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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Media Pembelajaran 

Memahami media pembelajaran paling tidak ditinjau dari dua aspek, yaitu 

pengertian bahasa dan pengertian terminologi. Kata media berasal dari bahasa 

Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Kata kunci media adalah perantara. Pengertian media 

secara terminologi cukup beragam, sesuai sudut pandang para pakar media 

pendidikan. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan (Sadiman, 2005:6). 

Sementara itu pengertian media dalam arti luas adalah alat komunikasi dan 

sumber informasi. Pada konsep ini, segala jenis alat, baik elektronik maupun 

nonelektronik, yang dijadikan sarana penyampaian pesan dalam komunikasi dapat 

disebut media, kalau jenis alat ini digunakan dan dijadikan sumber informasi 

pembelajaran, maka disebut media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan sesuatu yang tidak asing bagi siswa, 

dalam konteks pembelajaran didalam media terdapat materi pembelajaran sebagai 

sumber belajar, konteks pendidikan ini dikemukakan oleh Gerlach dan Ely (1971) 

dalam Arsyad (2011:3). Gagne dalam Karti Soeharto (2003: 98) menyatakan 

bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media pembelajaran juga dapat 
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memudahkan pemahaman siswa terhadap kompetensi yang harus dikuasai 

terhadap materi yang harus dipelajari, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

hasil belajar. 

B. Jenis-jenis Media 

Asyhar (2011:45) menjelaskan bahwa media dalam proses pembelajaran, 

dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar yaitu : 

1. Media Visual 

Media visual yaitu jenis media yang digunakan hanya 

mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. 

Dengan media ini, pengalaman belajar yang dialami peserta didik 

sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Beberapa 

media visual antara lain: (a) media cetak seperti buku, modul, 

jurnal, peta, gambar dan poster, (b) model dan prototipe seperti 

globe bumi, dan (c) media realitas alam sekitar. 

2. Media Audio 

Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta 

didik. Pengalaman belajar yang akan didapat adalah dengan 

mengandalkan indera kemampuan pendengaran. Oleh karena itu, 

media audio hanya mampu memanipulasi kemampuan suara 

semata (Munadi,2008). Pesan dan informasi yang diterimanya 

adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan, kata-kata dan lain-

lain. Sedangkan pesan nonverbal adalah dalam bentuk bunyi-

bunyian, musik, bunyi tiruan dan sebagainya. Contoh media audio 

yang umum digunakan adalah tape recorder, radio, dan CD player. 

3. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah jenis media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan 

informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa 

pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan 

maupun pendengaran. Beberapa contoh media audio visual dalah 

film, video, program tv dan lain-lain. 

4. Multimedia 

Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan 

peralatan secara terinteregrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera 

penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, 

visual gerak dan audio serta media interaktif berbasis komputer dan 

teknologi komunikasi dan informasi. 
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C. Pengertian Media Komik Bergambar 

1. Pengertian Komik 

Komik dapat didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan 

karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya 

dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca 

(Daryanto, 2012:126). Komik juga dapat dijadikan media pembelajaran. Gambar 

dalam komik biasanya berbentuk atau berkarakter gambar kartun. Komik 

mempunyai sifat sederhana dalam penyajiannya, dan memiliki unsur urutan cerita 

yang memuat pesan yang besar tetapi disajikan secara ringkas dan mudah dicerna, 

terlebih lagi dilengkapi bahasa verbal yang dialogis. Perpaduan antara bahasa 

verbal dan non verbal mempercepat pembaca paham terhadap isi pesan yang 

dimaksud, karena pembaca terbantu untuk tetap fokus dan tetap pada jalurnya 

(Munadi 2010:100). 

Perkembangan komik akhir-akhir ini memang berkembang dengan baik. 

Komik menjadi bacaan yang sangat diminati baik oleh kalangan dewasa terlebih 

anak-anak. Pada saat ini banyak buku-buku pelajaran yang tampil menarik, 

bahkan dikemas dalam bentuk komik atau ilustrasi kartun. Komik ilmiah pun 

mulai menjadi fenomena sebagai pemancing minat belajar. Cerita komik yang 

sarat imajinatif dengan dukungan gambar yang menarik serta komunikasi yang 

lugas membuat komik begitu diminati untuk dikonsumsi dikalangan anak-anak. 

Gambar pada komik membantu mendorong para siswa membangkitkan minatnya 

pada pelajaran.  
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Jenis-jenis media komik sebagai berikut : 

a. Kartun/karikatur (Cartoon) 

Komik yang isinya berupa satu tampilan, didalamnya berisi beberapa 

gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan-tulisan. Tujuan komik ini 

biasanya mengandung unsur kritikan, sindiran, dan humor. 

b. Komik Potongan (Comic Strip) 

Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang digabungkan 

menjadi satu bagian atau sebuah alur cerita pendek (cerpen). Komik ini biasanya 

disodorkan dalam tampilan harian atau mingguan disebuah surat kabar, majalah 

maupun tabloit atau buletin. Penyajian komik potongan ini ceritanya dapat berisi 

cerita humor, serius yang dapat dibaca episodenya hingga tamat ceritanya. 

c. Buku Komik 

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

dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Komik ini berisikan 32 halaman, 

tetapi ada juga yang berisi 48 halaman dan 64 halaman, komik ini biasanya 

berisikan cerita lucu, superhero (pahlawan) dan lain-lain. 

d. Komik Tahunan 

Komik ini biasanya terbit setiap satu bulan sekali bahkan satu tahun sekali. 

Penerbit biasanya akan menerbitkan buku-buku komik baik itu cerita putus 

maupun serial putus. 

e. Komik Ringan 

Komik ringan terbuat dari hasil karya sendiri yang difotocopy dan dijilid 

sehingga menjadi sebuah komik. Alternatif ini sangat mendukung dalam 
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pembuatan komik, karena hanya bermodal iden dan keahlian menggambar di 

tambah pengeluaran yang sangat ringan. 

2. Unsur Grafis Komik 

Menurut Arsyad, (2011:102) ada beberapa unsur grafis atau unsur 

pembentuk grafis yang digunakan dalam komik yaitu: 

a. Spot (noktah) dan titik 

Spot (noktah) sebenarnya merupakan tanda bekas yang terjadi ketika kita 

hanya menyentuhkan pensil atau kuas satu kali saja dalam sebidang kertas kosong 

atau lainnya. Sedangkan titik adalah bentuk bulat atau lingkaran sederhana tidak 

bersudut dan tanpa arah. 

b. Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat 

menuntun perhatian siswa untuk mempelajarai suatu urutan-urutan khusus. 

c. Bentuk 

Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan 

perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian 

pesan, informasi atau isi pelajaran perlu diperhatikan. 

d. Warna 

Warna merupakan unsur visual yang penting, tetapi ia harus digunakan 

dengan hati-hati untuk memperoleh dampak yang baik. Warna digunakan untuk 

memberi kesan pemisah atau penekanan, atau untuk membangun keterpaduan. 

Warna dapat mempertinggi tingkat realisme objek atau situasi yang digambarkan, 

menunjukkan persamaan dan perbedaan, dan menciptakan respon emosional 

tertentu. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan ketika menggunakan warna, 
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yaitu: (1) pemilihan warna khusus (merah,biru,kuning, dan sebagainya), (2) nilai 

warna (tingkat) ketebalan dan ketipisan warna itu dibandingkan dengan unsur lain 

dalam visula tersebut, dan (3) intensitas atau kekuatan warna itu untuk 

memberikan dampak yang diinginkan. 

e. Tekstur

Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasra atau 

halus. Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti halnya 

warna. 

f. Cahaya

Cahaya adalah unsur pembentukan citra yang terpantul pada benda ke 

retina mata seseorang akan menangkap kesan visual dari alam disekililingnya. 

g. Kesederhananaan

Secara umum kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang 

terkandung dalam suatu viasual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan 

siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan visual itu. Pesan atau 

informasi yang panjang atau rumit harus dibagi-bagi kedalam beberapa bahan 

visual yang mudah dibaca dan mudah dipahami. 

h. Penekanan

Penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, seringkali konsep yang 

ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan 

menjadi pusat perhatian siswa. Penggunakan ukuran, hubungan-hubungan, 

perspektif,warna, atau ruang penekanan dapat diberikan kepada unsur terpenting. 
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i. Keterpaduan  

Keterpaduan mengacu kepada hubungan yang terdapat diantara elemen-

elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-

elemen itu harus saling terkait dan menyambung sebagai suatu keseluruhan visual 

merupakan suatu bentuk menyeluruh yang tepat dikenal dapat membantu 

pembawa pesan dan informasi yang dikandungnya. 

3. Komik Sebagai Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran perlu diperhatikan tahap-tahap 

tertentu yang harus dilalui. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan suatu 

produk media pembelajaran yang baik dan layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. Pengembangan media meliputi enam langkah, yaitu: (1) 

menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, (2) merumuskan tujuan 

instruksional, (3) merumuskan materi secara terperinci, (4) mengembangkan alat 

pengukur keberhasilan, (5) menulis naskah media, dan (6) mengadakan tes dan 

revisi (Sadiman, dkk.2010:100) 

Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media komik. Media 

pembelajaran komik sub tema hewan dan tumbuhan dilingkungan rumahku 

merupakan bentuk kartun nyata yang berbentuk gambar menyerupai manusia 

dengan terdapat karakter-karakter yang berbeda dan memerankan suatu cerita 

dalam urutan gambar yang berhubungan erat. Komik sub tema hewan dan 

tumbuhan dilingkungan rumahku dirancang untuk menghibur dan terdapat nilai 

pendidikan karena cerita pada komik ini adalah integrasi dari beberapa mata 

pelajaran yang dituangkan dalam bentuk cerita. Media ini diharapkan mampu 

membuat siswa antusias, lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
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4. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Media Komik 

Manfaat penggunaan pengembangan media komik adalah membuat proses 

pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Pengembangan media ini diharapkan siswa 

akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengar 

penjelasan dari guru saja tetapi juga melakukan aktivitas. 

Tujuan penggunaan pengembangan media pembelajaran komik 

diantaranya adalah untuk mempermudah proses pembelajaran, selain itu metode 

pembelajaran akan menjadi lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi 

verbal melalui penuturan dari guru tetapi juga visual dari gambar komik. 

5. Desain Media Komik Bergambar 

Komik dapat dikatakan sebagai media pembelajaran jika isinya memenuhi 

unsur pembelajaran, jadi tidak hanya aspek menghibur. Selain itu komik 

pembelajaran juga harus bisa memenuhi tujuan instruksional dari setiap materi 

yang ada dalam isinya. Komik juga dapat meningkatkan minat baca siswa, tapi 

juga harus dapat memotivasi mereka terhadap materi yang diajarkan. Sehingga 

semua unsur dalam pembelajaran dapat tercapai dengan media komik. 

Pembuatan media komik didesain dengan konsep yang menarik agar anak 

lebih berminat untuk membacanya. Menurut Masdiono (2014) membuat komik 

ada beberapa unsur secara umum harus ada pada sebuah komik, yaitu : 

a. Halaman pembuka atau cover, merupakan identitas sekaligus penggambaran 

dari muatan atau isi komik. 



15 
 

b. Halaman isi, merupakan halaman inti yang berisikan muatan atau material 

komik. Bentuknya lebih komplek dan penjabarannya lebih rinci daripada 

halaman depan atau cover. Komponen yang terdapat pada halaman isi adalah : 

1. Panel, disebut juga bingkai yang berfungsi sebagai pembata adegan. Panel 

berisi ilustrasi yang menggambarkan adegan dan kadang dilengkapi dengan 

balon kata, narasi atau efek suara. 

2. Balon kata atau balon ucapan. Balon kata berisi kata-kata atau teks yang 

menunjukkan sebuah dialog atau percakapan. Secara umum ada beberapa 

bentuk balon kata atau balon percakapan yang digunakan dalam kondisi 

atau situasi berbeda. 

3. Narasi, merupakan keterangan tekstual yang berisi tentang keterangan 

situasi kondisi, waktu, tempat, atau keadaan yang secara keseluruhan dapat 

disebut sebagai setting. 

4. Efek suara, tujuannya adalah untuk mendramatisir situasi yang coba 

digambarkan atau diilustrasikan dalam panel tersebut. Misal tik, tik, tik 

untuk detak jarum jam. 

5. Gang atau jarak antar panel, merupakan pembatas antara adegan yang satu 

dengan lain yang terdapat dalam beberapa panel dalam satu halaman. 

6. Rancangan Desain Media Komik Bergambar 

a. Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat media komik bergambar adalah: 

1. Kertas Art Paper 150 

2. Pensil 2B 

3. Pengahapus 
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4. Laptop disertai aplikasi Corel Draw X7 

5. Printer 

6. Cutter  

7. Penggaris 

8. Stappler  

b. Langkah-langkah Pembuatan Media Komik 

Langkah awal membuat ide cerita yang akan dibuat. Menentukan jalannya 

cerita, penokohan, dan bagaimana alur ceritanya. 

c. Langkah-langkah Penggunaan Media Komik 

Langkah-langkah penggunaan media komik adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. 

2. Guru memberikan media komik kepada setiap kelompok. 

3. Guru menjelaskan petunjuk penggunaan media. 

4. Setiap kelompok membaca cerita yang terdapat pada media komik 

tersebut. 

5. Siswa mengerjakan soal yang terdapat pada media secara berkelompok. 

d. Keunggulan dan Kelemahan Media Komik 

Keunggulan dari media komik adalah: 

1. Media komik menjelaskan isi materi dalam bentuk cerita yang disertai oleh 

ilustrasi gambar. 

2. Media komik terdiri dari banyak warna sehingga menarik semangat siswa 

untuk belajar dan memudahkan siswa dalam menerjemahkan cerita ke 

dalam gambar. Siswa dihadapkan pada konteks yang nyata sehingga 
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muncul efek yang membekas pada siswa untuk mengingat sesuatu lebih 

lama. 

Kelemahan dari media komik adalah : 

1. Komik dapat membuat siswa menjadi malas karena siswa cenderung 

hanya ingin melihat gambar yang menarik menurut mereka saja, tidak 

memahami materi secara keseluruhan. Bahkan enggan untuk membaca 

keseluruhan cerita sehingga daya serap siswa terhadap materi rendah. 

D. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu 

jenis dari model pembelajaran terpadu. Isitilah 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). 

Pembelajaran tematik menawarkan model-model pembelajaran yang 

menjadikan aktivitas pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi siswa, baik 

aktivitas formal maupun informal, meliputi pembelajaran inkuiri secara aktif 

sampai dengan penyerapan pengetahuan dan fakta secara pasif, dengan 

memperdayakan pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantunya 

mengerti dan memahami dunia kehidupannya. 

Model pembelajaran tematik adalah sebuah model inovasi yang tidak 

mudah untuk dilaksanakan, karena memerlukan penyesuaian diri dan kemauan 

untuk beradaptasi (Trianto, 2011:173). Hal ini mengingatkan, bahwa pada model 

pembelajaran tematik yang memadukan berbagai disiplin ilmu memerlukan 

manajemen pembelajaran yang cukup kompleks. 
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Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam 

menyiapkan kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturkannya agar pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh (Depdiknas, 2006 

dalam Trianto, 2011:174). 

E. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Masa usia sekolah dasar merupakan masa anak-anak akhir yang berangsur 

dari usia 11 atau 12 tahun. Usia ini ditandai dengan dimulainya anak tersebut 

masuk pada sekolah dasar (Haryono, 2014:5). Usia sekolah dasar merupakan usia 

yang memasuki fase operasional konkret atau nyata. Fase tersebut merupakan fase 

anak dapat berpikir secara logis mengenai objek menurut beberapa tanda, namun 

mereka masih membutuhkan bantuan benda-benda nyata dan dari pengalaman 

yang dialami secara langsung. 

Memasuki masa sekolah, anak mempunyai kemampuan yang harus digali 

dan dikembangkan oleh seorang guru. Menurut Fudyartanta (2012:180-181), 

potensi pokok yang dimiliki anak untuk terjun dalam kehidupan sekolah, antara 

lain : 

1. Kepercayaan dan keberanian diri anak untuk memasuki kehidupan dalam 

kelompok sebayanya (peer-group), yaitu kelompok bermain. 

2. Kepercayaan pada kemampuan untuk memasuki dan turu serta dalam 

kelompok bermain dan kerja yang memerlukan kecakapan motoris dan saraf 

yang sudah berkembang. 

3. Kepercayaan pada pikiran dan perasaan bahwa secara logis dan emosional 

dapat memasuki dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan kelompok 
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sebayanya. Hal-hal itu membutuhkan pengertian rasional seperti orang 

dewasa, logika, simbol-simbol dan hubungan sosial. 

Masa usia sekolah dasar juga sering disebut masa intelektual atau masa 

keserasian sekolah. Pada masa keserasian sekolah, secara relatif anak-anak lebih 

mudah dididik dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya 

(Haryono,2014:5). Sebagai pendidik sekolah dasar, diperlukan kreativitas dalam 

menanamkan pengetahuan, melatih keterampilan, serta menanamkan kepribadian 

yang positif kepada anak. Kreativitas tersebut perlu dituangkan dalam proses 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik yang mudah dididik dengan 

menggunakan benda-benda konkret untuk mempermudah anak belajar. 

F. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengembangan media yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan 

penelitian pengembangan media yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. 

Penelitian pengembangan media yang terkait adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Muttaqin, (2009). Penelitian pengembangan tersebut berjudul 

Pengembangan Komik Pembelajaran sebagai Alternatif Media Pembelajaran 

Sains Kelas III di Sekolah Dasar Negeri 2 Gladag Kabupaten Banyuwangi. 

Skripsi Jurusan Teknologi Pendidikan FIP Universitas Negeri Malang. 

Menunjukkan bahwa materi yang disajikan dalam bentuk komik disukai oleh 

anak-anak kelas III Sekolah Dasar, media komik yang dikembangkan sesuai dan 

layak diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 2 Gladag Kabupaten Banyuwangi.  

Sagami, (2012) dengan judul Kefektifan Media Komik Tanpa Tekas dalam 

Pembelajaran Menulis Dongeng pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Wates, hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan menulis dongeng 
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siswa yang menggunakan media komik tanpa teks dan kemampuan menulis 

dongeng siswa yang tanpa menggunakan media komik tanpa teks. Perbedaan 

tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji-t yang dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 15.0. Uji-t skor pasca tes kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

menunjukkan t hitung adalah 3,701 dengan db = 57 dan nilai p = 0,000 ( p = 0,000 

< 0,050). Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa pembelajaran menulis 

dongeng dengan menggunakan media komik tanpa teks lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran menulis dongen tanpa menggunakan media komik tanpa 

teks. Keefektifan penggunaan media komik tanpa teks dapat dilihat dari Uji-t 

kenaikan skor kedua kelompok dan gain skor dari masing-masing kelompok. 

Hasil Uji-t kenaikan skor keterampilan menulis dongeng kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen menghasilkan t hitung = 3,132 dengan df 57 dan nilai p 

sebesar 0,003. Nilai p lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (p = 0,003 < 0,05). 

Gain skor kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol, yakni 

sebesar 10,20. 

Perbedaan antara penelitian-penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu media yang dikembangkan fokus 

pada pembelajaran sains sedangkan media pembelajaran yang akan dikembangkan 

berbasis tematik.  
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G. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian 

pengembangan media komik dilakukan untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran 4. 

Adapun kerangka pikir penelitian pengembangan ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Pembelajaran tematik 

di Sekolah Dasar 

Analisis kebutuhan 

yang dilakukan peneliti 

pada pembelajaran 

tematik tema 3 subtema 

1 pembelajaran 4 

 

Seharusnya media yang 

digunakan mencakup 

beberapa mata pelajaran 

sekaligus yang ada di 

tema 3 

Media yang 

digunakan masih per 

mata pelajaran 

 

Metode yang 

digunakan 

konvensional 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Komik 

Bergambar 




