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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran membutuhkan media agar siswa mudah memahami 

materi. Media pembelajaran merupakan unsur yang sangat vital keberadaannya 

selain adanya guru dan siswa. Tanpa media, komunikasi tidak akan bisa 

berlangsung secara maksimal. Media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat dijadikan alternatif sumber belajar oleh guru 

apabila pada kenyataannya pemberian pengalaman belajar secara langsung sulit 

untuk dilakukan. Para ahli telah mengkaji peranan media dalam proses 

pembelajaran. Sudjana dan Rivai (2010:2) menyatakan bahwa media 

pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan proses belajar siswa, yang 

pada gilirannya diharapkan akan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai. 

Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik 

maupun nonfisik yang digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, sehingga materi 

pembelajaran lebih cepat diterima siswa dengan utuh serta menarik minat siswa 

untuk belajar lebih lanjut. Media merupakan alat bantu yang digunakan guru 

dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

(Musfiqon, 2012:28). 

Karakteristik usia sekolah dasar merupakan fase dimana anak dapat 

berpikir secara logis mengenai objek menurut beberapa tanda, namun mereka 

masih membutuhkan bantuan benda-benda nyata dan dari pengalaman yang 
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dialami secara langsung. Kreativitas perlu dituangkan dalam proses pembelajaran 

berdasarkan karakteristik siswa yang mudah dididik dengan menggunakan benda-

benda nyata untuk mempermudah anak belajar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 2 Januari 2017 

di Sekolah Dasar Negeri Sumberbendo 3 Desa Sumberbendo Kecamatan 

Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Peneliti menemukan bahwa proses 

pembelajaran tematik cukup lancar meskipun ada beberapa siswa yang kurang 

memahami materi. Kendala yang dihadapi oleh guru kelas adalah masih 

terbatasnya buku yang tersedia baik untuk guru maupun siswa. Media yang 

digunakan juga masih terbatas hanya untuk satu mata pelajaran saja belum 

mencakup beberapa mata pelajaran sekaligus. 

Pembelajaran tematik sangat membutuhkan media pembelajaran yang 

efektif dan menarik bagi siswa. Siswa dapat mengasah kemampuan melalui media 

pembelajaran yang digunakan dengan baik. Salah satu jenis media pembelajaran 

adalah media visual. Menurut Arsyhar (2011:45), media visual adalah media yang 

menyajikan materi dengan memanfaatkan indera penglihatan sebagai alat 

penyerapan informasi, salah satu media yang dapat digunakan adalah komik. 

Komik merupakan media yang unik dengan menggabungkan teks dan 

gambar dalam bentuk yang kreatif. Menurut Sudjana dan Rivai (2005: 64), komik 

adalah suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu 

cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar untuk memberikan 

hiburan kepada para pembacanya. Komik adalah salah satu media pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Melalui komik, guru dapat 

membantu membangkitkan minat belajar siswa yang selama ini merasa bosan 
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dengan buku teks maupun modul yang relatif tebal dan cenderung lebih terkesan 

serius tanpa diselingi dengan humor yang dapat merelaksasi otak siswa. Guru 

dapat mengkomunikasikan secara visual karena komik berpotensi sebagai sarana 

yang lebih informatif, sehingga materi yang dapat disampaikan dengan lebih 

mudah dan menarik. Komik juga dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

membaca karena komik memiliki unsur cerita didalamnya. 

Adanya unsur visual inilah yang mendukung terciptanya tujuan  

pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas pembelajaran tematik media komik 

bergambar dapat dijadikan salah satu alternatif untuk membantu siswa dalam 

menguasai materi pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian adalah 

bagaimana pengembangan media komik bergambar dalam pembelajaran tematik 

pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Sumberbendo 3 Kabupaten 

Tulungagung. 

C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media komik bergambar 

dalam pembelajaran tematik pada siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 

Sumberbendo 3 Kabupaten Tulungagung. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran 

lengkap tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan 

pengembangan. Adapun spesifikasi produk pengembangan media komik 

bergambar yang diharapkan adalah sebagai berikut: 
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1) Merupakan pengembangan media pembelajaran yang berbentuk komik.  

2) Media pembelajaran ini dapat mempermudah guru dalam menyampaikan 

materi yang akan disampaikan. 

3) Media komik bergambar ini berisi tentang materi bilangan pecahan dan 

persen, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika 

memanfaatkan tumbuhan serta mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang 

baik. 

E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan tentang media pembelajaran komik bergambar 

penting dilakukan di sekolah dasar karena dalam proses pembelajaran media yang 

digunakan masih terbatas hanya untuk satu mata pelajaran saja belum mencakup 

beberapa mata pelajaran sekaligus. Berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan 

penelitian dan pengembangan media pembelajaran komik bergambar. Media 

komik bergambar ini merupakan buku yang berisi cerita bergambar yang 

mempunyai karakteristik seperti kartun, mempunyai sifat yang sederhana dalam 

penyajiannya dan memiliki unsur urutan cerita. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

1. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan tentang media komik bergambar, 

diasumsikan bahwa: 

a. Siswa sekolah dasar lebih tertarik pada cerita yang sarat imajinatif dengan 

dukungan gambar yang menarik. 

b. Referensi guru dalam memilih media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar. 
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c. Penggunakan media komik bergambar dapat menarik siswa dalam 

mempelajari materi bilangan pecahan dan persen, melaksanakan hak dan 

kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan serta 

mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik. 

2. Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Keterbatasan produk pengembangan komik bergambar ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengembangan media komik bergambar ini hanya difokuskan untuk materi 

bilangan pecahan dan persen, melaksanakan hak dan kewajiban secara 

seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan serta mengidentifikasi ciri-ciri 

pertanyaan yang baik. 

b. Produk yang dikembangkan hanya untuk siswa sekolah dasar kelas 4 tema 

3 peduli terhadap makhluk hidup sub tema 1 hewan dan tumbuhan di 

lingkungan rumahku pembelajaran 4 . 

G. Definisi Operasional 

Istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian pengembangan atau Research and Development adalah suatu 

proses untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada untuk mempermudah proses pembelajaran 

2. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru 

untuk mempermudah proses pembelajaran sehingga materi pelajaran dapat 

tersampaikan kepada siswa dengan baik. 
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3. Media komik bergambar adalah media berbentuk buku yang didalamnya 

berisikan beberapa mata pelajaran yang dituangkan dalam bentuk cerita 

bergambar berbentuk kartun. 




