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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Media Pendidikan 

Media berasal dari kata medium (latin) yang berarti perantara atau 

pengantar. Dalam bahasa Indonesia kata ”medium” dapat diartikan sebagai 

”antara” atau ”sedang”. Pengertian media mengarah pada sesuatu yang 

mengantar atau meneruskan informasi (pesan) antara sumber pemberi pesan 

dan penerima pesan. Media memegang peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, 

dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 

mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa (Angkowo & 

Kosasih, 2007: 34). 

Media merupakan bagian dari komponen metodologi pengajaran 

yang berfungsi sebagai sumber dan membantu metode pengajaran yang 

sedang dilakukan (Sudjana dan Rivai, 2001:. 21). Sesuatu dapat dikatakan 

sebagai media pendidikan atau media pembelajaran, apabila media tersebut 

digunakan untuk menyalurkan/menyampaikan pesan dengan tujuan-tujuan 

pembelajaran yang diharapkan, seperti dikemukakan Brigs yang dikutip oleh 

Arief S. Sadiman (Sadiman,2008:6) bahwa ”media pembelajaran adalah 

segala sesuatu alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar.” 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi. Proses pembelajaran 

mengandung lima komponen komunikasi, guru (komunikator), bahan 

pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan 

pembelajaran. 
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2.2 Fungsi Media Pendidikan 

Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan 

berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati 

posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung 

secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem 

pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai 

pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). 

Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima 

dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran (Santyasa, 

2007:4). Fungsi media dalam proses pembelajaran menurut I Wayan 

Santyasa ditunjukkan pada Gambar berikut ini. 

 Gambar 1.   

Fungsi Media Pembelajaran (I Wayan Santyasa) 

 

Penggunaan media dalam proses pembelajaran mempunyai manfaat 

yang dapat menarik minat dan memotivasi belajar siswa. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (Sudjana dan Rivai, 

2001:2).  mengenai manfaat media dalam pembelajaran adalah “Pertama, 

pembelajaran akan lebih menarik siswa sehingga akan menumbuhkan 

motivasi siswa. Kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa 

menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Ketiga, siswa lebih banyak 
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melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan uraian guru 

tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain”.  

Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah 

mempelajari hal yang konkrit ketimbang yang abstrak. Berkaitan dengan 

kontinuum konkrit-abstrak dan kaitannya dengan penggunaan media 

pembelajaran, ada beberapa pendapat seperti berikut: 

a) Piaget (Hoskisson & Tompkins, 1987: 11) menyatakan bahwa siswa 

sekolah dasar adalah concrete thinkers  (pemikir konkrit). Mereka 

belajar dengan baik melalui keterlibatan secara aktif. Keterlibatan dalam 

penggunaan media secara aktif dapat dibuat lebih bermakna apabila 

dikaitkan dengan pengalaman dan hal-hal nyata dalam kehidupan anak. 

b) Menurut Edgar Dale yang dikutip oleh Nana Sudjana (1990:109) bahwa 

“Klasifikasi media berbentuk kerucut pengalaman (Cone Of 

Experience)”, yang digambarkan sebagai berikut:  

Gambar 2.  

Klasifikasi media berbentuk kerucut pengalaman (Edgar Dale) 
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Gambar kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukan bahwa belajar itu 

dapat ditempuh melalui berbagai cara, yaitu dengan mengalaminya secara 

langsung, dengan mengamati orang lain, dan mendengar.  

Klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkrit ke 

yang paling abstrak, dimana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pengalaman belajar yang 

diterima siswa. Penyampaian suatu konsep pada siswa akan tersampaikan 

dengan baik jika konsep tersebut mengharuskan siswa terlibat langsung 

didalamnya bila dibandingkan dengan konsep yang hanya melibatkan siswa 

untuk mengamati saja. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan 

penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat memberikan pengalaman 

belajar yang lebih konkret kepada siswa, dan dapat meningkatkan minat 

siswa dalam pembelajaran. 

 

2.3 Pengembangan Media Pendidikan 

Dalam 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. Menurut Arief S. Sadiman, et al. (2008: 100), 

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. 

Ada beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (Sudjana dan Rivai, 

2001:3) jenis media terbagi menjadi empat golongan yaitu “Pertama media 

grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan, diagram, poster, kartun, komik, 

dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi yaitu 

media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media tiga 

dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat (solid model), model 

penampang, model susun, model kerja, mockup, diorama, dan lain-lain. 
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Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan OHP, dan 

lain-lain. Keempat, penggunaan dan pemanfaatan lingkungan sebagai media 

pembelajaran”.  

Media yang dikembangkan pada penelitian ini adalah media komik 

untuk mata pelajaran IPS kelas V sekolah dasar pada materi persiapan 

kemerdekaan Indonesia.  

  

2.4 Pengembangan Komik Sebagai Media Pendidikan 

Dalam kamus Advanced English-Indonesian Dictionary (1991:169) 

komik hanya memiliki arti kata; 1. Lucu 2. Berkenaan dengan komedi atau 

lawakan. Sedangkan Kristian Williams dalam jurnal ilmiahnya berjudul The 

Case for Comics Journalism menyebutkan, “comics are not merely a 

collection of images, but a collection of images placed in deliberate –though 

not necessarily chronological- order” (Williams, 2005:53). 

Kemudian munculah dua komikus Amerika Serikat, Will Eisner dan 

Scott McCloud yang berani mengakui komik sebagai satu bentuk “seni” 

yang patut disepadankan dengan bentuk-bentuk seni yang lain. Maestro 

komik Will Wiener menggunakan istilah seni berturutan untuk menjelaskan 

apa itu komik (McCloud, 2008:5) 

Definisi komik semakin lengkap dan spesifik ketika Scott McCloud 

menulis buku Understanding Comics. Komik sebagai kata benda, 

menurutnya adalah, gambar-gambar serta lambang-lambang yang 

terjukstaposisi dalam turutan tertentu, untuk menyampaikan informasi 

dan/atau mencapai tanggapan estetis dari pembacanya (McCloud, 2008:9). 

Sementara peneliti komik Marcel Bonnef (McCloud, 2008:7) menyebut 

komik sebagai “sastra gambar”. Komik sesungguhnya lebih dari sekedar 

cerita bergambar yang ringan dan menghibur. Komik bukan Cuma bacaan 

bagi anak-anak.  

Komik adalah suatu bentuk media komunikasi visual yang 

mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara popular dan 

mudah dimengerti. Hal ini dimungkinkan karena komik memadukan 
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kekuatan gambar dan tulisan, yang dirangkai dalam suatu alur cerita gambar 

sehingga membuat informasi lebih mudah diserap. Teks membuatnya lebih 

dimengerti, dan alur membuatnya lebih mudah untuk diikuti dan diingat. 

Sebagai media komunikasi visual, komik dapat diterapkan sebagai alat bantu 

pendidikan dan mampu menyampaikan informasi secara efektif dan efisien 

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. Dengan demikian Komik dapat 

menciptakan penyampaian pesan yang akan diterima pada siswa yang 

berusia antara 10-12 tahun. 

Pengembangan media pembelajaran diupayakan untuk 

memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut. 

Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka 

ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa 

juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam pemilihan 

media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses 

belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar 

proses pembelajaran dapat berangsung secara efektif.  

Media Komik 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 sebelum mencetaknya.  

Sedangkan berdasarkan sifatnya Media Komik Pendidikan 

mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah untuk dipahami oleh siswa. Komik 
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pendidikan 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.  

 

2.5 Arah Pengembangan 

Media komik pendidikan yang dihasilkan dalam penelitian ini 

berbeda dengan penyajian komik secara umum yang cenderung disadur dari 

cerita rakyat maupun hiburan.  

Prinsip pengembangan media komik secara garis besar berkaitan 

dengan bentuk maupun isi komik pendidikan adalah sebagai berikut:  

a) Komponen penting yang dikaitkan dengan komik pendidikan adalah 

menyampaikan pesan (mata pelajaran IPS kelas V SD pada materi 

persiapan  kemerdekaan Indonesia) secara visual dari rangkaian kalimat 

yang berbentuk deskriptif. Dari cerita tersebut siswa diajak untuk 

membaca secara visual, kemudian memahami maksud dari materi 

pembelajaran  IPS tersebut. Dari langkah-langkah yang sedemikian rupa 

maka siswa dapat memahami, memaknai dan menceritakan kembali 

untuk kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya.  

b) Dari segi gambar, komik pendidikan IPS dipengaruhi gaya gambar 

manga, komik khas Jepang. Manga merupakan kata komik dalam bahasa 

Jepang. Perbedaan mendasar antara sebutan manga dan komik adalah 

pembedaan pengelompokan, di mana manga lebih terfokus kepada 

komik-komik Jepang (juga termasuk Asia), dan komik lebih kepada 

komik- komik buatan Eropa/Barat. Rata-rata mangaka (orang yang 

menggambar manga) di Jepang menggunakan gaya sederhana dalam 

menggambar manga. Tetapi, gambar latar belakangnya digambar 

serealistis mungkin, biarpun gambar karakternya benar-benar sederhana 
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khususnya pada bagian muka, dengan ciri khas mata besar, mulut kecil 

dan hidung sejumput. (http://id.wikipedia.org/wiki/Manga) selain 

pengaruh dari gaya gambar manga, komik pendidikan IPS juga 

menekankan pada kejelasan gambar, pewarnaan yang bercorak kontras, 

ketelitian pemakaian bahasa yang mudah dipahami, kesinambungan 

antara pelafalan kalimat dengan ilustrasi gambar. Dengan demikian 

komik pendidikan IPS memiliki konsep sederhana namun jelas dari segi 

visualnya. 

c) Dari segi bentuk, komik pendidikan yang dikembangkan berbentuk 

buku, dengan ukuran A4. Desain sampul yang dikembangkan adalah 

yang berisi tulisan dan gambar serta berwarna. Font yang digunakan 

untuk tulisan/teks komik adalah dengan bentuk Comic Sans MS dan 

Seiber Space. 

d) Dari segi isi, komik yang diinginkan adalah komik yang bercerita 

tentang peristiwa sebelum Proklamasi kemerdekaan (kekalahan Jepang 

dalam perang Pasifik), peristiwa sekitar detik-detik kemerdekaan dan 

peristiwa setelah Proklamasi kemerdekaan.   

e) Komik pendidikan tersebut disusun dengan bahasa yang komunikatif 

sesuai usia anak kelas V SD. 

 

2.6 Penerapan Komik Dalam Pendidikan 

Sebagai  media komunikasi visual, komik dapat diterapkan sebagai 

alat  bantu pendidikan dan  mampu menyampaikan informasi secara efektif 

dan efisien. Seperti diketahui, gaya belajar terdiri atas gaya visual, gaya 

auditori, dan  gaya  keptik. Gaya belajar  visual  merupakan gaya belajar  

yang lebih mengandalkan indera visual untuk menyerap  informasi (Bobbi 

De Porter & Mike Hernacki 1992:112). 

Komik telah lama digunakan sebagai media pembelajaran. Robert 

Thorndike bekerja sama dengan DC Comics dan  Harold  Downes  

menciptakan  buku  latihan  bahasa  yang  menggunakan  gambar-gambar  

Superman.  Para  pendidik  di Amerika  juga  menciptakan komik  yang 
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mendukung kurikulum pendidikan. Berikut ini adalah tokoh  yang 

membawa komik ke ruang kelas: 

a) Richard W. Campbell mengintegrasikan komik kedalam program 

membaca. 

b) Robert  Schoof menganggap komik  berguna untuk pembelajaran  

bahasa,  khususnya  dalam mengajarkan dialek dan karakterisasi  

c) Dalam jurnal perdagangan,  pendidik Kay Haugaard   dan Constance 

Alongi  merekomendasikan  komik bagi siswa  yang  tidak  suka  

membaca 

d) Bruce  Brocka    menganjurkan  komik  sebagai  benteng  pertahanan  

terhadap  alat  yang  mengancam budaya membaca yaitu televisi.  

e) Neil William mengganti buku ESLnya yang  masih  tradisional dengan 

komik Calvin and Hobbes untuk mengajar di American Language 

Institute of New York University.  (Di kutip dari Gene Yang, 

http://www.humblecomics.com/comicsedu/history.html )  

Komik adalah  media pembelajaran  yang sangat potensial.  Aspek 

visual  yang mengoptimalkan  mata untuk mencermati alur gambar dan teks 

yang disertakan. Kebanyakan orang merupakan pembelajar visual yang 

mengasosiasikan informasi ke dalam gambar. Sehingga komik dapat 

digunakan siswa untuk mengenali konsep, belajar menghitung, mengenal 

lingkungan dan alam sekitar, serta mendorong minat baca.  

Komik merupakan media intruksional bagi pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Media yang  menyenangkan  dalam  proses  

pembelajaran.  Jika  siswa  mendapati  suasana  yang  menyenangkan  dalam  

proses pembelajaran, mereka akan terlibat total dalam proses pembelajaran 

itu. Keterlibatan secara total ini penting untuk melahirkan hasil akhir yang 

sukses. Siswa lebih kreatif  dan berani menuangkan  idenya secara variatif. 

Mereka mencoba-coba mengubah dan  menambah  dialog  dengan  

kalimatnya  sendiri.  Dengan  demikian,  komik  ini telah  berjasa  

menggugah  kreativitas dalam berimajinasi. Karenanya, melarang siswa 

http://www.humblecomics.com/comicsedu/history.html
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membawa dan atau membaca komik dapat berarti membunuh kreativitas 

siswa.  

Tapi perlu  diwaspadai  tidak  semua  komik  yang  beredar  memiliki  

unsur  pendidikan  karena  pada  awalnya  komik  ini  bersifat komersial.  

Karena  komik  memiliki  sisi  kelemahan  dan  kelebihan.  Maka  sudah  

menjadi  tugas  guru  dan  orang  tua  untuk mengawasi jalannya 

pembelajaran menggunakan komik  

 Komikus Indonesia yang terkenal lewat karyanya “Gundala” Harya 

Sura Minata atau yang sering dipanggil Hasmi. Ia menganggap komik bisa 

menjadi sarana yang efektif untuk proses belajar sehingga bisa 

mencerdaskan bangsa (Kompas, edisi 26 Mei 2003). Dengan gambar, 

menurut Hasmi (Kompas, edisi 26 Mei 2003), seseorang akan lebih mudah 

mengerti sebuah maksud. Begitu pula dengan anak sekolah yang seharusnya 

membutuhkan media gambar untuk belajar, terutama untuk anak-anak SD 

hingga SLTP. Hasmi mencontohkan, di negara Eropa dan Amerika Serikat 

tokoh masyarakat digambarkan lewat komik karena media gambar paling 

mudah dicerna dan dimengerti mereka. "Sayangnya, belum ada lembaga 

pendidikan yang mau memakai metode belajar dengan cerita bergambar," 

kata Hasmi.  

 

2.7 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Komik menjadi pilihan karena adanya kecenderungan banyak siswa 

lebih menyenangi bacaan media hiburan seperti komik dibandingkan dengan 

menggunakan waktu mereka untuk belajar atau mengerjakan tugas rumah. 

Oleh karena itu dengan pengembangan komik sebagai media pembelajaran 

di dalam kelas yang dekat dengan dunia anak akan dapat membangkitkan 

minat belajar anak.  

Hasil penelitian Hadi, S. (2005) dengan judul Pembelajaran 

Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Dengan Menggunakan Media 

Komik Pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau Malang  Program 

Pasca Sarjana UM. Menunjukan bahwa dengan menggunakan media komik 



18 
 

18 

 

dapat membuat siswa merasa senang, santai dan tidak merasa tegang dalam 

mengikuti pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media komik 

dapat memotivasi siswa untuk lebih memahami suatu masalah yang 

diajukan. Selain itu dengan mengikuti peragaan yang dilakukan oleh tokoh 

dalam komik siswa dapat mengkonstruk sendiri konsep penjumlahan dan 

pengurangan pecahan. Pengorganisasian komik yang baik akan membawa 

siswa melalui pengalaman belajar yang sesuai dan terorganisir dari satu 

konsep ke konsep berikutnya.  

Muttaqin. (2009). Pengembangan Komik Pembelajaran  sebagai 

Alternatif Media Pembelajaran Sains Kelas III di SDN 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 SD, media komik yang dikembangkan 

sesuai dan layak diterapkan di SDN 2 Gladag Kabupaten Banyuwangi. 

Peneliti menyarankan agar komik pembelajaran dapat diterapkan tidak 

hanya pada matapelajaran sains, tetapi juga pada matapelajaran lain. 

Khususnya matapelajaran yang dianggap sulit oleh siswa.  

Hasil penelitian Surjanti. Jun dan Musfidah. Heny (2010) dengan 

judul Pengembangan LKS Dengan Media Ilustrasi Komik Untuk 

Meningkatkan Efektivitas Belajar Siswa. Skripsi Fakultas Ekonomi Unesa, 

kampus ketintang Surabaya. Menunjukkan hasil bahwa efektifitas 

penggunaan LKS tersebut dalam kegiatan pembelajaran mengalami 

peningkatan dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya dan secara rata-

rata menunjukkan bahwa LKS yang dikembangkan adalah efektif dan bisa 

digunakan untuk mengadakan penelitian lanjutan. 

 

2.8 Kerangka Berpikir 

Dalam suatu proses pembelajaran, dua unsur yang sangat penting 

adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling 

berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan 

mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada 
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berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara 

lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan siswa 

kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran 

termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa 

salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh tenaga pendidik. 

Peristiwa kemerdekaan di Indonesia merupakan saat-saat penting 

bagi Bangsa Indonesia. Saat itulah perjalanan menuju era globalisasi dan 

universal dimulai. Sejarah kemerdekaan Indonesia telah diajarkan di semua 

tingkatan sekolah di Indonesia. Pada tingkatan sekolah dasar, materi sejarah 

kemerdekaan Indonesia diajarkan dalam Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial. Namun, siswa sekolah dasar masih sulit untuk menyukai isi dari 

materi sejarah kemerdekaan Indonesia apalagi untuk memahami materi 

tersebut, karena mereka hanya menerima materi dari buku teks dan 

penjelasan guru.  

Bagi anak-anak usia sekolah dasar (9-12 tahun), membaca materi 

pelajaran dan mendengarkan materi dari guru tidak bisa diingat secara 

keseluruhan. Mereka lebih senang mempelajari materi pelajaran yang berisi 

banyak gambar-gambar menarik seperti tokoh kartun atau tokoh komik 

favoritnya. Gambar atau bentuk visual yang sederhana dan berwarna-warni 

juga dapat diingat dengan cepat oleh siswa. Komik juga dapat menimbulkan 

imajinasi dan mempersiapkan stimulus berpikir kreatif. Komik juga dapat 

memberikan apresiasi bahasa dan mengembangkan komunikasi lisan, 

mengembangkan proses berpikir kognitif, ungkapan perasaan, dan 

meningkatkan kepekaan seni  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk media 

komik pendidikan untuk mata pelajaran IPS kelas V SD, melalui komik 

yang menarik diharapkan mata pelajaran IPS akan lebih disukai oleh siswa 

sekolah dasar. Gaya ilustrasi yang dipakai adalah percampuran dan 

pengembangan dari gaya ilustrasi kartun dan gaya ilustrasi realis agar 
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menghasilkan gaya ilustrasi baru yang lain serta diminati oleh target 

audiens. Dari proses pengembangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

komik dapat dipakai sebagai salah satu pilihan media belajar yang baik dan 

menyenangkan. Materi tersebut disajikan dalam bentuk ilustrasi visual 

komik yang menarik didukung dengan bahasa verbal agar lebih jelas 

dimengerti.  

Gambar 3: Kerangka Berpikir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


