panel  

Ada 2 jenis panel dalam komik, yakni panel terbuka dan panel tertutup. 

Dalam Punakawan Bersekolah, penulis menggunakan kombinasi panel 

tertutup dan panel terbuka sebagai variasi dan aksentuasi, agar komik 

Punakawan Bersekolah berkesan lebih dinamis. 

 

Adapun 2 jenis panel dalam komik, seperti dapat dijelaskan berikut. 

a) Panel tertutup  

Panel tertutup yaitu panel yang menggunakan garis pembatas pada 

setiap sisinya yang membentuk bidang yang di dalamnya berisi gambar-

gambar  komik.  

b) Panel terbuka 

Panel terbuka yaitu panel tanpa garis batas yang mengelilingi gambar-

gambar komik pada panel. 
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2. Balon kata/Balon ucap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  

Variasi balon kata/balon ucap  

 

 

Balon kata/balon ucap yaitu teks yang terdapat dalam balon yang 

menunjukkan percakapan dalam komik. Ukuran dan font pada teks serta 

bentuk balon kata/balon ucap sangat bervariasi sesuai gaya komikus dan 

penggunaanya, sehingga tidak heran apabila balon kata yang digunakan 

setiap komikus berbeda-beda.  

 

Dalam komik Punakawan penulis menggunakan berbagai bentuk balon kata, 

menggunakan jenis huruf Comic Sans MS dengan font huruf  Capitalize 

Each  Word ukuran minimal 14 agar mudah dibaca. Penggunaan balon kata 

dan teks seminimal mungkin agar sesuai gaya sinematik dalam komik 

Jepang (manga). 

3. Narasi 

Narasi yaitu keterangan yang menerangkan tentang waktu dan tempat. 

Dalam komik Punakawan digunakan beberapa narasi untuk menunjukkan 

waktu dan tempat dalam cerita, antara lain “Loket pertunjukan sulap, 

perjalanan menuju sekolah, suasana belajar di dalam kelas, dan sebagainya”.  
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4. Efek suara (Sound Effect/ Sound Lettering)  

Efek suara (Sound Effect/Sound Lettering) yaitu kata yang menggambarkan 

suara. Dalam komik Punakawan digunakan berbagai macam efek suara, 

antara lain “DUAG”,”DAK”, “DUG”, “BUM”, “WUSH” , “BRUG”, dan 

sebagainya.  

5. Sela/spasi (gang)  

Sela/spasi (gang) yaitu jarak antar panel. Dalam komik Punakawan 

digunakan sela/spasi (gang) yang relatif lebih sempit agar panel komik 

menjadi lebih lebar.  

 

2.6.7  Prinsip Pengembangan Komik Dalam Teknologi Pendidikan  

Dalam mendesain dan mengembangkan komik pembelajaran, ada beberapa hal 

penting yang harus diperhatikan, sehingga penerapan tersebut dapat dikatakan 

sesuai dengan prinsip penerapan teknologi pendidikan. 

Hal-hal yang menjadi prinsip dalam sub kawasan desain pesan, yaitu perhatian, 

persepsi, dan daya serap pemelajar, yang mengatur penjabaran bentuk fisik dari 

pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim (pembuat komik pembelajaran) dan 

penerima (pemelajar yang membaca komik pembelajaran). Sehingga pesan yang 

hendak disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan tersebut, 

serta mempertimbangkan persepsi-persepsi yang mungkin timbul dalam benak 

penerima pesan. 

Pada dasarnya kawasan pengembangan dapat dijelaskan dengan adanya beberapa 

hal sebagai berikut. 
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1. Pesan yang didorong oleh isi 

Artinya isi dari komik pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai 

dengan pesan (informasi) yang hendak disampaikan. Sehingga dengan 

pengembangan media belajar berupa komik pembelajaran dapat 

mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau 

kompetensi tertentu. 

2. Strategi pembelajaran yang didorong oleh teori 

Pengembangan komik pembelajaran dalam bentuk bahan teks verbal dan 

visual sangat bergantung pada teori persepsi visual, teori membaca, dan 

teori belajar. 

3. Manifestasi fisik dari teknologi, perangkat keras, perangkat lunak dan 

bahan pembelajaran. 

Komik pembelajaran merupakan contoh dari spsesifikasi desain pesan yang 

diterjemahkan  dan diproduksi dalam bentuk buku (bahan visual) melalui 

teknologi cetak. Pengkombinasian antara bahan visual dan bahan teks 

dalam pengembangan komik pembelajaran sangat membantu dalam 

menciptakan kegiatan belajar yang diinginkan, yaitu belajar efektif. 

Komik dalam pembuatannya juga memiliki prinsip-prinsip yang perlu 

diperhatikan. Prinsip desain perlu diperhatikan untuk mengembangkan komik 

yang menarik. Pada kaitannya sebagai media pembelajaran, komik yang menarik 

akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam membacanya.  

Prinsip desain didalam membuat komik (MS Gumelar, 2011: 268-327) dapat 

diuraikan sebagai berikut yaitu. 
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a. Emphasis (Penekanan) 

Emphasis mempunyai padanan kata point of interest, dominance dan 

focus, intinya memberikan suatu adegan, satu halaman, satu panel atau 

cerita komik yang terfokus, sehingga perhatian kita langsung tertuju 

pada adegan, panel, atau cerita yang kita tekankan tadi. Penekanan biasa 

dilakukan dengan memberi perbedaan dan dominasi warna, pada 

ukuran, ruang yang diberikan, isolation (pemisahan) dan kepribadian 

karakter apabila merujuk pada non tampilan gambar. 

b. Composition (Komposisi)  

Komposisi terdiri dari berbagai pecahan, balance-unbalance, 

symmetrical-asymmetrical, alightment, rhythm-variation-dynamic, 

overlapping, harmony dan unity  

c. Camera View (Eye View) 

Camera View melibatkan perspective (sudut pandang), distance (jarak 

pandang), dan movements/motions (pergerakan objek).  

d. Function (Fungsi) 

Setiap desain akan mempunyi tujuan tertentu agar mempunyai fungsi, 

fungsi tentu sesuai dengan tujuan desain dibuat.  

e. Comfortability (ergonomis) 

Di dunia komik, kenyamanan dengan segmentasi usia yang sesuai target, 

bagaiman membuat mudah membawanya, dimana ukurannya menjadi 

acuan, lalu bagaimana dengan kemudahan membaca tulisannya, dan hal-

hal lainnnya yang dianggap akan membuat nyaman pembacanya.  

f. Material Light and Strenght (Material ringan dan kuat) 
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Komik di print di bahan yang tidak mudah rusak untuk special edition, 

bisa juga tahan lama bila di-upload di internet. 

g. Ecosystem Friendly (ramah lingkungan)  

Penggunaan media tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan.  

 

Komik sebagai media komunikasi mempunyai kemampuan menyesuaikan diri 

yang luar biasa sehingga kadang digunakan untuk berbagai tujuan (Lyus Firdaus, 

2006: 70). Pemanfaatan komik bisa disesuaikan dalam berbagai konteks tujuan, 

tidak terkecuali dalam dunia pendidikan sebagai media pembelajaran. Komik 

dalam pembelajaran tentu harus dipilih yang mengandung unsur pendidikan. 

Sebagai media pembelajaran komik dapat memberikan hiburan kepa da peserta 

didik sekaligus sebagai media belajar. 

 

2.6.8 Pengembangan Komik Pembelajaran  

2.6.8.1 Teknik Pembuatan Komik  

 

1. Traditional  

Membuat komik dengan cara tradisional berarti komik dibuat dengan cara 

manual dibuat/digambar langsung dengan tangan. Alat dan bahan yang 

digunakan dalam pembuatan komik dengan cara tradisional adalah pensil, 

pena (drawing pen), tinta bak (tinta Cina atau tinta India), spidol kecil, 

spidol besar baik yang tahan air (waterproof) ataupun yang tidak, kertas 

gambar/HVS, cutter, dan hairdryer sebagai pengering. 

2. Digital  

Membuat komik dengan cara murni digital, berarti membuat komik tanpa 

menggunakan alat dan bahan tradisional sama sekali, misalnya pada proses 



111 
 

pembuatan sketsa langsung menggunakan pen-tablet, atau komputer tablet 

(PC Tablet). Hingga semua proses pembuatan komik dengan cara digital 

dilakukan murni secara digital tanpa bantuan peralatan manual 

(tradisional) sama sekali.  

3.  Hybrid  

Membuat komik dengan cara hybrid adalah gabungan antara cara 

tradisional dan cara digital, berapa jumlah perbandingan penggunaan cara 

digital dan cara tradisionalnya tidak begitu dipermasalahkan porsinya. 

Poin paling penting dalam cara hybrid adalah menggabungkan kedua cara 

tersebut. Secara tradisional, untuk membuatnya memerlukan alat-alat 

tradisional pula seperti disebutkan di atas lalu menggabungkannya dengan 

teknologi dan alat-alat digital seperti scanner, komputer serta software 

yang mendukung proses editing.  

 

2.6.8.2 Langkah Memproduksi Komik Pembelajaran  

 

Beberapa langkah dalam pembuatan komik menurut Cloud, (2007: 1) “Yaitu 1) 

memilih sebuah konsep 2) menulis sebuah cerita dan thumbnails-nya, 3) 

menentukan karakter, lokasi, dan objek-objek yang akan ada dalam cerita, 4) 

menentukan alur cerita dan menempatkan teks dalam tiap panel, 5) memeriksa 

kembali letak teks dalam thumbnails, 6) menggambar garis tepi panel, 7) 

menyiapkan ruang untuk balon-balon teks, 8) mensketsa gambar, 9) memperjelas 

gambar dengan pensil, 10) mempertajam gambar dengan tinta jika diinginkan, 11) 

menentukan jenis huruf teks, 12) melakukan hal ini untuk setiap halaman sampai 

komik selesai”.  
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Langkah-langkah pembuatan komik menurut Susiani (2006: 6) sebagai berikut. 

Perumusan ide cerita dan pembentukan karakter, merupakan langkah pembuatan 

rangkaian cerita. 

1. Sketching (pembuatan sketsa), yaitu menuangkan ide cerita dalam media 

gambar secara kasar. 

2. Inking (penintaan), yaitu penintaan pada goresan pensil sketsa.  

3. Coloring (pewarnaan), yakni pemberian warna komik yang dapat 

dilakukan baik black and white (hitam dan putih) maupun dengan full 

color (banyak warna) 

4. Lattering, yaitu pembuatan teks pada komik. 

 

Melalui langkah-langkah pembuatan komik tersebut diharapkan dapat 

menghasilkam media yang baik sehingga dapat berfungsi maksimal dalam 

pembelajaran. Komik yang akan dikembangkan dalam penelitian ini menyajikan 

permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung 

unsur edukatif. Komik yang dikembangkan juga disesuaikan dengan tujuan dan 

materi yang akan diajarkan.  

 

Media Grafis merupakan media yang dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan 

gagasan secara jelas dan kuat  melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata 

dan gambar. Salah satu media grafis meliputi komik yang sangat berkaitan dengan 

kartun. Begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu tingginya kesukaan 

anak-anak terhadap komik. Hal tersebut mengilhami untuk dijadikannya komik 

sebagai media pembelajaran. Salah satu kelebihan komik seperti penelitian yang 

dilakukan Thorndike, diketahui bahwa anak yang membaca komik lebih banyak 
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misalnya dalam sebulan minimal satu buah buku komik, hal ini berdampak pada 

kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosakata jauh lebih banyak dari 

siswa yang tidak menyukai komik. 

 

2.6.9 Software Pendukung Pengembangan Komik Pembelajaran 

 

Perangkat pendukung pengembangan Komik Punakawan sebagai media 

pembelajaran ini antara lain adalah. 

1) Thablet, Laptop dan Komputer,  

2) Program Software Adobe Photoshop,  

3) Corel Draw X4,  

4) Scaner,  

5)  Printer Warna. 

 

2.6.10 Kelebihan dan Kekurangan Komik Pembelajaran 

a. K elebihan Media Komik 

 

Sebagai salah satu media visual, media komik tentunya memiliki kelebihan 

tersendiri jika dimanfaatkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Kelebihan media 

komik dalam kegiatan belajar-mengajar menurut Trimo (1992: 22), dinyatakan. 

1. Peranan pokok dari buku komik dalam instruksional adalah 

kemampuannya dalam menciptakan minat peserta didik,  

2. Membimbing minat baca yang menarik pada peserta didik,  

3. Komik menambah perbendaharaan kata-kata pembacanya,  

4. Mempermudah siswa menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak,  
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5. Dapat mengembangkan minat baca anak dan mengembangkan satu 

bidang studi yang lain,  

6. Seluruh jalan cerita komik menuju pada satu hal yakni kebaikan atau 

studi yang lain.  

 

Kelebihan komik yang lainnya adalah penyajiannya mengandung unsur visual dan 

cerita yang  kuat. Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara 

emosional sehingga membuat pembaca untuk terus membacanya hingga selesai. 

Hal inilah yang juga menginspirasi komik yang isinya materi-materi pelajaran. 

Kecenderungan yang ada, siswa tidak begitu menyukai buku-buku teks apalagi 

yang tidak disertai gambar dan ilustrasi yang menarik. Padahal secara empirik, 

siswa cenderung lebih menyukai buku yang bergambar, yang penuh warna dan 

divisualisasikan dalam bentuk realisitis maupun kartun. Komik pembelajaran 

diharapkan mampu meningkatkan minat siswa untuk membaca sehingga pada 

akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

b. Kelemahan Media Komik 

 

Media komik, disamping memiliki kelebihan juga memiliki kelemahan dan 

keterbatasan kemampuan dalam hal-hal tertentu. Menurut Trimo (1992: 21) 

kelemahan media komik antara lain. 

1. Kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca sehingga 

menyebabkan penolakan-penolakan atas buku-buku yang tidak bergambar, 

2. Ditinjau dari segi bahasa komik hanya mengguanakan kata-kata kotor atau 

kalimat-kalimat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, 
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3. Banyak aksi-aksi yang menonjolkan kekerasan atau tingkah laku yang 

prevented, 

4. Banyak adegan percintaan yang menonjol, 

5. Banyak aksi-aksi yang menonjolkan kekerasan ataupun tingkah laku yang 

kurang baik. Komik tidak semudah seperti yang kita bayangkan, perlu alur 

gambar dan cerita yang dapat menghubungkan antara bagian satu dengan 

bagian yang lainnya. Sebelum membuat komik  mereka harus mengenal 

anatomi dari komik itu terlebih dahulu dan berbagai peralatan dasar yang 

harus disiapkan. 

 

2.6.11 Garis-Garis Besar Pengembangan Media (GBPM) 

 

Dalam kegiatan membuat GBPM komik pembelajaran, dilakukan proses 

pengidentifikasian program yang akan diproduksi. Melalui proses identifikasi 

tersebut maka ditentukan beberapa hal yang ada dalam program komik yaitu: 

judul, sasaran, tujuan, dan pokok-pokok materi yang akan dituangkan dalam 

media komik pembelajaran tersebut (Riyana, 2007: 9). 

Media grafis (seperti gambar, poster, grafik, diagram, karikatur, komik) adalah 

media yang dihasilkan dengan cara dicetak melalui teknik manual atau dibuat 

dengan cara menggambarkan atau melukis, teknik printing, sablon, atau offset, 

sehingga media ini disebut juga sebagai printed material atau bahan-bahan yang 

tercetak. Seiring kemajuan teknologi computer dan program- programnya, 

pengembangan media grafis dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak 

software tertentu, misalnya Manga Studio, ToonDoo  on line. 
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Prosedur umum dalam merancang media grafis dapat dilakukan dengan mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut. 

 Pertama  

Mengidentifikasi program dengan menentukan: mata pelajaran, pokok 

bahasan, dan sub pokok bahasan, tujuan pembelajaran, atau kompetensi 

yang diharapkan, dan sasaran (kelas, semester).  

 Kedua   

Mengkaji literatur, dalam membuat media cetak ini guru selanjutnya 

menentukan isi materi yang akan disajikan pada kedua media tersebut. 

Dalam menentukan isi yang akan disajikan pada media cetak dan media 

presentasi bukan memindahkan semua isi dalam buku teks, namun perlu 

dikemas sedemikian rupa sehingga materi dapat divisualisasikan lebih 

tepat, merangkum materi yang disampaikan, jelas dan menarik minat dan 

perhatian siswa.  

 Ketiga  

Membuat naskah. naskah untuk media grafis berisi sketsa visual yang akan 

ditampilkan berisi objek gambar, grafik, diagram, objek foto dan isi pesan 

visual dalam bentuk teks. Naskah untuk media presentasi berupa 

storyboard dengan format double kolom berisi kolom visual yang diisi 

dengan semua tampilan dan bentuk visual dan kolom audio.  

 Keempat  

Kegiatan Produksi. Media cetak dapat dibuat secara manual atau 

menggunakan computer. Cara pertama manual berarti diperlukan 

keterampilan khusus untuk menggambar, melukis atau membuat dekorasi 
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objek grafis, bahan-bahan yang diperlukan seperti kanvas/kertas, cat air, 

kuas, minyak, spon, berbagai bentuk hahan, dan lain-lain. Cara kedua 

menggunakan computer grafis menggunakan software aplikasi 

penggunaan gambar dan dicetak dengan printer warna. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum naskah ditulis maka terlebih 

dahulu disusun garis-garis besar program media (GBPM) dan rancangan isi 

medianya.  

 

2.6.12 Flowchart  

a. Pengertian dan Definisi Flowchart 

Flowchart adalah bagan-bagan (chart) yang mempunyai arus (flow) yang 

menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau prosedur 

sistem secara logika. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu 

algoritma.  

 

b. Tujuan Membuat Flowchat  

1) Menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah, 2) Secara sederhana, 

terurai, rapi dan jelas, 3) Menggunakan simbol-simbol standar 

c. Jenis jenis Flowchart 

Ada beberapa jenis flowchart  menurut Alan B. Sterneckert, (2003: 126)  

“diantaranya 1) Bagan alir sistem (systems flowchart), Bagan alir dokumen 

(document flowchart), 3) Bagan alir skematik (schematic flowchart), 4) Bagan alir 

program (program flowchart), 5) Bagan alir proses (process flowchart)”. 
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2.6.13 Skenario 

Skenario adalah rencana lakon sandiwara atau film berupa adegan demi adegan yg 

tertulis secara terperinci, (Riyana, 2007: 9). Menurut Wikipedia: Skenario, adegan 

layar (screenplay) atau naskah film ialah cetak biru yang ditulis untuk film atau 

acara televisi. Skenario dapat dihasilkan dalam bentuk olahan asli atau adaptasi 

dari penulisan yang sudah ada seperti hasil sastra. 

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Skenario dalam 

komik adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urut-urutan adegan, tempat, 

keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatik untuk menjadi 

acuan dalam proses penulisan dalam tiap panel. 

2.6.14 Story Board  

 

Rangkaian Ilustrasi (Storyboard) biasanya dalam dunia perfilman maupun 

periklanan, sebelum melangkah dalam pembuatan film ataupun iklan, untuk 

mempermudah pembuatan film ataupun iklan dibuatkan terlebih dahulu rangkaian 

ilustrasi (storyboard) yang disusun menjadi sebuah rangkaian gambar. Juga dalam 

pembuatan komik, para komikus biasanya membuat rangkaian ilustrasi 

(storyboard) terlebih dahulu dalam mengawalai pembuatan komiknya sebelum 

masuk pada proses penataan tampilan (lay out), (Riyana, 2007: 9). 

 

Dalam tahap ini, penulis sebelumnya membuat narasi cerita secara umum 

mengenai keseluruhan cerita lengkap dari awal hingga akhir. Penulis kemudian 

membagi cerita melalui poin-poin cerita yang akan disampaikan. Setelah narasi 

terbentuk maka penulis mulai mengembangkan cerita menjadi storyboard yang 
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lebih rinci. Rincian storyboard komik Punakawan Bersekolah yang dibuat penulis 

seperti dapat terlihat pada lampiran 8.  

 

2.7 Filosofi Wayang Punakawan 

2.7.1 Pengertian Wayang Kulit 

 

Secara etimologis wayang berarti bayangan (bahasa jawa: ayang-ayang), 

penamaan ini mungkin karena wayang dinikmati melalui bayangannya. Secara 

luas wayang kulit adalah seni Tradisional Indonesia, yang terbuat dari bahan kulit 

binatang misalnya sapi atau kerbau yang sudah diproses menjadi lembaran yang 

kemudian dipahat sesuai karakter tokoh wayang. Wayang dimainkan oleh dalang 

yang berlaku sebagai narator. Cerita yang di ambil biasanya cerita mahabarata dan 

ramayana. Pementasan wayang biasanya diringi oleh musik gamelan dan 

tembang-tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden. Wayang, gamelan, 

sinden memang sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Wayang 

kulit dimainkan di balik layar putih yang di belakangnya disoroti oleh lampu, 

sehingga tercipta baying-bayang yang bisa dinikmati oleh para penonton, 

Wirastodipuro (Haryadi, 2013:52-53). Jadi  penonton dituntut untuk bisa 

memahami setiap karakteristik dari setiap tokoh pewayangan.  

 

UNESCO (United Nations, Education, Scientific, and Cultural Organization) 

pada tanggal 07 november 2003 lalu telah menetapkan pertunjukan wayang 

sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam cerita narasi dan warisan 

yang indah dan berharga, wayang juga merupakan salah satu budaya yang 

lengkap, karena dalam budaya wayang terdiri dari seni peran, seni suara, seni 

musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambangan. 
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Jadi sangat disayangkan jika generasi muda masa kini tidak melestarikan budaya 

wayang itu.  

 

Dalam pertunjukan wayang juga ada tokoh-tokoh, baik antagonis maupun 

protagonis. Seperti tokoh tokoh pandawa lima yang terdiri dari Yudistira, 

Werkudhara, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, setiap tokoh memiliki karakter yang 

berbeda-beda, hal ini menuntut dalang harus bisa menjadi semua karakter dalam 

cerita wayang yang dipertunjukkan. Maka dari itu dalang bukan orang yang asal-

asalan, melainkan, orang yang memang sudah benar-benar ahli dan mengerti seluk 

beluk wayang itu. Selain tokoh-tokoh di atas juga ada karakter punakawan, yang 

sebenarnya dalam cerita wayang tidak ada karakter  punakawan, seperti (semar, 

gareng, petruk, bagong), karakter punakawan hanya tambahan guyonan saja agar 

penonton tidak bosan dengan alur cerita yang itu-itu saja, Marcel Bonneff  (Bing 

Bejo, 2004: 36 – 51) 

 

2.7.1.1 Fungsi Wayang Kulit 

 

Di era globalisasi wayang kulit hanya digunakan sebagai hiburan semata. Berbeda 

pada zaman dahulu, wayang kulit kerap digunakan untuk media dakwah dan 

penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga, seorang wali penyebar agama 

Islam di pulau Jawa. Pertunjukkan wayang kulit ditujukan untuk melestarikan 

budaya Indonesia agar tidak punah dan tidak diakui oleh bangsa lain. Wayang 

okulit adalah gurunya masyarakat, demikianlah salah satu pernyataan ideomatik 

yang dapat dipredikatkan untuk sebuah pagelaran wayang kulit. Bukan berarti 

wayang menempatkan dirinya sendiri sebagai sang guru, tapi lebih pada 

banyaknya pesan- pesan moral dan pendidikan yang dapat disisipkan dalam 
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sebuah pagelaran wayang kulit. Wayang kulit juga berfungsi sebagai alternatif 

media pendidikan  masyarakat karena melalui media ini minat dan kemauan 

masyarakat masih cukup tinggi untuk menikmatinya, sehingga sambil menikmati 

hiburan mereka mendapat masukan pesan -pesan positif dari sang dalang.   

 

2.7.1.2  Sebab-Sebab Wayang Kulit Dilupakan 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, yang mulai melupakan budaya tradisi 

bangsa sendiri, berikut sebab-sebab wayang kulit kurang diminati dan nyaris 

dilupakan antara lain.          

1. Banyaknya pilihan media hiburan yang beragam dan lebih praktis, bahkan 

gratis seperti televisi, internet dan bioskop. 

2. Durasi pertunjukan wayang yang ditayangkan dari malam sampai subuh. 

Merupakan waktu yang kurang efektif bagi generasi muda. Selain itu bagi 

mereka ini tidak patut untuk menjadi trend, waktu yang lama membuat 

penonton bosan. 

3. Pertunjukan wayang yang monoton itu-itu saja. 

4. Penggunaan bahasa jawa yang halus atau dalam bahasa jawa disebut 

krama inggil, sehingga cerita alur dari wayang hanya dimengerti oleh 

sebagian orang saja.  

5. Adanya anggapan dari para generasi muda wayang kulit adalah kebuyaan 

yang kuno. 

6. Belum adanya sarana yang bisa menampung dalam pengembangan kreasi 

wayang kulit. 
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7. Perkembangan zaman globalisasi yang menyebabkan pengaruh budaya 

luar mudah masuk dan mempengaruhi kebudayaan asli bangsa. Seperti 

budaya boys and girls band yang kini mulai merajalela dan bisa saja 

menggeser posisi kebudayaan asli daerah dihati generasi muda . 

 

2.7.1.3  Menumbuhkan Rasa Cinta Generasi Muda Terhadap Wayang Kulit 

 

Melestarikan budaya wayang kulit itu sangat penting, karena wayang adalah salah 

satu budaya bangsa yang memang harus dilestarikan, dan ini merupakan tugas 

bagi para generasi muda bangsa.  

Untuk itu cara-cara menumbuhkan rasa cinta generasi muda pada wayang antara 

lain sebagai berikut.  

1. Mulai mengenalkan wayang pada anak usia dini 

Ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, untuk 

itu agar para generasi muda bisa mencintai budaya wayang, perlu kita 

tanamkan budaya wayang kulit itu pada anak sejak dini. Karena dalam 

usia dini, anak-anak akan lebih bisa menyerap informasi secara lebih 

mendalam, sehingga akan tertanam rasa cinta terhadap wayang kulit pada 

diri anak tersebut.  

2. Mengemas wayang dalam komik 

Komik-komik kaya maestro Indonesia seperti RA. Kosasih atau Teguh 

Santoso, dengan referensi dari berbagai sumber mencoba untuk setia pada 

pakem kisah pewayangan, hal ini cukup berperan dalam 

melestarikan,  memasyarakatkan dan menumbuhkan rasa cinta pada 
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wayang kulit. Dengan dibuatnya kisah pewayangan versi komik, generasi 

muda akan lebih tertarik untuk mengenal budaya wayang kulit tersebut. 

3. Memberikan pembelajaran muatan lokal wayang kulit pada sekolah formal 

Dengan memberikan pembelajaran muatan lokal wayang kulit pada 

sekolah formal dan memasukkan budaya wayang dalam materinya, 

diharapkan akan tumbuh rasa cinta para generasi muda bangsa, dan akan 

ada niat untuk melestarikannya. 

4. Mengenalkan tokoh-tokoh dan cerita pewayangan 

Sebelum bisa mencintai wayang dengan sepenuh hati, tentunya perlu 

pengenalan tokoh-tokoh dan cerita-cerita yang ada dalam pewayangan. 

Karena tak mungkin mereka bisa mencintai wayang, jika tidak mengenal 

tokoh-tokoh dan cerita yang ada di dalamnya.  

5. Lebih sering mempertunjukkan wayang 

Seperti halnya istilah wit ing tresno jalaran soko kulino (cinta itu tumbuh 

karena terbiasa), dengan mempertunjukakan wayang kulit sesering 

mungkin, diharapkan rasa cinta   pada wayang akan tumbuh pada diri 

generasi muda dan akan mengakar dalam sanubarinya.  

 

2.7.2 Pengertian Tokoh Punakawan  

Dalam pewayangan ada beraneka macam tokoh. Diantara tokoh-tokoh wayang 

kulit ada tokoh yang disebut Punakawan. Punakawan adalah karakter yang khas 

dalam wayang Indonesia. Mereka melambangkan orang kebanyakan. Karakternya 

mengindikasikan bermacam-macam peran, seperti penasihat para ksatria, 
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penghibur, kritisi sosial, badut bahkan sumber kebenaran dan kebijakan. Dalam 

wayang Jawa karakter punakawan terdiri atas Semar, Gareng, Petruk dan Bagong.  

 

Sebagai media penyampai pesan Punakawan bisa hadir di berbagai media, pada 

saat di Indonesia masih memiliki satu stasiun televisi (TVRI) maka tokoh 

Punakawan yang diperankan oleh alm. Ateng dan kawan-kawan hadir lewat acara 

„Ria Jenaka‟ yang sempat bertahan selama 15 tahun. Mereka bisa menyampaikan 

kritik sosial, penyuluhan, himbauan bahkan membahas masalah-masalah sosial 

yang lagi hangat pada saat itu, Bing Bejo (Nirmana, 2004: 36-51). Dalam wayang 

Bali, karakter punakawan terdiri atas Malen dan Merdah (abdi dari Pandawa) dan  

 

Delem dan Sangut (abdi dari Kurawa). Di bawah ini adalah gambaran Punakawan 

versi wayang Bali dan wayang Jawa. 

 

 

Gambar 2.8.  

Tokoh Punakawan Wayang Jawa 

(dari kanan ke kiri Semar, Gareng, Petruk dan Bagong) 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-QwcZEczaQ20/UN5woJtxzKI/AAAAAAAADJo/P8RDLZLrNMc/s1600/Prepat_Punakawan_WP2.jpg
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Gambar 2.9 

Tokoh Punakawan Wayang Bali 

(dari kiri ke kanan Sangut, Delem,Tualen dan Merdah) 

 

 

Punakawan itu berasal dari kata-kata Puna dan Kawan. Puna berarti susah; 

sedangkan kawan berarti kanca, teman atau saudara. Jadi arti Punakawan itu juga 

bisa diterjemahkan teman/saudara di kala susah. Ada penafsiran lain dari kata-kata 

Punakawan. Puna bisa juga disebut Pana yang berarti terang, sedangkan kawan 

berarti teman atau saudara. Jadi penafsiran lain dari arti kata Punakawan adalah 

teman atau saudara yang mengajak ke jalan yang terang, Marcel Bonneff  (Bing 

Bejo, 2004: 36-51) 

 

Penafsiran lainnya, Puna atau Pana itu berarti fana. Jadi Punakawan juga bisa 

ditafsirkan teman/saudara yang mengajak ke jalan kefanaan. Jadi jika 

digabungkan maka arti dari tokoh Semar, Nala Gareng, Petruk, Bagong itu 

memiliki arti bergegaslah memperoleh kebaikan, tinggalkanlah perkara buruk.  

Mereka menggambarkan kelompok punakawan yang jujur, sederhana, tulus, 

berbuat sesuatu tanpa pamrih, tetapi memiliki pengetahuan yang sangat luas, 

cerdik, dan mata batinnya sangat tajam. Ki Lurah Semar, khususnya, memiliki 

hati yang “nyegoro” atau seluas samudra serta kewaskitaan dan kapramanan-nya 
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sedalam samudra. Hanya satria sejati yang akan menjadi asuhan Ki Lurah Semar. 

Semar hakekatnya sebagai manusia setengah dewa, yang bertugas 

mengemban/momong para kesatria sejati.  

Ki Lurah Semar disebut pula Begawan Ismaya atau Hyang Ismaya, karena 

eksistensinya yang teramat misterius sebagai putra Sang Hyang Tunggal umpama 

dewa mangejawantah. Sedangkan julukan Ismaya artinya tidak wujud secara 

wadag/fisik, tetapi yang ada dalam keadaan samar/semar. Dalam uthak-athik-

gathuk secara Jawa, Ki Semar dapat diartikan guru sejati (sukma sejati), yang ada 

dalam jati diri kita. Guru sejati merupakan hakekat Zat tertinggi yang terdapat 

dalam badan kita. Maka bukanlah hal yang muskil bila hakekat guru sejati yang 

disimbolkan dalam wujud Ki Lurah Semar, memiliki kemampuan sabda pendita 

ratu, ludahnya adalah ludah api (idu geni). Apa yang diucap guru sejati menjadi 

sangat bertuah, karena ucapannya adalah kehendak Tuhan. Para kesatria yang 

diasuh oleh Ki Lurah Semar sangat beruntung karena negaranya akan menjadi adil 

makmur, gamah ripah, murah sandang pangan, tenteram, selalu terhindar dari 

musibah. 

Tugas Punakawan dimulai sejak kepemimpinan Prabu Herjuna Sasrabahu di 

negeri Maespati. Ki Lurah Semar selalu dituakan dan dipanggil sebagai kakang, 

karena dituakan dalam arti kiasan yakni ilmu spiritualnya sangat tinggi, sakti 

mandraguna, berpengalaman luas dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan. 

Bahkan para Dewa pun memanggilnya dengan sebutan “kakang”. 
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Dapat digambarkan bahwa kelompok punakawan ini memiliki tugas sebagai 

berikut. 

1. Menemani (mengabdi) para bendhara (bos) nya yang memiliki karakter 

luhur budi pekertinya. Tugas punakawan adalah sebagai “pembantu” atau 

abdi sekaligus “pembimbing”. Tugasnya berlangsung dari masa ke masa.  

2. Dalam cerita pewayangan, kelompok ini lebih sebagai penasehat spiritual, 

pamomong, kadang berperan pula sebagai teman bercengkerama, 

penghibur di kala susah.  

3. Dalam percengkeramaannya yang bergaya guyon parikena atau saran, 

usulan dan kritikan melalui cara-cara yang halus, dikemas dalam bentuk 

kejenakaan kata dan kalimat. Namun di dalamnya selalu terkandung 

makna yang tersirat berbagai saran dan usulan, dan sebagai pepeling akan 

sikap selalu eling dan waspadha yang harus dijalankan secara teguh oleh 

bendharanya yang jumeneng sebagai kesatria besar.  

4. Pada kesempatan tertentu punakawan dapat berperan sebagai penghibur 

selagi sang bendhara mengalami kesedihan.  

5. Pada intinya, Ki Lurah Semar dkk bertugas untuk mengajak para kesatria 

asuhannya untuk selalu melakukan kebaikan atau kareping rahsa (nafsu al 

mutmainah).  

Adapun watak kesatria dapat digambarkan sebagai berikut: halus, luhur budi 

pekerti, sabar, tulus, gemar menolong, siaga dan waspada, serta bijaksana. 
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2.7.3  Tokoh dan Karakter Keluarga Punakawan  

 

2.7.3.1  SEMAR  

 

Gambar  2.10. Tokoh Semar Wayang Jawa 

Semar berasal dari kata Samara (bergegas). Semar merupakan pusat dari 

punakawan sendiri dan asal usul dari keseluruhan punakawan itu sendiri. Semar 

disegani oleh kawan maupun lawan. Semar menjadi rujukan para kesatria untuk 

meminta nasihat dan menjadi tokoh yang dihormati. Namun karakter tetap rendah 

hati, tidak sombong, jujur, dan tetap mengasihi sesama dapat menjadi contoh 

karakter yang baik. Penuh kelebihan tetapi tidak lupa diri karena kelebihan yang 

dimiliki. 

 Filosofi  Semar 

Semar dengan jari telunjuk seolah menuding, melambangkan KARSA/ keinginan 

yang kuat untuk menciptakan sesuatu. mata yang menyipit juga melambangkan 

ketelitian dan keseriusan dalam menciptakan.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-_u5j11N5abY/UN5w1KUePaI/AAAAAAAADJw/6vSlRE9cL-I/s1600/semar.jpg
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2.7.3.2   GARENG 

 

Gambar 2.11  Tokoh Gareng Wayang Jawa 

Nala Gareng berasal dari kata nala khairan (memperoleh kebaikan). Gareng 

adalah anak Semar yang berarti pujaan atau didapatkan dengan memuja. 

Nalagareng adalah seorang yang tak pandai bicara, apa yang dikatakannya 

kadang- kadang serba salah. Tetapi ia sangat lucu dan menggelikan. Nala gareng 

merupakan tokoh punakawan yang memiliki ketidaklengkapan bagian tubuh. Nala 

gareng mengalami cacat kaki, cacat tangan, dan mata. Karakter yang disimbolkan 

adalah cacat kaki menggambarkan manusia harus berhati-hati dalam menjalani 

kehidupan. Tangan yang cacat menggambarkan manusia bisa berusaha tetapi 

Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Mata yang cacat menunjukkan manusia 

harus memahami realitas kehidupan 

 Filosofi  Gareng  

Gareng anak pertama Semar, dengan tangan yang cacat, kaki yang pincang, mata 

yg juling, melambangkan Cipta. Bahwa menciptakan sesuatu dan tidak sempurna, 

http://3.bp.blogspot.com/-Dcr5hZxwNmw/UN5w4JwAIoI/AAAAAAAADKA/rorT0GbOJ18/s1600/gareng.jpeg
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kita tidak boleh menyerah, namun bagaimanapun kita sudah berusaha. apapun 

hasilnya, pasrahkan padaNya. 

2.7.3.3  PETRUK  

 

Gambar 2.12. Tokoh Petruk Wayang Jawa 

Petruk berasal dari kata fat ruk (tinggalkanlah). Petruk adalah anak kedua Semar. 

Tokoh petruk digambarkan dengan bentuk panjang yang menyimbolkan 

pemikiran harus panjang. Dalam menjalani hidup manusia harus berpikir panjang 

(tidak grusa-grusu) dan sabar. Bila tidak berpikir panjang, biasanya akan 

mengalami penyesalan di akhir. Petruk merupakan tokoh yang nakal dan cerdas, 

serta bermuka manis dengan senyuman yang menarik hati, panda berbicara, dan 

juga sangat lucu.  Ia suka menyindir ketidakbenaran dengan lawakan-lawakannya. 

 Filosofi Petruk 

Petruk anak kedua Semar. Dari kegagalan menciptakan Gareng, lahirlah Petruk. 

dengan  tangan dan kaki yg panjang, tubuh tinggi langsing, hidung 

http://4.bp.blogspot.com/-dkvxceKs3k0/UN5w2tfekGI/AAAAAAAADJ4/KCAVGABXCLY/s1600/a-petruk-punokawan-clown.jpg
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mancung,wujud dari Cipta, yang kemudian diberi Rasa, sehingga terlihat lebih 

indah dengan begitu banyak kelebihan. 

2.7.3.4  BAGONG 

 

Gambar 2.13  Tokoh Bagong Wayang Jawa  

Bagong berasal dari kata al ba gho ya (perkara buruk). Bagong adalah punakawan 

Jawa. Bagong adalah anak bungsu Semar atau punakawan ke 4. Dalam cerita 

pewayangan, Bagong adalah tokoh yang diciptakan dari bayangan Semar. Bagong 

bertumbuh tambun gemuk seperti halnya Semar. Namun seperti anak-anak semar 

yang lain, Bagong juga suka bercanda bahkan saat menghadapi persoalan yang 

teramat serius, serta memiliki sifat lancang dan suka berlagak bodoh. Ia juga 

sangat lucu. Karakter yang disimbolkan dari bentuk bagong adalah manusia harus 

sederhana, sabar, dan tidak terlalu kagum pada kehidupan di dunia. 

 Filosofi Bagong  

Bagong anak ketiga Semar. Wujud dari Karya. dialah yg dianggap sebagai 

manusia yang sesungguhnya. walau petruk lengkap dengan keindahan dan 

http://1.bp.blogspot.com/-BCVwpD8SLYc/UN5w5k53ccI/AAAAAAAADKI/tSO8-Hyuhn0/s1600/wayangbagongkcl.jpg
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kesempurnaan, tapi  bagong lah yang dianggap sebagai manusia utuh. karena dia 

memiliki kekurangan. Jadi  manusia yang sejati adalah manusia yang memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan takut atau malu karena kekurangan kita. 

karena kekurangan itulah yang menjadikan kita manusia seutuhnya.yang perlu 

kita pikirkan sekarang adalah, bagaimana meminimalkan kekurangan kita, dan 

memaksimalkan kelebihan kita. karena bagaimanapun kekurangan dan kelebihan 

itu tidak bisa kita buang atau kita hilangkan. 

2.8 Efektifitas, Efisiensi, dan Daya Tarik Media Pembelajaran 

2.8.1 Efektifitas 

 

Daryanto, (2010: 57) menyatakan aspek-aspek efektivitas belajar sebagai berikut  

1) peningkatan pengetahuan, 2) peningkatan keterampilan, 3) perubahan sikap, 4) 

perilaku, 5) kemampuan adaptasi, 6) peningkatan integrasi, 7) peningkatan 

partisipasi, 8) peningkatan interakti kultural. Efektivitas pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. 

Keduanya saling berkaitan, di mana pemilihan metode tertentu akan berpengaruh 

terhadap jenis media yang akan digunakan. Dalam arti bahwa harus ada 

kesesuaian di antara keduanya untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. 

 

Purwanto, (2009: 44) menyatakan bahwa “hasil belajar dapat dijelaskan dengan 

memahami dua kata yang membentuknya, yaitu „hasil‟ dan „belajar‟. Pengertian 

hasil (product) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. 

Sedangkan belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku 
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pada individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang 

menjadi hasil belajar”. 

 

Winkel, (Purwanto, 2009: 45) menegaskan bahwa “hasil belajar adalah perubahan 

yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya”. Aspek 

perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan Harrow yang mencakup aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

 

Menurut Benjamin S. Blomm (Asep Jihad & Abdul Haris, 2010: 14-15) “hasil 

belajar dapat dikelompokkan ke dalam dua macam yaitu pengetahuan dan 

keterampilan. Pengetahuan terdiri dari empat kategori diantaranya 1) pengetahuan 

tentang fakta, 2) pengetahuan tentang prosedural, 3) pengetahuan tentang konsep, 

4) pengetahuan tentang prinsip, sedangkan keterampilan terdiri dari empat 

kategori yaitu 1) keterampilan berfikir atau kognitif, 2) keterampilan bertindak 

atau motorik, 3) keterampilan bereaksi atau bersikap, 4) keterampilan 

berinteraksi”. Nana Sudjana (2009: 22) mengatakan “hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya”. Horward Kingsley, (Nana Sudjana, 2008: 22) membagi tiga macam 

hasil belajar yaitu 1) keterampilan dan kebiasaan, 2) pengetahuan dan pengertian, 

3) sikap dan cita-cita. 

 

Efektivitas pembelajaran akan terwujud apabila hal-hal atau komponen-komponen 

yang terkait dalam pembelajaran berjalan dengan baik, atau positif. Cara atau 

pendekatan ini dilakukan dengan satu asumsi dasar, bahwa jika hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa hasil belajar memperlihatkan keadaan yang positif atau baik, 



134 
 

maka diasumsikan bahwa komponen-komponen pembelajaran tersebut telah 

berfungsi secara baik. Sebaliknya, jika hasil evaluasi memperlihatkan bahwa 

kualitas hasil belajar tidak baik, maka diasumsikan bahwa peran keempat faktor 

tersebut tidak atau belum berfungsi secara baik. Wina Sanjaya (2008: 231) 

mengungkapkan hasil evaluasi setelah dilaksanakan program kegiatan belajar 

mengajar, tujuan pembelajaran telah dicapai oleh seluruh siswa maka dapat 

dikatakan program tersebut memiliki efektivtas yang tinggi. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pembelajaran dapat dilihat dari segi hasil belajar. Hasil belajar merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajar, baik 

yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemampuan yang dimiliki 

siswa tersebut merupakan perolehan dari proses belajar mahasiswa sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

Pada penelitian dan pengembangan ini efektivitas pembelajaran dilaksanakan  

pada bagian evaluasi sumatif produk dilihat bentuk penguasaan kompetensi 

belajar berupa skor tes hasil belajar siswa dengan alat evaluasi instrumen tes hasil 

belajar. Dalam penelitian ini hasil belajar yang diukur adalah pada ranah atau 

domain kognitif dalam pembelajaran setelah menggunakan media pembelajaran 

sebagai sumber belajar yang dilihat dari gain skor atau selisih nilai pre test dan 

post test dalam bentuk angka. 
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2.8.1 Efisiensi 

    

Drucker's (1974) dalam Neely (2004: 45) mengemukakan bahwa “efesiensi adalah 

doing things right untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi bertujuan untuk 

meminimalkan keterlambatan, gangguan dan memastikan hasil yang diperoleh”. 

Menurut Reigeluth (2009: 77) “Efficiency requires an optimal use of resources, 

such as time and money, to obtain a desired result”. Efesiensi juga dapat diartikan 

sebagai kesepadanan antara waktu, biaya dan tenaga yang digunakan dengan hasil 

yang diperoleh (Miarso, 2009: 517). Sehingga faktor waktu dalam keberhasilan 

belajar diperoleh dengan cara membagi waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sebuah proses pembelajaran dengan waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan sebuah proses pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

efesiensi pembelajaran tercipta dengan cara meminimalkan penggunaan waktu, 

biaya dan usaha dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini 

efesiensi pembelajaran mengacu pada penggunaan waktu dan biaya. 

 

Berdasarkan kutipan di atas efesiensi dapat diartikan sebagai kehematan 

penggunaan waktu, biaya dan tenaga dalam mencapai tujuan. Pada penelitian dan 

pengembangan ini efesiensi yang dimaksud adalah kehematan penggunaan waktu, 

biaya dan tenaga dalam mencapai kompetensi- kompetensi yang telah ditetapkan 

pada pembelajaran 6 subtema Prestasi Sekolahku tema Aku dan Sekolahku. 

 

2.8.1.  Daya Tarik  

 

Perkins (1992) berpendapat bahwa “Appeal is the degree to which learners enjoy 

the instruction, and it can be especially effective in motivating students to stay 
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engaged and on task”. Pendapat ini menyatakan bahwa aspek daya tarik sangat 

efektif dalam meningkatkan motivasi siswa untuk tetap dalam tugas belajar 

(Reigeluth, 2009: 78). Miarso (2009: 517) menambahkan bahwa “daya tarik 

meliputi kemudahan, keakraban, merangsang dan keaneka ragaman”. Sejauh 

mana siswa dapat menikmati pembelajaran. Hal ini sangat efektif untuk 

memotivasi pembelajar agar tetap terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Untuk 

menguji kemenarikan komik pembelajaran berbasis budaya daerah Jawa( 

wayangkulit) ini maka dibuat angket yang menggunakan skala peringkat. 

 

Menurut Januszewski dan Molenda (2008: 56) “pembelajaran memiliki daya tarik 

bila memiliki 1) menyediakan tantangan dan membangkitkan harapan yang tinggi, 

2) memiliki relevansi dan keaslian dalam hal pengalaman siswa dan kebutuhan 

masa depan, 3) memiliki aspek humor atau elemen yang menyenangkan, 4) 

menarik perhatian melalui hal-hal yang bersifat baru, 5) melibatkan intelektual 

dan emosional, 6) menghubungkan dengan kepentingan dan tujuan siswa, dan 7) 

menggunakan berbagai bentuk representasi (audio dan visual)”. 

 

Berdasarkan kutipan di atas sesuatu memiliki daya tarik bila mempunyai sifat 

mudah, akrab, senang, merangsang dan memotivasi. Adapun pengertian daya tarik 

pada penelitian dan pengembangan ini adalah produk yang dihasilkan yaitu komik 

pembelajaran berbasis budaya daerah Jawa( wayangkulit) yang bersifat mudah, 

akrab, senang, merangsang dan memotivasi bagi penggunanya. 

 

2.9 Kajian Penelitian yang Relevan 

Hasil dari pencarian literatur penelitian pengembangan, ada beberapa literatur 

yang berhubungan dengan penelitian pengembangan diantaranya. 
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a. Penelitian Muhammad Bagus Pamuji, Program Studi Pendidikan Biologi, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

proses pengembangan komik biologi pada materi sistem saraf manusia yang 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran biologi SMP/MTs kelas IX 

semester ganjil dan mengetahui kualitas komik biologi yang dikembangkan 

sebagai media pembelajaran biologi, hasil penelitian berupa pengembangan 

komik biologi materi sistem saraf manusia. Kualitas komik berdasarkan 

penilaian ahli materi, yaitu Sangat Baik (SB) dengan persentase ideal 91,33%, 

penilaian ahli media, yaitu Baik (B) dengan persentase 76,9%, penilaian guru, 

yaitu Baik (B) dengan persentase 82,10%, penilaian peer reviewer, yaitu 

Sangat Baik (SB) dengan persentase 88,31%, dan persentase penilaian 

berdasarkan tanggapan siswa 86,75%. Berdasarkan hasil penilaian dari 

masing-masing menunjukkan bahwa Komik Biologi Pada Materi Sistem Saraf 

Manusia untuk SMP/MTs Kelas IX Semester Ganjil memiliki kualitas baik 

sehingga berpeluang untuk digunakan dalam pembelajaran. 

 

b. Bing Bedjo Tanudjaja, Dosen Fakultas Seni dan Desain –Jurusan Desain 

Komunikasi Visual, Universitas Kristen Petra dalam Nirmana Journals Puslit 

Petra “Punakawan Sebagai Media Komunikasi Visual”, menuliskan 

Punakawan apapun maknanya, apapun fungsinya dan apapun kegairahannya, 

tetaplah merupakan figur yang menarik dan tak lekang oleh jaman. Mereka 

bisa hadir pada setiap masa dengan nuansa berbeda sesuai trend pada 

masanya. Punakawan pada dasarnya adalah sesuatu yang luhur karena di 

dalamnya mengandung misi kebajikan yang menjadikan penyeimbang antara 

dunia idealisme yang tanpa batas dengan dunia nyata yang terbatas, seperti 
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halnya seseorang yang berdiri di persimpangan jalan. Jalan mana yang akan 

ditempuh untuk mencapai tujuan amatlah penting dan sangat menentukan 

keberhasilannya. Punakawan sebagai karya anak bangsa sudah selayaknya 

untuk diberi porsi yang lebih untuk penyeimbang atas penjajahan „tokoh-

tokoh‟ asing agar bisa menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang 

sadar diri, sadar akan nilai-nilai kebaikan , keindahan dan bisa memahami 

budayanya sendiri. 

 

c. Riska Dwi Novianto (2006) dalam tesis yang berjudul ”Pengembangan Media 

Komik Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan  Pemahaman Bentuk 

Soal Cerita Bab Pecahan Pada Siswa  Kelas V SD N Ngembung”.  

Menunjukkan hasil sebagai berikut 1) uji coba terhadap siswa diperoleh 

bahwa pengembangan media komik pembelajaran matematika dapat  

meningkatkan  pemahaman  siswa  kelas V SD N Cerme-Gresik terhadap 

penyajian soal cerita bab pecahan yang sebelumnya rendah. 2) menambah 

referensi baru atas belum tersedianya alat bantu media komik pembelajaran 

Matematika pada penyajian soal berbentuk soal cerita di SDN Ngembung 

Cerme-Gresik. 

d. Jurnal Penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Buletin Komik Berbasis 

Scientific Approach Pada Pembelajaran IPA Terpadu Tahun 2014 yang 

dilakukan oleh Qurotu A‟yun (Mahasiswa), Abdurrahman, dan Nengah 

Maharta (Dosen) Pendidikan Fisika Fkip Unila. Beberapa hal yang membuat 

buletin komik ini menarik, diantaranya menyajikan fenomena yang erat 

kaitannya dengan kejadian yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, 

menggunakan gambar dan warna yang menarik, serta penyampaian konsep 
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melalui cerita yang menarik. Beberapa hal yang membuat buletin komik ini 

bermanfaat diantaranya, dapat meningkatkan minat baca siswa, menambah 

pengetahuan siswa, dan melatih siswa untuk belajar mandiri maupun 

berkelompok. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa 

buletin berbentuk komik berbasis scientific approach pada pembelajaran IPA 

terpadu topik pembiasan cahaya yang menarik, mudah, bermanfaat, dan 

efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Hal ini menunjukkan 

penelitian pengembangan yang dilakukan telah tercapai sesuai dengan tujuan 

penelitian pengembangan. 

 

e. Didik Purwanto (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sains FMIPA) dan 

Yuliani (Dosen Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya) dalam 

Jurnal Pendidikan Sains e-Pensa Volume 01 Nomor 01 Tahun 2013 yang 

berjudul Pengembangan Media Komik IPA Terpadu Tema Pencemaran Air 

Sebagai Media Pembelajaran Untuk Siswa SMP Kelas VII. Berdasarkan hasil 

penelitian serta hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa 1) Media komik IPA terpadu tema pencemaran air yang 

dikembangkan layak secara teoritis berdasarkan hasil validasi dari dosen dan 

guru IPA dengan persentase sebesar 90,1%. 2) Media komik IPA Terpadu 

tema pencemaran air layak secara empiris berdasarkan respon siswa dengan 

kriteria jawabanya atas pernyataan yang diberikan sebesar 92,7%. 
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2.10  Kerangka Berpikir 

 

Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan salah satu cara meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Masalah yang sering ditemukan dilapangan, media untuk 

pembelajaran tematik terpadu masih sangat terbatas, pembelajaran cenderung 

dilakukan secara konvensional. Sajian materi sekedar berbentuk cerita naratif 

dalam teks book, penggunaan media relatif jarang. Pengembangan media ini 

bertujuan menciptakan variasi baru media pembelajaran tematik terpadu dan 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 

Komik menjadi salah satu pilihan media pembelajaran yang tepat. Media komik 

memiliki kelebihan sebagai media pembelajaran diantaranya mampu menyajikan 

materi lebih menarik, mudah dan sederhana dalam penggunaannya, mampu 

menyajikan informasi lebih jelas dengan ilustrasi visual. Penggunaan komik 

sebagai media pembelajaran didukung oleh karakteristik dasar anak-anak yang 

pada umumnya menyukai gambar-gambar yang menarik. Selain itu siswa SD 

berada pada tahap berfikir operasional konkret. Dengan media komik, materi 

dapat disajikan lebih konkret agar mudah dipahami siswa.  

 

Media komik dikembangkan sebagai suatu alternatif penyajian materi 

pembelajaran tematik terpadu agar lebih menarik, aktif, inovatif, kreatif, efektif , 

dan menyenangkan, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Penyajian dengan 

ilustrasi gambar sangat sesuai dengan peserta didik yang pada umumnya 

menyukai gambar. Selain pesan visual dalam gambar, komik juga mampu 

memberikan pesan verbal melalui dialog antar tokoh dalam cerita. Media komik 
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juga bisa dimodifikasi agar pembelajaran lebih komunikatif, misalnya dengan 

bermain peran atau sebagai media untuk mengamati, menanya dan bercerita. 

 

Media komik yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Media komik sebagai salah satu media 

pembelajaran diharapkan mampu mempermudah belajar siswa serta meningkatkan 

tingkat penyerapan materi pelajaran terkait dalam jaringan tema. Seiring dengan 

meningkatnya tingkat penyerapan materi pembelajaran, nilai afektif siswa juga 

akan terbentuk melalui keteladan dari tokoh-tokoh dalam cerita. Komik sebagai 

media pembelajaran sekaligus memberikan hiburan bagi siswa sehingga siswa 

tidak cepat bosan terhadap materi pembelajaran. Komik dalam pembelajaran 

diharapkan mampu meningkatkan minat siswa untuk membaca sehingga pada 

akhirnya pencapaian hasil belajar siswa juga meningkat. 

Hasil belajar siswa dalam tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku 

pembelajaran enam mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang menulis deskripsi 

tokoh, akan meningkat jika menggunakan media pembelajaran yang berupa komik 

Punakawan. Pengembangan media pembelajaran tematik yang berupa komik 

Punakawan  dilakukan dengan mengacu pada teori belajar behaviouristik dan teori 

belajar kognitif, teori pembelajaran model ASSURE, karakteristik siswa di 

lapangan, dan kajian penelitian yang relevan terkait dengan pengembangan dan 

pemanfaatan media pembelajaran tematik yang berupa komik Punakawan. 

 

Berdasarkan pada teori belajar dan pembelajaran, karakteristik siswa, dan kajian 

penelitian yang relevan tersebut, media pembelajaran yang berupa komik 

Punakawan yang dikembangkan akan mampu mengatasi rendahnya ketuntasan 
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belajar siswa yang disebabkan oleh adanya permasalahan-permasalahan pada 

aspek guru, siswa, media pembelajaran, dan sarana pendukung pembelajaran yang 

ditemukan ketika studi pendahuluan di lapangan serta meningkatkan efisiensi 

waktu dalam pembelajaran Tematik. Diagram alir kerangka berpikir dalam 

penelitian pengembangan ini, sebagai berikut.  

 

  

Gambar 2.14 Diagram Alir Kerangka Berpikir 

 

2.11 Hipotesis  

 

Berdasarkan kaitan antara masalah yang dirumuskan, tinjauan pustaka dan 

kerangka berpikir di atas maka dapat disusun suatu hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut, pembelajaran yang mempergunakan media pembelajaran tematik 

berbasis komik Punakawan lebih efektif daripada pembelajaran yang 

mempergunakan media buku cetak bergambar. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Desain Penelitian 

  

Desain penelitian ini adalah Research and Development (R&D) Borg and Gall 

atau penelitian pengembangan. Penelitian dan  pengembangan secara garis besar 

meliputi: penelitian pendahuluan, desain intruksional, penyusunan dan 

pengembangan produk, dan validasi produk. Hal ini selaras dengan pendapat 

dikemukakan oleh Borg and Gall, (1983: 772) “Research and information 

collecting, planning, develop preliminary form of product, preliminary field 

testing, operational product revision, operational field testing, final product 

revision, and dissemination and implementation”. 

 

Pendapat Borg and Gall di atas menjelaskan bahwa penelitian dan  pengembangan  

meliputi tahapan yaitu 1) penelitian dan pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 

3) pengembangan produk, 4) uji coba awal, 5) revisi produk, 6) uji coba lapangan, 

7)  revisi produk uji lapangan, 8)  uji coba operasional produk, 9) revisi produk, 

dan 10) implementasi dan diseminasi. 

Model penelitian dan  pengembangan (Research and Development ) Borg and 

Gall adalah metode yang relatif  mudah dipahami sehingga dapat disesuaikan 

dilakukan peneliti hanya mengadaptasi tahapan 1 sampai dengan 7 dari tahapan 

dengan situasi dan kondisi peneliti. Pada penelitian dan  pengembangan yang
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Borg and Gall. Peneliti menyederhanakan ketujuh tahapan tersebut menjadi 5 

langkah utama, yaitu 1) study pendahuluan, 2) desain pembelajaran, 3) desain  

dan pengembangan media, 4) uji coba dan revisi produk, dan 5) produk akhir. 

Penelitian dan Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada, 

yang dapat dipertanggungjawabkan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2013: 164). 

Richey& Klein (2007:1) mengemukakan bahwa penelitian pengembangan adalah 

“the systematic study of design, development and evaluation processes with the 

aim of establishing  an empirical basic for the creation of instructional product 

and tools and new or enchanced models that govern their development”. Prosedur 

pengembangan Research and Development (R&D) ) Borg and Gall (1983) dalam 

penelitian ini adalah sesuai diagram berikut. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Bagan Research and Development (R&D) 
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3.2. Setting dan Subjek Penelitian  
 

Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan di SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 

Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada siswa kelas II 

semester genap tahun pelajaran 2015/2016. 

3.3 Langkah-Langkah Pengembangan 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ini mengacu pada Research and 

Development (R&D) Borg and Gall (1983: 772), dengan uraian penjelasan yang 

telah dimodifikasi dan diselaraskan dengan tujuan dan kondisi penelitian yang 

sebenarnya. Prosedur pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini 

penulis gambarkan pada diagram di bawah ini. 

Gambar: 3.2 Bagan Desain Pengembangan Media Komik Punakawan 

STUDI

PENDAHULUAN

Select Utilize

methods, media

DESAIN media, & &
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Gambar 3.2 diatas merupakan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, setiap 

tahap terdiri dari beberapa langkah yang secara rinci dapat dijelaskan seperti di 

bawah ini. 

3.3.1 Studi Pendahuluan 

Pada tahap ini ada dua hal yang dilakukan, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. 

Studi pustaka, digunakan untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-

landasan teoritis, ruang lingkup, keluasan penggunaan, kondisi pendukung, dan 

langkah-langkah yang paling tepat untuk mengembangkan produk. Sedangkan 

studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan menilai kebutuhan 

(need assessment) untuk mendapatkan data tentang kondisi awal siswa dan 

potensi pengembangan media pembelajaran, kesenjangan antara prestasi belajar 

siswa dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, kesenjangan penampilan 

guru dalam pembelajaran, solusi yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan 

permasalahan tersebut serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang yang 

ada di SD Negeri 1 dan SD Negeri 3  Poncowarno yang menjadi tempat 

penelitian, dengan demikian diharapkan produk yang akan dihasilkan betul-betul 

penting dan dibutuhkan serta dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran Tematik 

kelas II SD khususnya dalam tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi 

Sekolahku pembelajaran 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok  

menulis deskripsi tokoh. 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang 

dihadapi siswa di kelas dalam pembelajaran Tematik kelas II SD khususnya 
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dalam tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran 6 pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok  menulis deskripsi tokoh cerita. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada guru dan siswa guna memperoleh 

informasi awal sebelum melakukan pengembangan. Data awal tersebut kemudian 

dijadikan bahan untuk menganalisis kebutuhan siswa. Analisis kebutuhan 

berfungsi untuk menentukan produk media apa yang tepat untuk mengatasi 

kelemahan tersebut.  

3.3.2 Desain Pembelajaran 

Berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu keterbatasan waktu dan biaya serta 

kebutuhan akan pembelajaran maka tahapan penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran pada tahap desain pembelajaran penelitian mengadaptasi model 

ASSURE, yaitu 1) analyze leaner / menganalisis peserta didik, 2) state obyectives 

/ merumuskan tujuan pembelajaran, 3) select methods, media, and material / 

memilih metode, media, dan bahan ajar, 4) utilize media and material / 

memanfaatkan media dan bahan ajar, 5) require leaner participation / 

mengembangkan butir-butir tes acuan patokan, 6) evaluate and revise / menilai 

dan memperbaiki. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 3 ( tiga) tahap 

desain pembelajaran dari model ASSURE tersebut yaitu tahap 1 hingga 3. 

3.3.3 Desain dan Pengembangan Media 

Pengembangan media untuk pembelajaran, menurut Riyana (2007: 142) memiliki 

3(tiga) tahapan yaitu, tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi. Ketiga 

tahapan tersebut sebagai berikut. 
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3.3.3.1  Pra Produksi 

Berpegang pada data hasil analisis kebutuhan siswa dan hasil studi literatur, 

peneliti selanjutnya membuat perencaan produk. Produk yang akan dikembangkan 

yaitu media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan. Pertama, peneliti 

merumuskan tujuan yang akan dicapai siswa melalui penggunaan media tersebut. 

Setelah tujuan dirumuskan, peneliti melakukan tinjauan materi khususnya dalam 

tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran 6 pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi tokoh cerita.  

Tahap pra produksi, meliputi kegiatan persiapan alat produksi, yaitu seperangkat 

komputer dan software-software pendukung dalam hal ini software yang paling 

utama adalah MangaStudio, untuk pembuatan komik. Selain itu software yang 

perlu disiapkan adalah Adobe Photoshop, CorrelDRAW 12, Drawing pen 

NoteThab Samsung dengan spesifikasi prosesor intel CORE i5 yang berfungsi 

sebagai software pengolah gambar dan sound effect tiap panel. Pembuatan Garis 

Besar Program Media (GBPM) dan naskah media pembelajaran. 

 

Kegiatan perencanaan produk selanjutnya ialah menentukan komponen dan 

membuat rancangan desain media pembelajaran tematik berbasis komik  

Punakawan. Pra Produksi merupakan kegiatan-kegiatan awal sebelum kegiatan 

inti berupa pencetakan prototype komik  dilaksanakan. Kegiatan ini menghasilkan 

desain media pembelajaran tematik berbasis komik  Punakawan yang dimulai dari 

menentukan ide cerita, menyusun karakter tokoh, membuat sinopsis cerita, 

membuat skenario, story board, sketsa gambar, proses komputer dan pencetakan 
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komik yang akan dijadikan media pembelajaran. Diagram alir/flowchart 

pengembangan media pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

 

 
Sementara, langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pra produksi 

pengembangan media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan antara 

lain. 

a. Indentifikasi program komik 

Identifikasi program komik merupakan kelanjutan beberapa analisa yang 

dilakukan terhadap kegiatan produksi media pembelajaran tematik berbasis komik 

Punakawan yaitu, identifikasi kebutuhan, materi, situasi, penuangan gagasan, dan 

lain-lain. Seperti halnya pada Garis Besar Program Media (GBPM), identitas 
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program media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan terdiri dari 1) 

judul program, 2) tujuan/kompetensi, 3) standar kompetensi, 4) kompetensi dasar, 

5) sasaran, dan 6) tujuan khusus/Synopsis. 

 

b. Membuat synopsis 

Sinopsis diperlukan untuk memberikan gambaran secara ringkas dan padat 

tentang tema atau pokok materi yang diharapkan. Tujuan utamanya adalah 

mempermudah pemesan menangkap konsepnya, mempertimbangkan kesesuaian 

gagasan dengan tujuan yang ingin dicapai dan persetujuannya. Sinopsis dapat 

diartikan sebagai ringkasan cerita yang penulisannya cukup diuraikan dalam 

beberapa kalimat saja, namun di dalamnya tercakup tema, event, dan alur cerita 

yang dikemas dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami. 

 

c. Membuat treatment 

Treatment memberikan uraian ringkas secara deskriptif (bukan tematis) 

bagaimana suatu rangkaian peristiwa pembelajaran (instructional event) yang 

nantinya akan dibuat. Dalam penulisan treatment, semua alur cerita diuraikan dari 

awal pemilihan gambar tokoh sampai dengan pencetakan komik berakhir 

diuraikan secara deskriptif namun tidak menggunakan istilah-istilah teknis dalam 

teknik percetakan. Penggunaan istilah teknis baru dilakukan pada pembuatan 

script. 

d. Membuat Skenario Komik 

Skenario adalah rencana lakon sandiwara dalam komik berupa adegan demi 

adegan yang tertulis secara terperinci pada tiap panel. Menurut Wikipedia, 

Skenario adegan layar (screenplay) ialah cetak biru yang ditulis untuk film atau 
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acara televisi. Skenario dapat dihasilkan dalam bentuk olahan asli atau adaptasi 

dari penulisan yang sudah ada seperti hasil sastra. 

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa skenario dalam  

komik adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urut-urutan adegan, tempat, 

keadaan, dan dialog, yang disusun dalam konteks struktur dramatik untuk menjadi 

acuan dalam proses penulisan dalam tiap panel. 

e. Membuat storyboard 

Storyboard adalah proses adaptasi script menjadi sketsa yang berfungsi menjadi 

panduan visual (adegan, angle dan komposisi) bagi komikus. Sebagaimana halnya 

sebuah sketsa, storyboard tidak memerlukan gambar yang detil, hanya kejelasan 

menggambarkan apa yang dikehendaki oleh script writer.  

Storyboard digunakan dalam pembuatan film, iklan dan komik. Meskipun dalam 

bidang komik di Indonesia, storyboard mulai digunakan oleh komikus sejak awal 

90-an, saat beberapa studio komik menerapkan pola kerja team.  

Stroyboard pada dasarnya memudahkan komikus dalam membuat komik, karena 

tidak mulai bekerja dari nol, gambaran yang diberikan storyboard selain menjadi 

dasar panduan juga memudahkan komikus dan tim produksi memahami seluruh 

gambaran cerita. 

Dalam prosesnya, storyboard akan mereduksi naskah yang ditulis script writer 

menjadi visual dan storyboard akan berubah juga setelah digambarkan oleh 

komikus, ini hal yang wajar dalam sebuah proses kreatif, hanya dalam proses ini, 
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diskusi antara ketiga pihak tetap harus intens dilakukan agar tidak terjadi 

disorientasi cerita 

Storyboard atau naskah program dalam komik pembelajaran ini merupakan daftar 

rangkaian peristiwa yang akan dipaparkan dalam program pembelajaran 

menggunakan komik, baik gambar demi gambar, maupun deskripsi demi 

deskripsi menuju tujuan perilaku belajar yang ingin dicapai. Naskah atau skrip 

ditulis dalam bentuk skontro atau halaman berkolom dua, sebelah kiri untuk 

menampilkan bentuk visualisasinya, dan sebelah kanan untuk segala sesuatu yang 

berhubungan dengan dialog, narasi, maupun efek suara. Tujuan penulisan 

storyboard adalah sebagai peta atau bahan pedoman bagi guru dalam 

mengembangkan subtansi materi ke dalam suatu program rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

3.3.3.2 Produksi 

 

Tahap produksi, meliputi merealisasikan program sesuai naskah. Membuat media 

yang telah disusun melalui naskah media pembelajaran kedalam bentuk gambar, 

pewarnaan, balon kata, dan sound effect (suara latar). Dari pembuatan desain 

grafis, maka akan diperoleh wujud nyata dari storyboard yang telah ditentukan 

sebelumnya . 

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan komik yang sudah direvisi berdasarkan 

usulan para ahli. Adapun kegiatan dari tahap ini antara lain, telaah komik oleh ahli 

media dan ahli materi, revisi komik, validasi komik oleh ahli media dan ahli 

materi, uji coba terbatas. Analisis data validasi dan uji coba terbatas, dan 

penulisan laporan. Pada tahap ini peneliti mulai memproduksi media 
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pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat.  

Kegiatan selanjutnya adalah memvalidasi produk pada ahli media dan ahli materi.  

Pada kegiatan ini produk media pembelajaran tematik berbasis komik  Punakawan 

dinilai kelayakan dasar-dasar nilai atau konsep dan teori yang digunakan. Validasi 

oleh ahli media dan ahli materi kemudian digunakan sebagai dasar untuk merevisi 

produk. Kegiatan validasi oleh ahli media dan ahli materi bertujuan untuk 

mendapatkan jaminan bahwa media awal layak digunakan dalam pembelajaran. 

 

3.3.3.3  Pasca Produksi 

Tahap pasca produksi meliputi kegiatan me-review, apakah ada kesalahan serta 

ada kekurangan dalam media yang dibuat. Pada kegiatan pasca produksi sebuah 

media komik, dilakukan kegiatan editing dan mastering. Proses editing 

merupakan kegiatan menggabungkan gambar, latar, warna, narasi dan lain-lain. 

Pada proses ini dilakukan finalisasi komik hasil rancangan yang disesuaikan 

dengan tuntutan tujuan pembelajaran. Sedangkan proses mastering merupakan 

proses pencetakan komik hasil editing ke dalam bentuk prototype buku komik 

pembelajaran. 

 

3.3.4 Ujicoba dan Revisi Produk 

Pelaksanaan ujicoba ini mengacu pada pendapat Sadiman, (2006:182-186) yang 

menyatakan ada tiga tahap evaluasi formatif yaitu 1) evaluasi perorangan (one to 

one), 2) evaluasi kelompok kecil (small group evaluation), 3) evaluasi lapangan 

(field evaluation). Namun pada penelitian ini dilakukan adaptasi dan modifikasi 

dari ketiga tahapan tersebut menjadi lima tahapan, yaitu 1) validasi ahli, ujicoba 
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satu-satu, dan ujicoba kelompok kecil, 2) revisi produk awal, 3) ujicoba kelas 

terbatas, 4) revisi produk operasional, dan 5) ujicoba lapangan.  

Kegiatan uji coba dilengkapi dengan angket untuk diisi oleh siswa. Peneliti juga 

melakukan pengamatan dan wawancara guna mendapatkan informasi yang berupa 

penilaian dan saran terkait media pembelajaran tematik berbasis komik  

Punakawan yang dikembangkan. 

 

3.3.4.1  Validasi Ahli, Ujicoba Satu-Satu, dan Ujicoba Kelompok Kecil 

 

Pada tahap ini, ada tiga hal yang dilakukan yaitu: ujicoba satu-satu, ujicoba 

kelompok kecil, dan validasi ahli (expert judment). 

 

a.  Validasi Ahli 

 

Validasi ahli atau expert judgment dilakukan oleh ahli desain pembelajaran untuk 

menilai dari aspek pembelajaran, ahli materi untuk menilai aspek substansi materi 

dan yang berkualifikasi pendidikan minimal S2, dan ahli media untuk menilai 

aspek penampilan dan desain produk media komik. Validasi ahli dilakukan 

dengan menggunakan pedoman observasi dengan instrumen yang dibuat. Pada 

tahapan ini juga diharapkan masukan berupa saran dan kritik pada produk, 

sehingga dapat dilakukan revisi untuk disempurnakan. 

 

b. Ujicoba Satu-Satu dan Ujicoba Kelompok Kecil 

 

Ujicoba satu-satu dilakukan terhadap 3 (tiga) orang siswa yaitu 1 (satu) orang 

siswa dari kelas II/a  dan 1 (satu) orang siswa dari kelas II/b di SD Negeri 1 

Poncowarno, dan 1 (satu) orang siswa dari kelas II di SD Negeri 3 Poncowarno. 
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Sementara, ujicoba kelompok kecil dilakukan kepada 8 (delapan) orang siswa 

yaitu 3 (tiga) orang siswa dari kelas II/a  dan 3 (tiga) orang siswa dari kelas II/b di 

SD Negeri 1 Poncowarno, dan 2 (dua) orang siswa dari kelas kelas II di SD 

Negeri 3 Poncowarno. Subjek penelitian pada ujicoba satu-satu dan ujicoba 

kelompok kecil dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

 

Ujicoba satu-satu dan ujicoba kelompok kecil bertujuan untuk mengetahui apakah 

media pembelajaran tematik berbasis komik yang dikembangkan dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok menulis deskripsi tokoh cerita, dapat 

berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Penilaian responden pada ujicoba satu-

satu dan ujicoba kelompok kecil ini meliputi 1) kemudahan menggunakan media 

komik 2) keserasian tampilan media komik, dan 3) kemudahan responden dalam 

memahami materi pembelajaran. 

 

Responden pada ujicoba satu-satu ini diharapkan memberikan penilaian terhadap 

produk media pembelajaran tematik komik berbasis Punakawan hasil 

pengembangan dengan menggunakan instrumen berupa angket. Selain itu 

responden diharapkan memberikan input berupa masukan dan kritik perbaikan. 

Tahapan dilakukan dengan cara mengujicobakan produk media komik hasil 

pengembangan melalui pembelajaran Tematik kelas II SD dalam tema Aku dan 

Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam, mata pelajaran  

Bahasa Indonesia materi pokok menulis deskripsi tokoh Punakawan. 

3.3.4.2  Revisi Produk Awal 

Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan berupa tanggapan, saran dan kritik dari 

validasi ahli, ujicoba satu-satu, dan ujicoba kelompok kecil. Data berasal dari 
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pedoman observasi ahli, angket ujicoba satu-satu, angket ujicoba kelompok kecil, 

dan wawancara terbuka dengan subjek ujicoba. 

 

3.3.4.3  Ujicoba Kelompok Kelas Terbatas 

Ujicoba kelas terbatas dilakukan terhadap 15 (delapan belas) orang siswa yaitu 6 

(tujuh) orang siswa dari kelas II. A  dan 4 (enam) orang siswa dari kelas II. B  di 

SD Negeri 1 Poncowarno, dan 5 (lima) orang siswa dari kelas II di SD Negeri 3 

Poncowarno. Siswa yang sudah dijadikan subjek pada ujicoba satu-satu dan 

ujicoba kelompok kecil tidak dilibatkan pada ujicoba kelas terbatas. Tujuan dari 

tahap ini adalah menentukan apakah produk hasil revisi awal telah menunjukkan 

suatu perfomasi sebagaimana yang diharapkan atau tidak. Ujicoba kelas terbatas 

merupakan langkah pengembangan yang dilakukan untuk menguji produk hasil 

revisi awal dari tahap ujicoba satu-satu, ujicoba kelompok kecil, dan validasi ahli. 

 

3.3.4.4  Revisi Produk Operasional 

 

Berdasarkan hasil ujicoba kelas terbatas maka dilakukan perbaikan produk 

operasional dengan mengacu pada kriteria pengembangan media, yaitu kriteria 

pembelajaran (instructional criteria) dan kriteria penampilan (presentation 

criteria). Pada tahapan penelitian ini penulis meminta masukan, kritik dan saran 

dari guru-guru kelas rendah, khususnya guru kelas II pada tema Aku dan 

Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran 6 mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi pokok menulis deskripsi tokoh Punakawan untuk mendapatkan 

temuan-temuan mulai dari yang paling sederhana sampai kepada hal-hal yang 

paling substantif, juga usulan-usulan tambahan yang bermanfaat dalam 

memperbaiki produk dari kesalahan dan kekurangan, sehingga dari kegiatan ini 
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penulis mendapat keyakinan bahwa produk yang dikembangkan layak digunakan 

dapat mencapai sasaran dan tujuan. 

Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan berupa tanggapan, saran dan kritik dari 

responden ujicoba kelas terbatas. Data berasal dari angket ujicoba kelas terbatas. 

Produk yang dihasilkan dari tahap penelitian ini, diujikan pada tahap ujicoba 

lapangan. 

 

3.3.4.5   Ujicoba Lapangan 

 

Pada ujicoba lapangan dilakukan pengujian produk hasil revisi produk operasional 

kepada siswa kelas II/a  dan kelas II/b di SD Negeri 1 Poncowarno dan kelas II di 

SD Negeri 3 Poncowarno. Setelah dikurangi jumlah subyek penelitian pada 

ujicoba satu-satu, ujicoba kelompok kecil dan ujicoba kelas terbatas, kemudian 

masing-masing kelas dibagi menjadi 2 (dua) rombel, 1 (satu) rombel sebagai kelas 

eksperimen, dan 1 (satu) rombel sebagai kelas kontrol. Ujicoba lapangan 

dilakukan kepada 58 (lima puluh delapan) orang siswa dengan perincian yaitu 10 

(sepuluh) orang siswa sebagai kelas eksperimen dan 10 (sepuluh) orang siswa 

sebagai kelas kontrol dari kelas II. A dan 9 (sembilan) orang siswa sebagai kelas 

eksperimen dan 9 (sembilan) orang siswa sebagai kelas kontrol dari kelas II. B  di 

SD Negeri 1 Poncowarno, dan 10 (sepuluh) orang siswa sebagai kelas eksperimen 

dan 10 (sepuluh) orang siswa sebagai kelas kontrol dari kelas II di SD Negeri 3 

Poncowarno. 

Produk yang diujikan diharapkan dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang ditunjukkan oleh peningkatan hasil belajar siswa. Selain itu, 

diharapkan dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Pada ujicoba 
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lapangan juga dilakukan uji efesiensi dan uji efektifitas. Ujicoba dilakukan 

dengan menggunakan desain eksperimen, satu kelas dijadikan kelas eksperimen 

dan satu kelas lagi dijadikan kelas kontrol. 

 

3.3.5 Model Rancangan Eksperimen Uji Produk 

 

Produk media pembelajaran yang telah dikembangkan diujicobakan menggunakan 

desain eksperimen quasi experimental design dengan bentuk non equivalent 

control group design. Sugiyono (2011: 114-116) mengemukakan bahwa desain 

dan bentuk eksperimen tersebut merupakan pengembangan dari true experimental 

design dengan bentuk pretest-posttest control group design. Desain eksperimen 

quasi experimental design dengan bentuk non equivalent control group design 

memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimental. Desain ini 

digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam mendapatkan kelompok kontrol yang 

akan digunakan dalam penelitian. Subyek penelitian pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol dalam desain eksperimen ini dipilih secara purpousive 

sampling. 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan menggunakan 3 kelas yang menjadi 

subyek penelitian pada tahap eksperimen ujicoba produk yaitu kelas II. A dan 

kelas II. B  di SD Negeri 1 Poncowarno, dan kelas II di SD Negeri 3 Poncowarno. 

Masing-masing kelas dibagi secara acak menjadi 2 rombel, 1 rombel sebagai kelas 

eksperimen dan 1 rombel lagi sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi 

perlakuan berupa pembelajaran menggunakan produk media pembelajaran hasil 

pengembangan. Sedangkan kelas kontrol diberi pembelajaran dengan 
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menggunakan media gambar menggunakan buku cetak bergambar. Pre test dan 

post test digunakan untuk mengetahui tingkat keefektifan produk terhadap hasil 

uji coba sebelum dan sesudah menggunakan produk media komik Punakawan 

(Arikunto, 2010 : 349). Rancangan penelitian yang digunakan adalah pre-test and 

post-test group dan digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.3  

Nonequivalent Control Group Design (Arikunto, 2010 : 349) 

 
 

Keterangan:  

O1 adalah pre-test , X adalah perlakuan, O2 adalah post-test 
 

 

3.3.6 Produk Utama 

 
  

Setelah melewati tahap uji lapangan, produk utama disempurnakan sehingga 

dihasilkan media  pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok menulis deskripsi tokoh yang menarik, 

efektif, dan efisien dalam penggunaannya pada proses pembelajaran. Selain 

produk utama, dihasilkan juga produk pendukung berupa RPP Tematik pada tema 

Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok menulis deskripsi tokoh cerita, yang 

dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw. 

 

 

 

01    X    02 
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3.3.7 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 84 (delapan puluh tujuh) orang siswa dengan 

perincian yaitu 30 (tiga puluh) orang siswa dari kelas II. A dan 25 (dua puluh lima) 

orang siswa dari kelas II. B di SD Negeri 1 Poncowarno, dan 29 (dua puluh 

sembilan) orang siswa kelas II SD Negeri 3 Poncowarno. Dalam menetapkan 

subjek penelitian pada masing-masing tahapan ujicoba, penulis mengacu pada 

prosedur penelitian pengembangan, sehingga subjek ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan pada masing-masing tahapan penelitian dengan menggunakan teknik 

purpousive sampling. 

 

3.3.7.1  Subjek Penelitian untuk Analisis Kebutuhan 

Subjek yang digunakan pada tahap analisis kebutuhan yaitu siswa dari 2 kelas II 

SD Negeri 1 Poncowarno yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang siswa, dan 1 

kelas II SD Negeri 3 Poncowarno berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang siswa. 

 

3.3.7.2  Subjek Validasi Ahli 

Subyek validasi ahli (expert judgement) ditetapkan menggunakan teknik 

purpousive sampling dengan kriteria ahli desain pembelajaran, ahli materi, dan 

ahli media dengan kualifikasi minimal pendidikan tingkat Strata 2 (S2). 

 

3.3.7.3  Subjek Ujicoba Satu-Satu dan Ujicoba Kelompok Kecil 

Subjek ujicoba satu-satu yaitu sebanyak 3 (tiga) orang siswa masing-masing 1 

(satu) orang siswa dari setiap kelas II dari ketiga kelas di SD Negeri 1 

Poncowarno dan SD Negeri 3 Poncowarno. Sementara, subjek ujicoba kelompok 

kecil sebanyak 8 (delapan) orang siswa yaitu masing-masing 3 (tiga) orang siswa 

dari kelas II. A dan 2 (dua) orang siswa dari kelas II. B di SD Negeri 1 
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Poncowarno, dan 3 (tiga) orang siswa kelas II dari SD Negeri 3 Poncowarno. 

Pada tahapan ujicoba satu-satu dan ujicoba kelompok kecil ini dilakukan ujicoba 

produk awal media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan hasil desain 

pengembangan produk media. 

 

3.3.7.4  Subjek Ujicoba Kelas Terbatas 

Subjek ujicoba kelas terbatas sebanyak 15 (delapan belas) orang siswa yaitu 

masing-masing 6 (enam) orang siswa dan 4 (empat) orang siswa dari dua kelas II 

di SD Negeri 1 Poncowarno, dan 5 (lima) orang siswa kelas II dari SD Negeri 3 

Poncowarno. 

 

3.3.7.5 Subjek Ujicoba Lapangan 

Ujicoba lapangan merupakan uji eksperimen apakah produk komik Punokawan 

hasil penelitian pengembangan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan 

mengatasi kesulitan guru dalam proses pembelajaran tematik kelas II SD dalam 

tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam, mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi tokoh cerita. 

Subjek yang menjadi responden pada ujicoba kelas terbatas ini terdiri dari 3 (tiga) 

kelas II yaitu 2 (dua) kelas di SD Negeri 1 Poncowarno dan 1 (kelas) di SD 

Negeri 3 Poncowarno. Subjek ujicoba lapangan tidak melibatkan kembali subjek 

penelitian pada ujicoba satu-satu, ujicoba kelompok kecil, maupun ujicoba kelas 

terbatas. Masing masing kelas dibagi menjadi 2 (dua) rombongan belajar 

(rombel), 1 (satu) rombel sebagai kelas eksperimen dan 1 (satu) rombel sebagai 

kelas kontrol. 
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3.4 Variabel Penelitian, Definisi Konseptual dan Definisi Operasional  

3.4.1 Variabel Penelitian  

 

Berdasarkan judul penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Tematik 

Berbasis Komik Punakawan untuk Peningkatan Menulis Deskripsi Tokoh Cerita 

pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas II Sekolah Dasar Negeri  

Poncowarno”, maka variabel dalam penelitian ini adalah Media Komik, 

efektivitas, efisiensi, dan kemenarikan. Penggunaan variabel dalam penelitian ini 

yaitu variabel untuk mengetahui suatu keadaan tertentu dan diharapkan 

mendapatkan dampak/akibat dari eksperimen. Dalam hal ini, perlakuan yang 

sengaja diberikan adalah penggunaan Media Pembelajaran Tematik Berbasis 

Komik Punakawan untuk peningkatan keterampilan menulis deskripsi tokoh mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi 

Sekolahku pembelajaran enam kelas II. 

3.4.2 Definisi Konseptual  

 

1.  Media Komik  

Media komik merupakan salah satu media visual yang dapat menyajikan 

materi lebih menarik, meningkatkan motivasi belajar, mampu menyajikan 

materi lebih konkret sehingga siswa lebih mudah menyerap materi 

pembelajaran yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. 

2. Efektivitas   

Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisensi lebih 

melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan 

membandingkan antara input dan output. Efektivitas meliputi kecermatan 
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penguasaan perilaku, kecepatan unjuk kerja, kesesuaian dengan prosedur, 

kuantitas unjuk kerja, kualitas hasil akhir, tingkat alih belajar, dan tingkat 

retensi.  

3.  Efisiensi  

Efisiensi adalah penggunaan yang efisien merefleksikan bagaimana media 

komik  digunakan untuk memenuhi persyaratan keefektifan yang diberikan 

serta hasil yang optimal tidak membuang banyak waktu dalam proses 

pembelajaran. Terdapat tiga indikator untuk mengukur efisiensi, sebagai 

berikut.  

a. Waktu 

Untuk menghitung efisiensi waktu dilakukan dengan membandingkan 

pelaksanaan beberapa program yang berbeda dalam jumlah waktu yang 

sama. Rasio jumlah tujuan yang dicapai siswa dibandingkan dengan 

jumlah waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan.  

b. Personalia  

Personalia mencakup jumlah personalia yg dilibatkan dalam perancangan, 

pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Efisiensi personalia dihitung 

dengan membandingkan rasio guru dan siswa.  

c.  Sumber Belajar  

Sumber belajar mencakup jumlah ruang yang digunakan, keterlibatan 

komputer, jumlah buku teks, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan 

biaya pembelajaran.  

 

 

 



164 
 

4. Kemenarikan  

Fokus kemenarikan adalah penerapan komik pembelajaran dengan sub 

indikator sebagai berikut.  

a. Strategi pengorganisasian: makro (menata urutan keseluruhan isi mata 

pelajaran), dan mikro (menata urutan sajian konsep, prinsip atau prosedur). 

b. Strategi penyampaian: media pembelajaran, interaksi belajar dan bentuk 

pembelajaran. 

c. Strategi Pengelolaan pembelajaran: penjadwalan, pembuatan catatan, 

motivasi, dan kontrol belajar.  

 

3.4.3 Definisi Operasional  

 

1. Penggunaan Komik adalah penilaian terhadap kualitas bahan ajar dan 

kemudahan pemanfaatan bagi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

2.  Efektivitas  

Efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada hasil belajar yang dicapai. 

Tujuan yang akan dicapai pada tingkat efektivitas penggunaan komik, 

yaitu pada tingkat kecepatan pencapaian hasil belajar. 

3. Efisiensi  

Efisiensi dalam penelitian ini adalah penggunaan yang efisien 

merefleksikan bagaimana komik secara ekonomi digunakan untuk 

memenuhi persyaratan keefektifan yang diberikan berkaitan dengan hasil 

yang optimal dan tidak membuang banyak waktu dalam proses 

pembelajaran.  
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4. Kemenarikan  

Kemenarikan dalam penelitian ini adalah penerapan media pembelajaran 

yang digunakan dengan menggunakan media komik pembelajaran tematik 

hasil pengembangan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas II materi 

pokok menulis deskripsi. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen pada penelitian pengembangan media komik pembelajaran ini 

adalah sebagai berikut. 

 

3.5.1 Kisi-Kisi Instrumen Analisis Kebutuhan 

 

Penilaian kebutuhan (Need Assessment) dalam penelitian ini berguna untuk 

mendapatkan data-data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam 

pengembangan produk komik untuk pembelajaran Tematik kelas II SD dalam 

tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi salah satu tokoh Punakawan. 

Beberapa aspek yang diamati dalam tahap penilaian kebutuhan yaitu, a) 

kesenjangan aktivitas siswa pada pembelajaran, b) kesenjangan penampilan guru 

dalam pembelajaran. c) ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan 

dilakukannya pengembangan komik pembelajaran tematik, dan 4) kesulitan yang 

dialami siswa dan guru dalam proses pembelajaran dalam tema Aku dan 

Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia materi menulis deskripsi salah satu tokoh Punakawan. Kisi-kisi angket 

analisis kebutuhan untuk siswa dan kisi-kisi angket analisis kebutuhan untuk guru 

dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut ini. 
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3.5.1.1 Kisi-Kisi Instrumen Analisis Kebutuhan Siswa 

Kisi-kisi untuk uji analisis kebutuhan siswa dapat dilihat pada tabel berikut 

ini.  

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Analisis Kebutuhan untuk Siswa 

 

 

No  

 

Aspek yang diamati Indikator 
Jumlah 

Butir 

Nomor 

Soal 

1. 

Masalah yang dihadapi pada 

pembelajaran Tematik kelas II 

SD dalam materi menulis 

deskripsi tokoh. 

 

1. Kesulitan belajar 

 

2. Motivasi belajar 

kelompok 

 

3. Ketersediaan waktu 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

2. 

 

Kebutuhan Program 

  

4. Kebutuhan media 

pembelajaran  alternative 
2 

6 

7 

 

3. 

 

 

Potensi yang mendukung 

pengembangan  komik. 

 

5. Ketersediaan sarana 

pendukung 

 

6. Kemampuan siswa dalam 

memanfaatkan sarana 

pendukung 

 

7. Minat membaca 

 

8. Minat ceritera tokoh 

Punakawan 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

JUMLAH 15 15 

 

3.5.1.2 Kisi-Kisi Instrumen Analisis Kebutuhan Guru 

Kisi-kisi untuk uji analisis kebutuhan guru pada penelitian pengembangan ini 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.3  Kisi-Kisi Angket Analisis Kebutuhan untuk Guru 

 

No  

 

Aspek yang 

diamati 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

Nomor 

Soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesenjangan 

penampilan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Kemampuan membuka pelajaran 

2.  Sikap guru dalam proses  

      pembelajaran 

3.  Penguasaan materi pembelajaran 

4.  Proses pembelajaran 

5.  Kemampuan menggunakan    

      media pembelajaran 

6. Evaluasi pembelajaran 

7. Kemampuan menutup kegiatan 

Pembelajaran 

8. Tindak lanjut (follow up) 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

2. 

 

 

 

Kesenjangan 

aktivitas siswa 

 

 

9.  Bartanya pada guru 

10.Menjawab pertanyaan guru 

11. Ketepatan pengumpulan tugas 

12. Minat belajar siswa 

1 

1 

1 

1 

9 

10 

11 

12 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

 

 

 

 

 

13. Ketersediaan media gambar 

14. Ketersediaan peralatan dan   

       bahan ajar 

15. Ketersediaan bahan ajar berupa  

       buku 

16. Ketersediaan media    

      pembelajaran berupa komik   

17.Ketersediaan media 

pembelajaran berupa wayang 

kulit Punakawan 

18.Ketersediaan perpustakaan    

      sekolah 

19.Ketersediaan media   

      pembelajaran berupa video  

      animasi wayangkulit 

20. Ketersediaan laptop/ note book 

21. Ketersediaan proyektor/infocus 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

19 

 

 

20 

21 

 

JUMLAH 21 21 

 

 

 

Berdasarkan kisi-kisi angket analisis kebutuhan dan kisi-kisi lembar observasi 

analisis kebutuhan tersebut, kemudian dikembangkan menjadi instrumen analisis 
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kebutuhan yaitu angket analisis kebutuhan untuk siswa dan angket analisis 

kebutuhan untuk guru yang dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. 

 

3.5.2 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli 

Pedoman observasi digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi ahli desain 

pembelajaran, ahli materi, dan ahli media. Instrumen ini akan digunakan pada 

validasi ahli (expert judgement). Beberapa aspek yang diamati untuk dijadikan 

indikator yaitu, a) kriteria pembelajaran (instructional criteria), b) kriteria materi 

(material review) yang mencakup isi (content), materi, dan aktivitas belajar, dan 

c) kriteria penampilan (presentation criteria) yang mencakup desain antarmuka, 

kualitas dan penggunaan media serta interaktivitas media (Lee and Owen, 2008: 

367). Aspek-aspek yang akan diamati di atas dikembangkan menjadi kisi-kisi 

pedoman observasi validasi ahli Desain Pembelajaran, Ahli Materi, dan Ahli   

Media yang dapat dilihat secara berturut-turut pada tabel-tabel berikut. 

 

3.5.2.1 Instrumen untuk Uji Ahli Desain Pembelajaran  

Kisi-kisi untuk uji ahli desain pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.4  Kisi-Kisi untuk Uji Ahli Desain Pembelajaran 

 

 

No  

 

Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

No. 

Butir 

1. 
Aspek Desain 

Pembelajaran 

1. Kejelasan tujuan pembelajaran 

(realistis dan terukur), 

2. Relevansi tujuan pembelajaran 

dengan Kurikulum/SK/KD, 

3. Sistematika yang runtut, logis, 

dan jelas, 

4. Kejelasan uraian materi 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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No  

 

Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Jumlah 

Butir 

No. 

Butir 

  

5. Penggunaan bahasa yang baik 

dan benar 

6.  Penumbuhan motivasi belajar 

7. Relevansi media komik 

Punakawan .dengan materi 

8. Kesesuaian alokasi waktu 

9. Kemudahan operasional 

10. Potensi pengembangan media  

       komik Punakawan 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

2. 

 

 

Aspek Materi/ 

Substansi 

 

1. Kebenaran materi secara teori 

dan konsep, 

2. Kedalaman materi, 

3.  Kontekstualitas 

1 

1 

1 

11 

12 

13 

3. 

Aspek 

Penampilan 

Media 

1. Kualitas tampilan 

2. Daya tarik tampilan 

3. Pengorganisasian materi 

4. Kemudahan operasional 

1 

1 

1 

1 

14 

15 

16 

17 

4. Keterlaksanaan 

1. Fleksibilitas penggunaan komik 

dalam  Pembelajaran 

2. Dukungan media bagi 

kemandirian belajar siswa 

3. Kemampuan media untuk 

meningkatkan motivasi siswa 

4. Kemampuan media menambah 

pengetahuan siswa 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

18 

 

19 

 
20 

 

21 

 

5.  
Tampilan 

Menyeluruh 

1. Sampul komik menarik 

2. Desain halaman komik urut dan 

menarik 

3. Cetakan komik jelas 

4. Bentuk huruf menarik 

5. Ukuran huruf mudah dibaca 

1 

1 

1 

1 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

 

Jumlah Seluruh Indikator 

 

26 26 

 

 

 

3.5.2.2  Instrumen untuk Uji Ahli Materi  

 

Kisi-kisi untuk uji ahli materi pada penelitian pengembangan ini dapat dilihat 

pada tabel berikut.  
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Tabel 3.6.  Kisi-kisi Instrumen Uji Ahli Materi 

 

No 

 

Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Nomor 

Butir 

 

Σ  

 

  

1.  

 

 ISI 

1. Kesesuaian isi komik dengan Kompetensi 

Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran 

1 

6 

2. Kebenaran konsep materi ditinjau dari 

aspek keilmuan  

2 

3. Kejelasan topik  pembelajaran 3 

4. Keruntutan materi 4 

5. Cakupan materi 5 

6. Ketuntasan materi 6 

7. Keterkaitan contoh materi dengan kondisi 

yang ada dilingkungan sekitar 

7 

8. Kejelasan contoh yang diberikan 8 

9. Ketepatan dialog/teks cerita dengan 

materi 

9 

10. Isi materi menunjukkan variasi tingkat 

kognitif, yaitu aspek pengetahuan, 

pemahaman dan aplikasi 

10 

11. Kesesuaian evaluasi dengan materi dan 

tujuan pembelajaran 

11 

 

 

 

 

 

 

2.  Kebahasaan 

12. Pemilihan kata dalam penjabaran materi 
12  

 

 

 

 

 

6 

13. Kesesuaian kata dengan penggunaan 

bahasa peserta didik 

13 

14. Penggunaan bahasa yang komunikatif 14 

15. Kesesuaian tema cerita dengan taraf 

berfikir peserta didik 

15 

16. Kemudahan memahami alur cerita melalui 

penggunaan bahasa 

16 

17. Penggunaan dialog atau teks yang 

menarik dan mengarah pada pemahaman 

konsep 

17 

 

 

 

 

3.  Penyajian 

18. Penggunaan kata tidak memuat makna 

ganda dan salah tafsir 

18  

 

 

 

 

4 

19. Dukungan komik terhadap keterlibatan 

siswa pada proses Pembelajaran 

19 

20. Penyajian gambar tokoh menarik dan 

proporsional 

20 

21. Kejelasan alur cerita yang mendukung 

untuk memahami materi. 

21 
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No 

 

Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Nomor 

Butir 

 

Σ  

 

 

 

 

 

4.  Keterlaksanaan 

22. Fleksibilitas penggunaan komik dalam 

pembelajaran 

22  

 

 

 

4 

23. Dukungan media bagi kemandirian belajar 

siswa 

23 

24. Kemampuan media untuk meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar 

24 

25. Kemampuan media menambah 

pengetahuan siswa 

25 

 

 

5.  

 

Tampilan 

Menyeluruh 

26. Sampul komik menarik 26  

 

3 
27. Desain halaman komik urut dan menarik 27 

28. Cetakan komik jelas 28 

Jumlah 28 28 

 

3.5.2.3 Instrumen untuk Uji Ahli Media  

Instrumen uji ahli media menggunakan panduan dari BSNP yang sesuai dengan 

indikator penilaian media komik. 

 

Tabel 3.5.  Kisi-kisi Angket Ahli Media 

 

 

No 

 

Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Nomor 

Butir 

 

Σ 

 

1. Anatomi Komik 

Halaman Pembuka 1 

4 
Judul Cerita 2 

Panel Baca 3 

Balon Kata 4 

2.  
 

Kualitas Gambar 

Penyajian ilustrasi komik 5 

3 Gambar komik 6 

Komposisi warna 7 

1.  
Keterbacaan 

Teks 

Ketepatan pemilihan warna huruf 8 

3 Ketepatan pemilihan jenis huruf 9 

Ketepatan pemilihan ukuran huruf 10 

2.  
Tampilan 

Menyeluruh 

Sampul komik 11 

4 
Desain halaman komik 12 

Cetakan komik 13 

Bentuk huruf 14 
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No 

 

Aspek yang 

dievaluasi 
Indikator 

Nomor 

Butir 

 

Σ 

 

3.  Emotion Impact 

Mengandung nilai estetika 15 

2 Kemampuan komik untuk dapat 

menciptakan rasa senang siswa  
16 

4.  

 

Prinsip Visual 

Desain Sampul 

 

Tata letak  17 

3 Pilihan warna 18 

Kesesuaian gambar ilustrasi 19 

5.  

 

 

Kesesuaian 

Materi 

 

 

Kesesuaian komik dengan tujuan 

pembelajaran  
20 

5 

Kesesuaian komik dengan karakteristik 

siswa  
21 

Kesesuaian komik sebagai sumber belajar  
22 

Kemampuan komik untuk alat bantu 

memahami dan mengingat informasi  23 

6.  Kualitas Teknik 

Kemampuan komik sebagai   stimulus 

belajar 
24 

 

 

4 

 

 

 

Memotivasi siswa 25 

Mempermudah siswa mengingat 

Materi 
26 

Penyajian media membuat materi lebih 

menarik 
27 

Mudah digunakan 28 

 

JUMLAH 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

Berdasarkan kisi-kisi pedoman observasi validasi ahli tersebut, kemudian disusun 

menjadi pedoman observasi validasi ahli desain pembelajaran pada Lampiran 3, 

pedoman observasi validasi ahli materi pada Lampiran 4, dan pedoman observasi 

validasi ahli media pada Lampiran 5. 
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3.5.3 Instrumen Uji Perorangan, Uji Kelompok Kecil, dan Uji Lapangan 

3.5.3.1 Instrumen Tes  

 

Instrumen tes berupa soal pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa untuk 

uji efektivitas penggunaan media komik. Kisi-kisi soal pretest dan posttest 

pertama dan kedua dapat dilihat pada tabel 3.6 

 

Tabel 3.6.   Kisi-Kisi Instrumen Tes Pengetahuan  

No  Kompetensi Dasar Indikator 
Jumlah 

Butir 

1. 

 

 

PKn 

 

4.1 Mengenal nilai    

kejujuran, 

kedisiplinan, dan 

senang bekerja 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1. Menyebutkan symbol sila persatuan . 

2. Menuliskan contoh hidup bersatu di 

sekolah, minimal 2 

3. Menuliskan contoh perilaku baik dari 

tokoh dalam komik Punakawan 

4. Menuliskan contoh perilaku kurang 

baik dari tokoh dalam komik 

Punakawan 

5. Membedakan sikap yang baik dan   

    tidak baik sesuai sila persatuan di   

    rumah. 

1 

 

2 

 

3 

2 

 

 

3 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Matematika 

 

3.3 Melakukan 

operasi hitung 

campuran 

 

1. Membedakan nilai mata uang  rupiah 

2. Melakukan penjumlahan uang    

   sampai maksimal Rp.20.000 

3. Menghitung nilai sekelompok mata   

   uang. 

4. Membandingkan  nilai mata uang 

melalui pengamatan  

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3.  

Bhs.Indonesia: 

 

8.1 Mendeskripsikan 

       tumbuhan,    

       binatang atau  

       tokoh di sekitar   

       secara sederhana  

       dengan bahasa  

       tulis. 

Melengkapi cerita rumpang tentang 

tokoh Punakawan 

 

Mendeskripsikan salah satu  tokoh 

dalam komik Punakawan 

 

Menceriterakan kembali isi bacaan 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

JUMLAH 

 

30 
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Tabel 3.7.  Kisi-Kisi Instrumen Tes Unjuk Kerja 

 

No 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Jumlah 

Butir 

1. 

8.1 Mendeskripsikan    

       tokoh dalam buku  

       cerita Zig-Zag   

       dengan tokoh   

       Punakawan 

1. Menyiapkan kertas dan melipat dalam 

bentuk Zig-Zag 

2. Memilih satu gambar tokoh 

Punakawan  

3. Menggambar satu tokoh Punakawan di    

halaman muka (cover) sesuai imajinasi 

siswa. 

4. Membuat / menuliskan deskripsi tokoh  

Punakawan yang dipilih. 

5. Melakukan pewarnaan gambar. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

JUMLAH 

 

5 

 

Tabel 3.8.  Pedoman Pemberian Skor 

Keterangan Skor 

Sangat Baik (SB) 4 

Baik (B) 3 

Cukup (C) 2 

Kurang (K) 1 

 

Berdasarkan kisi-kisi tersebut, kemudian dikembangkan menjadi angket 

kemenarikan produk pada Lampiran 6, instrumen tes pengetahuan awal pada 

Lampiran 7, instrumen tes pengetahuan akhir pada Lampiran 8, dan instrumen tes 

unjuk kerja pada Lampiran 9. 

 

3.5.3.2   Instrumen Non Tes  

Instrumen non tes berupa angket yang diberikan kepada siswa dan guru untuk uji 

kemenarikan media komik pembelajara tematik  dengan kisi-kisi sebagai berikut.  

Kisi-Kisi Instrumen Ujicoba 

Angket digunakan pada ujicoba satu-satu, ujicoba kelompok kecil, ujicoba kelas 

terbatas dan ujicoba lapangan. Aspek-aspek yang diamati dalam ujicoba satu-satu, 
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ujicoba kelompok kecil, ujicoba kelas terbatas dan ujicoba lapangan adalah a) 

kemenarikan komik pembelajaran tematik, b) ketertarikan siswa, c) kemudahan 

penggunaan, dan d) peran komik pembelajaran tematik dalam proses 

pembelajaran. Kisi-kisi instrumen tes pengetahuan, kisi-kisi instrument tes unjuk 

kerja dan kisi-kisi angket kemenarikan produk dapat dilihat pada Tabel 3.6, Tabel 

3.7, dan Tabel 3.9 

 

Tabel 3.9.   Kisi-Kisi Instrumen Uji Kemenarikan 

No  Aspek yang dievaluasi Indikator 
Jumlah 

Butir 

1. Kemenarikan Komik  

1. Tampilan gambar 

2. Sajian gambar 

3. Komposisi warna 

4. Keterbacaan teks 

5. Keselarasan gambar latar 

6. Kejelasan narasi 

7. Penggunaan bahasa 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2. Kemudahan Penggunaan 
8. Kemudahan penggunaan 

9. Kemudahan dalam membawa  

1 

1 

3. 
Peran komik dalam Proses 

Pembelajaran 

10. Kejelasan uraian materi dan 

      contoh 

11. Kemudahan siswa untuk belajar 

      secara mandiri 

12. Penumbuhan motivasi belajar 

2 

 

1 

 

1 

 

JUMLAH 

 

13 

 

 

3.5.4  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

Sugiyono (2011: 173) mengemukakan bahwa instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data/mengukur itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Sementara, instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 
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beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. 

 

3.5.4.1  Validitas Instrumen 

Validitas internal instrumen yang berupa tes harus memenuhi validitas konstruksi 

(construct validity) dan validitas isi (content validity). Instrumen yang harus 

mempunyai validitas isi adalah instrumen yang berbentuk tes yang sering 

digunakan untuk mengukur prestasi belajar (achievement) dan mengukur 

efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyususn instrumen prestasi 

belajar maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah 

diajarkan. Sementara, instrumen pelaksanaan program disusun berdasarkan 

program yang telah direncanakan, sedangkan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur tingkat tercapainya tujuan (efektivitas) disusun berdasarkan tujuan 

yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2011: 176). 

 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Uji validitas isi 

tidak menggunakan perhitungan matematis, tetapi pengujian validitas isi 

dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi 

pembelajaran yang telah diajarkan atau dengan menggunakan bantuan kisi-kisi 

instrumen. Pengujian instrumen validitas isi memerlukan bantuan ahli (expert 

judgement), pada penelitian ini dilakukan oleh Drs. Sujarto, M.Pd dan Bahar 

Triono, S.Pd, M.Pd. Ahli diminta untuk mengamati dan mengoreksi secara cermat 

setiap aspek yang berkaitan dengan konten yang terdapat di dalam instrumen. 

 

Selanjutnya, ahli diminta memberikan pertimbangan tentang bagaimana instrumen 

tersebut menggambarkan cakupan konten yang akan diukur. Berdasarkan telaah 
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ahli, instrumen yang disusun sudah dianggap baik sehingga tidak perlu dilakukan 

perbaikan dan dapat digunakan dalam penelitian. 

 

3.5.4.2  Reliabilitas Instrumen 

 

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan uji eksternal maupun 

internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), 

equivalent, dan gabungan keduanya. Sementara, secara internal reliabilitas 

instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada 

instrumen dengan teknik tertentu (Sugiyono, 2011: 183-184). Pada penelitian ini, 

uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan analisis reliabilitas 

Cronbach’s Alpha program SPSS 16 yang diperoleh data pada Tabel berikut. 

 
Tabel 3.11  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Angket Daya Tarik,  

Tes Pengetahuan, dan Tes Unjuk Kerja 

 

Instrument  Cronbach's Alpha N of Items 

Angket Kemenarikan 0.726 13 

Tes Pengetahuan 0.426 30 

Tes Unjuk Kerja 0.653 5 

 

Tabel 3.13 di atas menunjukkan nilai alpha pada instrumen angket kemenarikan, 

instrumen tes pengetahuan, dan instrumen tes unjuk kerja.  

Jumlah item-item (N) masing masing sebesar 13, 30, dan 5. Selanjutnya nilai 

alpha dibandingkan dengan nilai r tabel pada masing-masing N yang dicari pada 

distribusi nilai rtabel signifikansi 5%, yang diperoleh nilai r tabel . Kesimpulannya, 

jika nilai alpha > rtabel, maka item-item pada instrumen dapat dikatakan reliabel 

atau terpercaya sebagai alat pengumpul data pada penelitian ini.  
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3.6  Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini dilakukan dengan 

cara di bawah ini. 

1. Untuk memperoleh data efektivitas penggunaan media komik 

pembelajaran tematik materi pokok menulis deskripsi tokoh, akan 

digunakan soal tes pengetahuan awal (pretest), tes pengetahuan akhir (post 

test), Kisi-kisi soal soal pretest dan posttest, dan hasil uji lapangan dapat 

dilihat pada lampiran.  

2. Untuk memperoleh data efisiensi penggunaan media komik pembelajaran 

tematik materi pokok menulis deskripsi tokoh, digunakan perbandingan 

waktu sebelum dan setelah penggunaan media komik hasil pengembangan.  

3. Untuk memperoleh data kemenarikan media komik pembelajaran tematik 

materi pokok menulis deskripsi tokoh, akan digunakan angket 

kemenarikan.  

4. Untuk evaluasi ahli (expert judgement) digunakan pedoman observasi.  

5. Selain itu penulis juga menggunakan teknik wawancara saat melakukan 

penilaian kebutuhan (need assessment) dan ujicoba kelas terbatas di 

sekolah untuk memberikan tingkat kepercayaan bahwa produk komik hasil 

pengembangan ini memang benar-benar layak dikembangkan dan bahwa 

ujicoba lapangan memang benar benar dilakukan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

  

Teknis analisis data pada penelitian pengembangan ini diperolah dari ujicoba 

lapangan ada dua jenis yaitu 1) data kuantitatif berupa hasil pretest dan posttes, 2) 



179 
 

data kualitatif yaitu dari sebaran angket untuk mengetahui daya tarik produk. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program SPSS ver 16 for windows 

untuk menghitung tingkat efektivitas, tingkat efesiensi, dan tingkat daya tarik 

media pembelajaran tematik  berbasis komik Punakawan pada tema Aku dan 

Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam, mata pelajaran 

Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi salah satu tokoh Punakawan. 

 

3.7.1 Analisis Data Kuantitatif  

1. Uji Efektivitas 

 

Secara statistik efektivitas media pembelajaran dianalisis dengan menggunakan 

uji ukuran efek (effect size). Sebelum melakukan uji effect size terlebih dahulu 

data yang diperoleh dianalisis untuk menghitung daya beda hasil penggunaan 

media pembelajaran. Daya beda tersebut dapat dihitung dengan menggukan uji t-

tes independen (independent t-tes) yaitu uji yang digunakan untuk 

membandingkan selisih dua rata-rata (mean) dari dua subyek yang independen 

dengan terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan homogenitas sebagai uji 

prasyarat. 

 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada saat ujicoba lapangan yaitu terhadap kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Ujicoba dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

SPSS 16 yaitu menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang dikoreksi 

Lilliefors dan metode Shapiro-Wilk. Hipotesa pada uji ini adalah.  

Ho: sampel penelitian terdistribusi normal 

Ha: sampel penelitian tidak terdistribusi normal 
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Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikasi sig.(p). jika nilai sig.(p) > 0,05 

maka Ho diterima. Jika nilai sig.(p) < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan test of homogeneity of variance. 

Jika nilai signifikasi sig (p) > 0,05, maka kelompok data homogen. Jika nilai 

signifikasi sig (p) < 0,05, maka kelompok data tidak homogen. 

 

c.  Uji Independent T-Test 

Uji independent t-test merupakan uji komparatif yang dimaksudkan untuk 

menguji perbedaan rata-rata secara signifikan antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah diberi perlakuan. Asumsi yang harus dipenuhi pada independent 

ttest yaitu: 1) skala data interval/rasio, 2) kelompok data saling bebas atau tidak 

berpasangan, 3) data per kelompok berdistribusi normal, 4) data per kelompok 

tidak terdapat outlier, dan 5) varian antar kelompok sama atau homogen. 

 

d.  Uji N Gain 

Uji N Gain dimaksudkan untuk menguji peningkatan kompetensi yang terjadi 

sebelum dan sesudah pembelajaran yang dihitung dengan menggunakan rumus g 

faktor berikut. 

g  
     

          
 

Keterangan:  

g : rerata gain ternormalisasi 

Sf : rerata nilai tes pengetahuan akhir (post test) 

Si : rerata nilai tes pengetahuan awal (pre test) 

S maks : nilai skor maksimal 
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Hasil perhitungan diinterprestasikan dengan menggunakan indeks gain menurut 

klasifikasi berikut ini. 

g ≥ 0,70 : maka peningkatan kompetensi tinggi 

0,30 ≤ g ≥ 0,70 : maka peningkatan kompetensi sedang 

g < 0,30 : maka peningkatan kompetensi rendah 
 

 

2. Uji Efisiensi 

 

Pada penelitian dan pengembangan ini, aspek efisiensi diukur dari waktu yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efisiensi pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan dalam 

tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran enam, mata 

pelajaran Bahasa Indonesia materi menulis deskripsi salah satu tokoh Punakawan 

dihitung menggunakan rumus berikut. 

 

Efisiensi Pembelajaran  
                          

                              
 

 

Dengan kriteria : 

 

   Rasio = 1, maka media komik pembelajaran dikategorikan sama dengan media buku 

bergambar 

   Rasio < 1, maka media komik pembelajaran dikategorikan kurang efisien 

   Rasio > 1, maka media komik pembelajaran dikategorikan efesien 

 

 

3.7.2 Analisis Data Kualitatif  

 

Uji Daya Tarik 

Sukardi (2009:170) mengemukakan bahwa data yang diperoleh melalui lembar 

angket yang dibagikan kepada responden, selanjutnya dianalisis menggunakan 

skala rating numerik. Pada penelitian ini menggunakan kriteria penskoran seperti 

pada tabel berikut. 
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Tabel 3.12 Kriteria Skala Penskoran 

 

Skor 

 

 

Kategori 

 

 

1 

 

Kurang Baik 

 

2 

 

Cukup Baik 

 

3 

 

Baik 

 

4 

 

Sangat Baik 

 

 

Sebelum menentukan kategori layak atau tidak suatu produk, terlebih dahulu 

persepsi responden pada lembar angket dianalisis dengan menggunakan rumus 

berikut. 

Persepsi Responden  
                   

                    
 x 100% 

 
Kemudian hasil dari perhitungan persepsi responden dikategorikan dengan 

rentang presentase 0-100 %, yaitu 76-100 % dikategorikan produk sangat layak 

untuk digunakan, 51-75 % dikategorikan produk layak untuk digunakan, 26-50 % 

dikategorikan produk kurang layak untuk digunakan, dan 0-25 % dikategorikan 

produk sangat tidak layak untuk digunakan. 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN  

 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengembangan, peneliti 

menyimpulkan bahwa 

 

1. Kondisi dan potensi awal sangat memungkinkan dan mendukung untuk 

dilakukan pengembangan media komik Punakawan pembelajaran tematik 

dalam tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran 

enam mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok menulis deskripsi 

tokoh. 

2. Proses pengembangan media pembelajaran tematik berbasis komik 

Punakawan dilakukan menggunakan lima tahap pengembangan yaitu studi 

pendahuluan, desain pembelajaran, desain dan pengembangan media, 

ujicoba dan revisi produk, dan produk akhir. Pakar yang terlibat dalam 

penelitian pengembangan ini adalah 1) Drs. Sujarto, M.Pd, sebagai ahli 

media, 2) Bahar Triono, S.Pd, M.Pd sebagai ahli materi. 

3. Spesifikasi media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan yang 

dikembangkan mudah digunakan, bersifat komplemen dan suplemen serta 

dapat membantu siswa dalam pembelajaran secara mandiri khususnya 

tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi Sekolahku pembelajaran 6
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 dengan materi Bahasa Indonesia tentang menulis deskripsi tokoh cerita 

menggunakan  media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan 

baik di sekolah maupun di rumah. 

4. Media komik Punakawan pembelajaran tematik yang dihasilkan dan 

digunakan dalam proses pembelajaran memiliki tingkat efektivitas yang 

lebih besar dari pada buku cetak bergambar dengan perolehan nilai ukuran 

efek (effect size) pada kategori tinggi yaitu sebesar 1,03. 

5. Media pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan hasil 

pengembangan juga lebih efesien dengan perolehan nilai rasio sebesar 2, 

pembelajaran menggunakan media buku cetak bergambar membutuhkan 

waktu 210 menit dibandingkan dengan menggunakan media komik 

Punakawan pembelajaran tematik yang membutuhkan waktu 105 menit. 

6. Media komik Punakawan pembelajaran tematik hasil pengembangan 

memiliki nilai rerata daya tarik produk secara keseluruhan sebesar 3,84 

sehingga daya tarik media komik Punakawan pembelajaran tematik yang 

dihasilkan sudah sangat baik. 

 

5.2.Saran 

 

Berdasaran simpulan hasil penelitian dan pengembangan ini, saran-saran yang 

dapat diberikan berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan media 

pembelajaran tematik berbasis komik Punakawan pada proses pembelajaran 

adalah sebagai berikut.  

 

1. Disarankan dalam mengembangkan komik pembelajaran sebaiknya 

dilakukan kegiatan analisis kebutuhan untuk menentukan kondisi awal 
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siswa, dan mengidentifikasi potensi pengembangan komik pembelajaran 

dengan menggunakan langkah-langkah desain pembelajaran model 

ASSURE. 

2. Disarankan dalam proses pengembangan media pembelajaran tematik 

berbasis komik memperhatikan tahapan desain dan pengembangan media, 

serta melakukan tahapan ujicoba dan revisi produk media pembelajaran 

tematik berbasis komik yang dihasilkan sehingga komik tersebut layak 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

3. Disarankan dalam membuat spesifikasi media pembelajaran tematik 

berbasis komik memperhatikan jumlah halaman komik sekitar 10-20 

halaman saja. Selain itu, dalam spesifikasi pengelolaan pembelajaran 

sebaiknya mempertimbangkan karakteristik dan gaya belajar siswa. 

4. Dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran tematik 

berbasis komik Punakawan tema Aku dan Sekolahku subtema Prestasi 

Sekolahku pembelajaran enam  mata pelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis deskripsi tokoh cerita, pada setiap akhir pembelajaran sebaiknya 

dilakukan dialog interaktif klasikal untuk memperoleh kesimpulan dan 

pemantapan konsep sesuai tujuan komik, sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih efektif. 

5. Disarankan pada materi atau subpokok bahasan lain guru dapat 

mengembangkan dan atau menggunakan komik pembelajaran tematik  

dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih efesien, menarik 

minat belajar siswa, dan menjadikan pembelajaran tidak membosankan. 
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