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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Belajar

Menurut Winkel (1987:36) menyebutkan bahwa belajar

merupakan suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi

aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam

pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu

bersifat secara relatif konstant dan berbekas.

Menurut Dalyono (dalam Cahyadi, 2010:5) belajar dapat

didefinisikan sebagai salah satu usaha atau kegiatan yang bertujuan

mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan

tingkah laku, sikap, kebiasaan. Ilmu pengetahuan, ketrampilan dan

sebagainya.

Berdasarkan  beberapa pendapat yang dijelaskan sebelumnya,

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu

aktivitas atau usaha yang menyebabkan perubahan dalam diri seseorang,

misalnya dalam hal sikap, tingkah laku, pengetahuan, pengalaman,

ketrampilan, dan lain-lain sebagai akibat dari adanya interaksi dengan

lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2. Hasil Belajar

Menurut Winkel (1987:36), mengemukakan bahwa hasil belajar

merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang.

Sedangkan pendapat lain disampaikan Arif Gunarso (dalam Lunandar,

2010: 5), yang menyatakan bahwa “hasil belajar adalah usaha maksimal

yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha-usaha belajar”. Jadi

hasil belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang dari belajar yang telah

dilakukannya.
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Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam  Lunandar, 2010:7),

hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi

siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat

sebelum belajar. Dari sisi guru, adalah bagaimana guru bias

menyampaikan pembelajaran dengan baik dan siswa bias menerimanya.

Pendapat berbeda juga disampaikan Sudjana (2010:8)

menyatakan bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa adalah sebagai

akibat dari proses belajar yang dilakukan oleh siswa, harus semakin tinggi

hasil belajar yang dipeoleh siswa. Proses belajar merupakan penunjang

hasil belajar yang dicapai siswa.

Berdasarkan penjelasan beberapa tokoh mengenai hasil belajar,

penulis mengambil kesimpulan bahwa hasil belajar adalah bukti dari

keberhasilan seseorang dalam belajar. Hasil belajar ini biasanya

diwujudkan dalam bentuk angka, nilai, maupun huruf. Semakin tinggi

hasil belajar yang dipeoleh siswa, maka berhasillah tujuan belajar yang

dilakukan siswa tersebut. Dalam penelitian ini penulis memberikan

pembatasan hasil belajar pada aspek kognitif saja, hasil belajar tersebut

dinyatakan dalam bentuk nilai atau angka.

2.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Dalam pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem

lingkungan belajar yang kondusif, hai ini akan bekaitan dengan faktor dari

luar siswa. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mendapat

pengetahuan, penanaman konsep, ketrampilan, dan pembentukan sikap.

Menurut Slameto (1988:56-74) faktor yang mempengaruhi hasil

belajar digolongkan menjadi duayaitu: faktor intern yang meliputi: faktor
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jasmaniah, psikologis, dan kelelahan, sedangkan faktor ekstern meliputi:

faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Menurut Slameto (1988:56-74) menyatakan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari

diri siswa. Faktor-faktor yang termasuk dalam faktor internal antara lain: (1)

faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh); (2) faktor psikologis

(intelegensi, minat, perhatian, bakat motif, dan kematangan); dan (3) faktor

kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani).

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar

diri individu. Yang termasuk dalam faktor eksternal adalah: (1) faktor

keluarga (cara mendidik orang tua, relasi antaranggota keluarga, suasana

rumah, keadaan ekonomi, pengertian orang tua, dan latar belakang

kebudayaan); (2) faktor sekolah (metode mengajar, relasi guru dan siswa,

relasi siswa dengan siswa, isiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah,

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas

rumah); (3) faktor masyarakat (keadaan siswa dalam masyarakat, massa

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal terdiri dari: faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.

Sedangkan untuk faktor eksternal, terdiri dari: faktor keluarga, faktor sekolah,

dan faktor masyarakat.

Kedua faktor yang telah dijelaskan diatas memberikan pengaruh

yang banyak bagi siswa. Untuk dapat memperoleh hasil belajar yang baik atau

memuaskan siswa harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi

hasil belajar di atas agar terwujud kebiasaan belajar yang baik.
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2.3. Media Pembelajaran Komik

2.3.1 Media Pembelajaran

Briggs (1977) berpendapat bahwa media pembelajaran adalah

sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti :

buku, film, video dan sebagainya. National Education Associaton

(1969)  mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana

komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk

teknologi perangkat keras. Sarana yang dapat mengomunikasikan

sebuah pesan bisa menjadi suatu media pembelajaran.

Schramm (1987) mengemukakan bahwa media pembelajaran

adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk

keperluan pembelajaran. Teknologi yang dimaksud Schramm dapat

berupa audio, visual ataupun audio visual.

Peneliti menyimpulkan, media pembelajaran adalah segala

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dalam

proses pembelajaran.

2.3.2. Manfaat Media Pembelajaran

Media pembelajaran harus digunakan dalam setiap pembelajaran,

karena memiliki beberapa fungsi dalam pembelajaran. Fungsi media

pembelajaran dalam antara lain :

1) Mengatasi keterbatasan pengalaman peserta didik. Tidak semua

peserta didik memiliki pengalaman yang sama dalam beberapa

aspek, misalnya tidak semua peserta didik mengetahui bentuk

candi Borobudur.

2) Media pembelajaran dapat melampaui batas ruangan kelas.

Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung dalam

kapasitas kelas berkaitan dengan suatu objek, misalnya : objek

terlalu besar, terlalu kecil, gerak benda terlalu cepat, terlalu
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lambat, suara terlalu keras, terlalu halus dan objek telalu

berbahaya dengan peserta didik.

3) Menghasilkan keseragaman pengamatan. Dengan pengamatan

secara langsung dan sama,  peserta didik akan memiliki pola

pikir yang menuju pada satu keseragaman.

4) Menanamkan pengamatan yang konkrit dan realistis. Peserta

didik melihat secara langsung sehingga hal tersebut memang

benar-benar nyata.

5) Menumbuhkan motivasi dalam belajar. Alat peraga sudah secara

pasti mengajak peserta didik ikut dalam pembelajaran, hal ini

menjadi dasar peserta didik akan lebih termotivasi proses

pembelajaran.

6) Memberikan pengalaman yang menyeluruh, baik itu hal yang

konkrit sampai dengan hal yang abstrak

Brown ( 2009 : 1) mengatakan bahwa penggunaan media

pembelajaran dalam setiap pembelajaran dapat berpengaruh

terhadap efektivitas pembelajaran. Media pembelajaran ini

sangat berpengaruh besar pada keberhasilan proses pembelajaran

yaitu semakin efektif penggunaan media pembelajaran semakin

berhasil proses pembelajaran yang dilakukan.

Media pembelajaran memiliki peran penting dalam proses

pembelajaran, sehingga pendidik wajib menggunakan media

pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk

menciptakan pembelajaran yang optimal.



9

2.3.3 Media Komik

Komik adalah salah satu media pembelajaran visual. Menurut

Will Eisner (1996), komik adalah tatanan gambar dan balon kata yang

berurutan. Gambar dan tatanan balon menjadikan suatu kesatuan cerita

yang menarik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:515), menyatakan komik

adalah cerita gambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Ismail

(2006:64), mengemukakan komik adalah cerita kartun bergambar, yang

mengutanakan unsur gambar di dalamnya. Bahasa yang sederhana dan

adanya gambar yang membentuk sebuah cerita adalah sebuah ciri dari

komik.

Peneliti menyimpulkan, komik adalah cerita bergambar dengan

dominasi gambar dan tulisan di dalamnya.

2.3.4. Kelebihan Komik

Komik memiliki kelebihan dibanding dengan media yang lain,

Susanti (2004) mengemukakan beberapa kelebihan komik dibanding

dengan buku, antara lain :

1) Media komik terdapat gambar yang menjadi daya tarik sendiri

untuk menjadikan anak berminat untuk membaca

2) Bahasanya lebih mudah dimengerti, bahasa dalam komik sangat

mudah dicerna oleh anak, jadi pesan yang ingin disampaikan

bisa tersampaikan.

Kelebihan komik dibanding dengan buku, antara lain :

1. Guru harus menggunakan motivasi potensial dari buku-buku

komik, tetapi jangan berhenti hanya sampai disitu saja, apabila

minat baca telah dibangkitkan cerita bergambar harus dilengkapi

oleh materi bacaan film, gambar, tetap model (foto), percobaan

serta berbagai kegiatan yang kreatif, (Rohani, 1997:78).
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2. Kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca

sehingga menyebabkan penolakan-penolakan atas buku-buku

yang tidak bergambar;

3. Banyak aksi-aksi yang menonjolkan kekerasan ataupun tingkah

laku yang kurang baik,

Janang ( 1996 ) mengemukakan kelebihan media komik

dibanding dengan cerita narasi dan media film. Cerita narasi

memerlukan imajinasi yang sangat tinggi untuk benar-benar

memahami sebuah alur cerita itu, sedangkan film tidak menuntut

imajinasi dari penontonnya, tetapi hanya menjadikan penonton duduk

manis menikmati film yang disajikan. Berbeda dengan komik, komik

tidak menuntut untuk menggunakan imajinasi yang sangat tinggi untuk

memahami sebuah cerita, tetapi juga tidak tidak hanya duduk manis

untuk memahami cerita. Komik juga membutuhkan imajinasi yang

berbeda, yaitu pembaca dituntut untuk memahami setiap kejadian-

kejadian yang tergambar dalam komik itu untuk mendapatkan satu

kesatuan cerita.

Media komik baik diterapkan dalam pembelajaran di Sekolah

Dasar, karena komik memiliki kelebihan disbanding dengan media

buku pelajaran. Ismail (2006:65), mengemukakan beberapa alasan

mengapa komik memiliki kelebihan dalam pembelajaran Sekolah

Dasar, yaitu : (1) gambar karakter tokoh yang menarik dan lucu,  (2)

komik menghindarkan anak dari kegiatan yang kurang menyenangkan,

(3) komik memiliki kecenderungan imajinasi yang sesuai dengan

perkembangan anak, (4) komik mudah dipahami walau anak kurang

bisa membaca, (5) komik tidak begitu mahal, (6) komik memacu anak

untuk belajar membaca, (9) gambar-gambar dalam komik membantu

anak memahami cerita.
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2.3.5. Macam-macam komik

Komik memiliki beberapa jenis berdasarkan cetakan atau

gambar, beberapa bentuk komik dapat menjadi alternatif dalam

pembelajaran. Beberapa jenis komik antara lain :

1. Kartun/karikatur (cartoon), yaitu komik yang berisi gambar yang

sifatnya lucu dan berisi penjelasan berupa tulisan-tulisan.

2. Komik potongan (comic strip), yaitu komik yang berupa

penggalan-penggalan gambar yang disusun/dirangkai menjadi

sebuah alur cerita pendek.

3. Buku komik (comic book), yaitu komik yang berupa buku atau

majalah bahkan berbentuk novel.

4. Komik online (webcomic), yaitu komik yang bukan berasal dari

media cetak, tetapi dapat dinikmati melalui internet.

2.3.6 Cara membuat komik

Cara membuat komik memiliki tiga tahapan, adapun tahap

pembuatan komik yaitu :

1. Tahap pembuatan cerita ( skenario cerita), pada tahap ini alur

cerita yang ingin dibuat jelas. Pembuatan cerita adalah dasar dari

pembuatan komik.

2. Tahap pembuatan gambar, tahap pembuatan gambar adalah

penentuan karekter tokoh.

3. Tahap pembuatan kotak, yaitu memasukan setiap karakter gambar

dalam kotak dengan susunan yang menarik sehingga tersusn

menjadi sebuah cerita.
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2.4 Kajian Hasil-Hasil Yang Relevan

Media Komik adalah gambaran suatu kartun yang mengungkapkan

suatu karakter dan memerankan suatu cerita yang ditujukan pada mata

pelajaran IPS. Penggunaan komik untuk media pembelajaran IPS yang di

kemas di sebuah komik dengan tujuan mengembangkan prestasi belajar.

Penelitian penggunaan komik sebagai media pembelajaran pernah di lakukan

oleh Harseno ( 2007 ) ”Inovasi media komik untuk meningkatkan prestasi

belajar peserta didik kelas V mata pelajaran IPS”. Inovasi media komik

untuk menigkatkan prestasi belajar peserta didik kelas V mata pelajaran IPS di

SD dadapayam 02 dukuh menghasilkan prestasi yang sangat baik. Penelitian

ini juga pernah di lakukan oleh Hariyanti ( 2008 ) ”Pengembangan media

komik pembelajaran matematika untuk menigkatakan pemahaman bentuk soal

cerita BAB pemecahan pada sisawa kelas V Ngembung. Hasil penelitian

komik sebagai media pembelajaran matematika sangat terbukti untuk

menigkatkan pemahaman bentuk soal cerita.

2.5 Kerangka Berpikir

Hasil belajar peserta didik kelas V SD Negeri Watuagung 01 pada

mata pelajaran IPA kurang, faktor yang sangat berpengaruh adalah minat baca

peserta didik rendah, karena media pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

yang sering digunakan dalam proses pembelajaran adalah buku pelajaran.

Penggunaan media pembelajaran komik sebagai media pembelajaran

sangat baik untuk menunjang proses belajar mengajar. Apalagi dengan desain-

desain yang ada pada komik, hal itu dapat membangkitkan minat belajar

siswa. Dengan media pembelajaran komik dapat memanipulasi teori-teori

yang abstrak atau bisa menjadi konkrit, misalnya contoh penyajian dengan

menggunakan media komik sains dalam materi pembiasan cahaya, kita bisa

mendesain  cerita yang menceritakan proses pembiasan cahaya dan jenis

pembiasan cahaya.



13

Penggunaan media pembelajaran komik dalam proses belajar,

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Karena media sangat

berpengaruh besar dalam meningkatkan keberhasilan belajar, oleh karena itu

wajar jika guru meningkatkan pemanfaatan media pembelajaran dalam proses

belajar. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah dengan penggunaan

media komik dan maksimal dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Untuk bagan kerangka berfikir dapat dilihat dibawah ini.

Gambar 2.1
Bagan kerangka berpikir penelitian

Kelas eksperimen yang menggunkan media pembelajaran komik akan

mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol yang

pembelajarannya menggunakan  pembelajaran konvesional.

Post-test

Terdapat pengaruh yang signifikan dengan penggunaan media
pembelajaran komik dimana hasil belajar kelas eksperimen

lebih tinggi dari kelas kontrol

Pre-test

Kelas eksperimen

Pembelajaran seperti biasa yang dilakukan
guru (konvesional)

Pembelajaran menggunakan
Media komik
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2.6 Hipotesis

Berdasarkan kajian  teori di atas maka dapat dirumuskan hepotesis

dalam penelitian sebagai berikut: Diduga ada pengaruh penggunaan media

pembelajaran komik sains pada pelajaran IPA terhadap minat belajar siswa kelas

V Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012”.


