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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia saat ini menerapkan kurikulum baru, yaitu 

kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar (SD) khusus kelas I, II, IV dan kelas V, 

sedangkan kelas lain masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang berbasis mata pelajaran dan menggunakan standart kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD) yang sudah ditentukan. Peningkatan mutu pendidikan 

disekolah dilaksanakan dengan memperbaiki proses belajar mengajar. Perbaikan 

itu tidak hanya sarana fasilitas pendidikan tetapi juga perbaikan kualitas tenaga 

kependidikan dan proses pembelajaran. Dari dasar pemikiran tersebut, seorang 

guru dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran yang lebih komunikatif agar 

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dapat berkembang dan tidak terjadi 

kegagalan. 

Peserta didik akan selalu melakukan kegiatan belajar, sehingga 

kemampuan kognitif sangat diperlukan dalam pendidikan. Tahap ini anak berfikir 

secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan 

benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tetapi dalam tahapan 

konkret-operasional masih mempunyai kekurangan yaitu, anak mampu untuk 

melakukan aktivitas logis tertentu tetapi hanya dalam situasi yang konkrit. Anak 

dihadapkan dengan suatu masalah secara verbal, yaitu tanpa adanya bahan yang 

konkrit, maka anak belum mampu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. 

Karakteristik siswa SD seperti yang diuraikan diatas, maka salah satu 

alternatif untuk membantu proses pembelajaran yaitu dengan penggunaan media. 
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Media pembelajaran mempunyai kontribusi dalam meningkatkan aktivitas dan 

memotivasi siswa dalam belajar. Pemakaian media pmbelajaran yang tepat dalam 

proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan, motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar yang baru. Makin intensif pengalaman belajar yang dihayati oleh 

peserta didik, maka makin tinggilah kualitas proses pembelajaran yang dimaksud. 

Keterlibatan siswa dilandasi dengan motivasi dan minat yang tinggi dari pihak 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, dan juga pihak guru dituntut 

untuk menguasai penggunaan berbagai macam media dan strategi pembelajaran. 

untuk itu perlu dipikirkan media alternatif yang menyenangkan dan sesuai untuk 

peserta didik (Sadiman dkk, 2010: 17) 

Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimaannya dapat melakukan proses belajar secara efesien 

dan efektif (Munadi, 2010:7). Media adalah segala sesuatu yang digunakan dalam 

menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran, sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa dalam proses belajar. 

Media pembelajaran juga dapat memudahkan pemahaman peserta didik terhadap 

kompetensi yang harus dikuasai terhadap materi yang harus dipelajari, yang pada 

akhirnya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar.  

Media berfungsi untuk tujuan instruksi dimana informasi yang terdapat 

dalam media harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun 

dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Tujuan 

utama media, yakni mengefektifkan proses komunikasi pembelajaran sehingga 
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tercapai tujuan yang diinginkan yaitu terjadinya peningkatan kualitas 

pembelajaran tematik. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru kelas 

IV di SDN Blimbing V yaitu media pembelajaran tematik di SDN Blimbing V 

lebih banyak menggunakan, buku guru, buku siswa dan media yang dibawa oleh 

peserta didik, misal: alat musik tradisional, sedangkan media yang digunakan guru 

masih berupa media jadi yang ada dipasar, seperti puzzle, catur dan dakon. 

Minimnya media pembelajaran disebabkan guru tidak punya banyak waktu untuk 

membuat atau mengembangkan media pembelajaran. oleh karena itu, 

pembelajaran tematik masih kurang maksimal termasuk pada pembelajaran 

tematik antara IPA, PPKn dan IPS masih menjadi mata pelajaran yang 

membosankan. Sehingga diperlukan sebuah media pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi yang mudah dan menyenangkan antara guru 

dengan peserta didik guna memperdalam pemahaman peserta didik terhadap 

materi. 

Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan tersebut, inovasi pengembangan 

media yang sesuai adalah dibutuhkan media pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran agar pembelajaran siswa lebih menarik dan siswa 

lebih antusias. Hal ini memunculkan asumsi bahwa pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan perlu dikembangkan agar pembelajaran lebih baik dan mendapatkan 

inovasi baru, terutama dalam pemanfaatan media pembelajaran tidak hanya 

menggunakan media pembelajaran. 

Kesimpulan dari analisis kebutuhan yang didapat baik dari hasil 

wawancara dengan guru kelas IV dan observasi peneliti pada saat proses 
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pembelajaran di kelas IV SDN Blimbing V adalah pembelajaran masih sering 

berpusat pada guru, belum ada inovasi media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. Maka dibutuhkan sebuah pengembangan media pembelajaran yang 

bermanfaat sebagai inovasi media pembelajaran baru perlu dilakukan guna 

memudahkan dan meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik.  

Media yang sesuai dengan pengembangan ini adalah media pembelajaran 

komik pendidikan kelas IV Sekolah Dasar dengan tema indahnya kebersamaan 

dan sub tema keberagamann budaya bangsaku. Di dalam media pembelajaran 

komik ini terdapat 5 pemeran yakni Santi, Sera, Teguh, Hamid, dan Santo. Di 

dalam media pembelajaran komik ini terdapat beberapa mata pelajaran yang 

diintegrasikan yakni IPA, PPKn, dan IPS. 

Pemilihan media komik karena media komik menceritakan cerita dengan 

ilustrasi gambar yang menarik dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada 

para pembacanya. Media komik juga  di gemari oleh semua kalangan sehingga 

mampu memotivasi siswa untuk membaca cerita komik yang memuat integrasi 

dari beberapa pelajaran yakni IPA, PPKn, dan IPS. Melalui pengembangan media 

pembelajaran komik pendidikan kelas IV Sekolah Dasar (SD) siswa akan berfikir 

secara kongkrit dan pembelajaran akan menyenangkan. 

Penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar yang dikembangkan 

ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pada peserta didik dalam menyerap 

informasi dan pengetahuan secara cepat dan efesien, serta dapat digunakan untuk 

memotivasi belajar peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih aktif. 

Dengan demikian peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran dengan 
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judul “Pengembangan Media Komik Pendidikan pada Pembelajaran Tematik 

untuk Siswa Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan dalam penelitian pengembangan ini adalah bagaimana pengembangan 

media komik pendidikan pada sub tema keberagaman budaya bangsaku kelas IV 

SDN Blimbing V Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan adalah untuk mengembangkan media 

pembelajaran dan menghasilkan produk berupa media komik pendidikan pada 

pembelajaran tematik untuk siswa SD, dengan harapan media pembelajaran dapat 

digunakan secara efektif. 

 

D. Spesifik Produk yang Diharapkan 

Media komik pedidikan ini digunakan sebagai alat bantu untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan keberagaman budaya bangsaku pada 

pembelajaran sub tema keberagaman budaya dengan didukung gambar yang sama 

persis dengan kebudayaan yang ada di Indonesia dan percakapan yang 

mendukung isi cerita pada gambar. Media ini diharapkan mampu membuat 

peserta didik merasa senang, antusias dan lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran, serta membantu guru dalam mengenal inovasi baru media 

pembelajaran. 
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 Spesifikasi komik antara lain : media komik pendidikan menyajikan 

materi berbentuk cerita bergambar, terdiri dari sajian teks dan gambar kartun yang 

mempunyai alur cerita yang sistematis, isi produk berupa gambar berwarna yang 

dapat memotivasi siswa untuk membacanya, dan materi tersaji dalam setiap unit-

unit yang disertai penjelasan tiap unitnya. Penggunaan media pembelajaran komik 

pendidikan mengutamakan kerja sama kelompok, serta dapat membantu 

mengembangkan daya kreatifitas siswa melalui soal latihan. 

 

E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pengembangan media pada komik untuk SD kelas IV dilakukan sebagai 

salah satu upaya untuk tercapainya proses pembelajaran yang maksimal karena 

banyak sekolah yang tidak menggunakan media. Adapun pentingnya 

pengembangan pada pembelajaran sub tema keragaman budaya bangsaku ini 

terdapat dua aspek.  

1. Secara teoritis  

penelitian ini akan menghasilkan media pembelajaran komik yang digunakan 

dalam pembelajaran sub tema keberagaman budaya bangsaku. Media ini 

dapat membantu siswa untuk menggali pengetahuannya sendiri dalam 

memahami keberagaman budaya di Indonesia, sehingga melalui media 

pembelajaran ini peserta didik kelas IV dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. Selain itu, media ini juga menjadikan proses belajar mengajar 

lebih aktif, menyenangkan, bervariasi dan menjadikan pembelajaran lebih 

bermakna bagi peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
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masukan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang pengembangan 

media pembelajaran. 

2. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat, motivasi, keaktifan, dan 

penguasaan terhadap penggunaan media dalam proses pembelajaran. Dapat 

memberikan pembelajaran tematik yang menarik karena didukung media 

pembelajaran, penelitian ini juga memudahkan dan membantu peserta didik 

dalam memahami pembelajaran tentang keberagaman budaya bangsaku kelas 

IV SD. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

pengetahuan guru tentang alternatif pemilihan media pembelajaran yang 

efektif dan bervariasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Guru dapat berperan sebagai fasilitator, guru juga dapat menciptakan proses 

pembelajaran yang menumbuhkan peran aktif peserta didik, sehingga peserta 

didik dapat mengikuti pembelajarana dengan baik.  

 

F. Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Berbagai media yang ada mempunyai keunggulan dan kelebihan menurut 

fungsi dan kegunaannya. Peneliti mengembangkan media ini berlandaskan dari 

media gambar yang semula hanya berupa cetakan gambar akan lebih menarik dan 

mempunyai karakteristik jika dikembangkan menjadi media komik. Komik yang 

digemari anak akan memberikan rasa ketertarikan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran dengan media tersebut. Penelitian pengembangan ini memiliki 

beberapa keterbatasan lain, diantaranya yaitu: 



8 
 

 

1) Media ini dirancang untuk siswa yang akan mempelajari sebuah tema indahnya 

kebersamaan lebih tepatnya sub tema keberagaman budaya bangsaku, 

pembelajaran 4 di kelas IV semester I. 

2) Integrasi beberapa mata pelajaran sub tema keberagaman budaya bangsaku di 

kelas IV semester I yakni IPA, PPKn, IPS. 

3) Keterbatasan pengembangan media pembelajaran komik sampai pada tahap 

kesembilan (revisi produk tahap akhir), yaitu revisi dilakukan setelah uji coba 

pada kelompok besar kelas IV SD. 

4) Media ini dapat digunakan selama memenuhi kriteria penggunaan media yang 

dikembangkan, seperti kebutuhan akan media pembelajarana pada sub tema 

keberagaman budaya bangsaku, materi, tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

 

G. Definisi Istilah 

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan kata dan istilah yang 

digunakan dalam penelitian. Adapun definisi istilah antara lain sebagai berikut: 

1) Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2010:407). 

2) Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimaannya dapat melakukan proses belajar 

secara efesien dan efektif (Munadi, 2010:7). 
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3) Media komik adalah media gambar yang mempunyai karakteristik seperti 

kartun, mempunyai sifat yang sederhana dalam penyajiannya dan memiliki 

unsur urutan cerita yang mempunyai pesan yang besar pada setiap percakapan 

tokoh tetapi disajikan secara ringkas dan mudah dicerna (Munadi, 2010:100). 

Dapat disimpulkan Media komik pendidikan adalah buku yang berisi gambar 

keragaman budaya bangsaku dan percakapan komik para tokoh keberagaman 

budaya bangsaku.  

 


