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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dalam pembelajaran salah satu komponen yang mempunyai peranan 

penting media pembelajaran. Menurut Arsyad (2011), yang tidak terpisahkan dari 

proses belajar mengajar pendidikan adalah media .yang dapat mempertinggi 

proses belajar adalah media pembelajaran. Pemanfaatan media seharusnya di 

maksimalkan oleh guru agar dapat memaksimalkan pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran di sekolah dasar (SD) dapat dilakukan dengan 

berbagai media dan metode, tetapi di lapangan seringkali proses pembelajaran 

tidak sesuai. Pentingnya peran media pembelajaran sering kali tidak 

dimaksimalkan karena kreativitas guru dan para peserta didik untuk membuat 

media sederhana sangatlah kurang (Suryadi, 2013). Guru harus mampu 

mengimplementasikan pembelajaran yang kreatif dalam upaya pencapaian tujuan 

pembelajaran. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, aktif dan inovatif sehingga memungkinkan peserta didik memiliki 

hasil belajar yang lebih baik.  

Guru harus mampu mengimplementasikan konsep pendidikan yang  baik 

dan menarik kepada siswanya, oleh sebab itu diperlukan penggunaan media, 

media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajaran antara guru 

dan siswa. Menurut Encyclopedia of Education Research (dalam Arsyad, 2009), 
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media sangatlah berguna untuk dasar yang konkret untuk berpikir karena dapat 

mengurangi verbalisme.  

Pnggunaan alat bantu media pada proses pembelajaran juga dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru siswa, motivasi belajar. Selain itu 

media juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran (Arsyad, 

2011). Media yang digunakan dengan menggunakan alat komputer. Guna dari 

media adalah alat untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual dan verbal, Sebagai media dalam proses pembelajaran, media 

dapat memberikan pengalaman kongkret, motivasi belajar, mempertinggi daya 

serap dan retensi belajar siswa (Pramono, 2008).  

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kelas II di SDN 

Jatimulyo 1 Malang, berdasarkan pengalaman mengajar guru kelas bahwa 

memang dalam proses pembelajaran tematik memerlukan adanya media 

pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi. Di SDN 

Jatimulyo 1 Malang pada pembelajaran tematik tema bermain di lingkunganku 

sub tema 2 bermain di rumah teman kelas II, selama ini dalam pembelajaran, 

guru selalu menggunakan metode ceramah untuk mempelajari materi. Seperti 

yang diketahui bahwa dalam satu kelas terdiri dari berbagai macam karakter 

siswa yang berbeda-beda  oleh karena itu metode ceramah ini tidak tepat 

diberikan kepada siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda tersebut dan 

memerlukan perlakuan atau perhatian yang lebih. Maka dari itu diperlukan media 

agar siswa tidak jenuh sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada Guru kelas 2 di SDN Jatimulyo 1 Malang pada tanggal 3 November 2017 
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diperoleh bahwa: Tentang konsep penerapan media pembelajaran tematik pada 

kelas 2 lebih banyak menggunakan media map mapping dan buku. Metode 

penerapan yang dilakuan antara lain tanya jawab, ceramah dan diskusi. 

Berdasarkan pengamatan tentang penggunaan media tersebut terdapat kelemahan, 

dari hasil wawancara dengan Guru kelas 2 kelemahan tersebut adalah siswa yang 

aktif saja terlibat dalam pembelajaran, sedangkan kelebihannya yakni pada proses 

menggambar diagram dapat memunculkan ide-ide yang lain walaupun tidak 

sepenuhnya sesuai dengan harapan, hal ini dikarenakan tidak semua siswa senang 

dengan menggambar.  

Berdasarkan pengamatan, juga ditemukan berbagai kendala yang muncul 

yakni media yang diterapkan masih sangat sulit dipahami oleh siswa. Buku yang 

dapat mendukung proses pembelajaran ketersediaannya masih terbatas. Metode 

yang diterapkan yaitu ceramah membosankan bagi siswa. Berdasarkan hal 

tersebut pembelajaran tematik yang dilaksanakan kurang maksimum diantaranya 

pembelajaran tematik diantara matematika, bahasa Indonesia, seni budaya dan 

prakarya masih menjadi mata pelajaran yang membosankan,  sehingga diperlukan 

media pembelajaran yang mudah dan menyenangkan antara guru dengan peserta 

didik guna mempermudah pemahaman siswa terhadap materi.  

Salah satu solusi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengembangkan 

multimedia e-komik untuk pembelajaran yang dapat menunjang mata pelajaran 

umum seperti bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, matematika. Media 

pembelajaran ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi bagi siswa.  

Komik adalah suatu seni yang menggunakan gambar-gambar animasi yang 

dan menarik, sehingga membentuk jalinan cerita. Belajar menggunakan gambar 
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dapat menghasilkan hasil belajar yang  baik untuk materi mengingat, mengenali, 

menghubung fakta dan konsep. Apabila pembelajaran itu melibatkan ingatan yang 

berturut-turut maka stimulus verbal juga akan memberikan hasil yang  lebih baik 

(Sadiman, dkk.2010).  

 Macam – macam media pembelajaran adalah dengan  bentuk seperti audio, 

visual dan audiovisual. Menurut Pamuji (2014), komik amerupakan bentuk media 

visual yang dibentuk sesuai perkembangan teknologi yaitu dalam bentuk E-komik 

atau komik elektronik yang dimaksud dengan E-komik yaitu media visual yang 

dalam bentuk audiovisual. Keunggulan bersifat mandiri sehingga siswa dapat 

menggunakannya. 

Multimedia pembelajaran E-komik yang akan diterapkan ialah multimedia 

E-komik pembelajaran pada buku pelajaran sekolah dasar tema bermain di 

lingkunganku sub tema 2 bermain di rumah teman. didalam Media pembelajaran 

pada buku komik tersebut terdapat sub pembelajaran yang meliputi ayo 

mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo berdiskusi, Yang terintegrasi dengan 

mata pelajaran seni budaya dan prakarya, bahasa Indonesia, matematika. Media 

ini sangat memungkinkan para siswa mudah memahami materi yang disampaikan.  

Penelitian relevan, telah dilakukan yaitu tesis yang ditulis oleh Dyah 

Estiningtyas (2017) berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Komik Untuk Tema 7 

Energi dan Perubahannya Kelas 3 Sekolah Dasar” dari penelitian yang relevan 

tersebut, medapat hasil produk media pembelajaran berupa komik terbukti bisa 

meningkatkan prestasi siswa dan dapat menumbuhkan serta meningkatkan minat 

dan pemahaman siswa tentang materi pelajaran yang diaplikasikan. Berdasarkan 

berbagai hal yang telah dijelaskan di atas, peneliti akhirnya tertarik untuk 
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melakukan penelitian pengembangan media E-komik pembelajaran dengan judul 

“Pengembangan multimedia E-komik pada buku tema bermain di lingkunganku 

sub tema 2 bermain di rumah teman pada kelas 2 SDN Jatimulyo 1 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media E-komik pada buku tema bermain di 

lingkunganku sub tema 2 bermain di rumah teman pada kelas 2 SDN 

Jatimulyo 1 Malang? 

C. Tujuan Penelitian Pengembangan 

Tujuan umum,  penelitian pengembangan adalah mengembangkan media 

dan produk berupa media komik pendidikan pada pembelajaran tematik untuk 

siswa kelas 2 sekolah dasar (SD), dengan harapan media pembelajaran dapat  

digunakan secara efektif dengan pokok bahasan pada mata pelajaran matematika, 

bahasa Indonesia, Seni Budaya dan Prakarya. Namun secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk menghasilkan pengembangan dari multimedia E-komik pada tema 

bermain di lingkunganku sub tema 2 bermain di rumah teman pada kelas 2 

SDN Jatimulyo 1 Malang.  

D. Spesifik Produk yang Diharapkan 

Multimedia komik pedidikan ini sebagai alat bantu media untuk 

memudahkan antara guru dengan murid dalam proses interaksi pembelajaran. 

harapan dari media ini peserta didik merasa senang, antusias dan lebih aktif dalam 
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proses pembelajaran, serta guru dapat mengenal inovasi baru pada media 

pembelajaran. Sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan efektif.  

Spesifikasi komik diharapkan sebagai hasil pengembangan dalam 

penelitian ini, antara lain :  

1. Multimedia komik pembelajaran menyajikan materi berbentuk cerita 

bergambar, kartun yang mempunyai alur cerita yang sistematis.  

2. Isi produk berupa gambar E-komik berwarna yang dapat memotivasi siswa 

untuk belajar. 

3. Materi E-komik disajikan dalam setiap sub subnya disertai penjelasan tiap 

subnya.  

4. Penggunaan multimedia E-komik pembelajaran komik pendidikan 

menggunakan kerja sama kelompok.   

5. E-komik ini diharapakan dapat membantu daya kreatifitas siswa melalui soal 

latihan. 

E. Pentingnya Penelitian Pengembangan 

Pengembangan multimedia e-komik untuk SD pada kelas 2 dilakukan 

sebagai salah satu upaya untuk tercapainya proses pembelajaran yang maksimal 

karena banyak sekolah yang belum menggunakan media. Pentingnya 

pengembangan pada pembelajaran berdasarkan buku tema bermain 

dilingkunganku ini terdapat dua aspek.  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini akan menghasilkan multimedia e-komik yang digunakan 

dalam pembelajaran tematik. Media ini dapat membuat siswa untuk menggali 

pengetahuannya sendiri dalam memahami mata pelajaran seperti matematika, 
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bahasa Indonesia dan Seni Budaya, Prakarya (SBdP), melalui media pembelajaran 

ini peserta didik dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Media ini juga 

menjadikan proses belajar mengajar lebih aktif, menyenangkan, bervariasi dan 

menjadikan pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik.  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat, keaktifan, dan 

penguasaan terhadap penggunaan media dalam proses belajar. Media juga 

mendukung pembelajaran tematik yang menarik, penelitian ini juga memudahkan 

dan membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang 

diajarkan. Pengembangan Media ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

guru tentang pemilihan media pembelajaran yang efektif dan bervariasi agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

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. Bagi peneliti, dapat 

meningkatkan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan 

media komik dalam pelajaran siswa sekolah dasar (SD). 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian ini yang mengenai pengembangan media komik 

pada buku tema bermain dilingkunganku sub tema 2 sebagai pembelajaran 

tematik untuk SD. berdasarkan hasil observasi terdahulu media komik belum 

pernah diterapkan sebagai media pembelajaran tematik di SDN Jatimulyo 1 

Malang, namun berdasarkan penuturan para ahli komik digemari anak sehingga 
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akan dapat memberikan ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan 

multimedia tersebut.  

1. Asumsi Pengembangan 

a. Terdapat materi soal cerita , kosakata dan mengenal seni tari  

b. Terdapat media berupa LCD sebagai alat bantu dalam kegiatan 

pembelajaran 

c. Siswa mampu mengoperasikan media komputer atau laptop 

d. Dengan menggunakan media multimedia dalam pembelajaran, 

siswa diharapkan dapat mempelajari materi berupa teks, gambar, 

dan suara yang dikemas dalam aplikasi adobe flash  

keterbatasan penelitian pengembangan antara lain :   

1. Mengaplikasikan komik pembelajaran pada buku teman bermain 

dilingkunganku sub tema 2 pembelajaran 1, peran dan kreativitas guru sangat 

penting dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa terhadap 

materi pembelajaran melalui kegiatan kegiatan pembelajaran. 

2. Media ini hanya dapat digunakan selama memenuhi kriteria penggunaan media 

yang dikembangkan, seperti kebutuhan akan media pembelajarana pada mata 

pelajaran umum, agar proses pembelajaran dapat tercapai.   

G. Definisi Istilah 

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam 

penelitian. antara lain sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari 

sumber sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 
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penerimaannya dapat melakukan proses belajar secara efesien dan efektif 

(Munadi, 2010). 

2. Media E-komik merupakan suatu media bergambar menyerupai kartun, 

memiliki bentuk sederhana dalam penyajiannya dan memiliki unsur urutan 

cerita dan pesan yang besar pada setiap dialog tokoh tetapi disajikan secara 

ringkas dan mudah dipahami (Munadi, 2010).  

3. E-komik adalah suatu multimedia yang menggunakan Ilmu Teknologi supaya 

penyajian multimedia menjadi lebih menarik dalam penggunaannya, sehingga 

e-komik dapat digunakan melalui proyektor maupun gadget yang dimiliki oleh 

peserta didik (Pamuji, 2010).  
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