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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan masalah yaitu, 

kurangnya media pembelajaran sebagai penunjang buku tematik, 

belum adanya media pembelajaran komik dalam bentuk multimedia 

yang menunjang tentang kearifan budaya Lampung sebagai upaya 

pelestarian budaya daerah terutama budaya Lampung. Penelitian 

dilakukan bertujuan untuk: 1) Mengetahui proses pengembangan 

komik multimedia berbasis kearifan lokal SD/MI, 2) Mengetahui 

respon peserta didik dan pendidik setelah mereka menggunakan media 

komik multimedia berbasis kearifan lokal SD/MI, 3) Mengetahui 

tingkat kelayakan media komik multimedia berbasis kearifan lokal 

SD/MI.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model 4D dengan beberapa 

tahapan yaitu pendefinisian (define), tahap perencanaan (design), 

tahap validitas (development) dan tahap penyebaran (disseminate). 

Validasi kelayakan dilakukandengan dua ahli materi, dan dua ahli 

media. Uji lapangan terdiri dari uji skala kecil dengan lima belas 

peserta didik. Dan skala besar terdiri dari 40 peserta didik. Penelitian 

ini dilakukan di SDN 03 Marga Punduh, MIMA 4 Sukabumi Bandar 

Lampung, SDN 02 Gedong Air Bandar Lampung. 

Hasil dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

berupa media komik multimedia berbasis kearifan lokal SD/MI. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media komik multimedia 

berbasis kearifan lokal memperoleh nilai rata-rata ahli media 86,8% 

dikategorikan sangat layak, rata-rata dari ahli materi sebesar 97,5% 

dikategorikan sangat layak, dan rata-rata dari penilaian pendidik 90% 

dikategorikan sangat layak, sedangkan penilaian yang diberikan 

peserta didik tahap uji coba skala kecil sebesar 97,3% dan uji coba 

skala besar 99% yang dikategorikan sangat layak hal ini menunjukan 

media komik multimedia berbasis kearifan lokal layak digunakan 

dalam proses pembelajaran.  

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Multimedia, Komik, Kearifan 

Lokal 
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MOTTO 

                                

                

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 

(Kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada mereka sendiri, 

sehingga jelaslah bagi mereka Al-Quran itu ialah benar. Tidak 

cukuplah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala 

sesuatu?” (QS.Fussilat: 53) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam mendukung dan memahami mengenai judul 

skripsi ini serya menghindari kesalah pahaman, maka penulis 

akan menjelaskan istilah pada judul skripsi ini. Skripsi dengan 

judul “Pengembangan Komik Multimedia Berbasis Kearifan 

Lokal SD/MI”. 

Komik adalah suatu tujuan cerita yang menggunakan 

gambar-gambar berbentuk kartun yang tidak bergerak yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk alur cerita dengan 

gambar yang dirancang untuk memberikan hiburan kepada para 

pembaca.
1
 Multimedia ialah gabungan dari berbgai media seperti 

grafik, teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video. Dalam 

proses pembelajaran multimedia berfungsi sebagai penyampai 

pesan berupa pengatahuan, keterampilan, dan sikap kepada 

peserta didik.
2
 Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu 

pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 

berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
3
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan skripsi ini penulis perlu memaparkan 

alasan memilih judul, adapun alasan penulis dalam memilih judul 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Obyektif 

                                                           
1Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, dan Aditin Putria. Pembelajaran 

Inovatif dan 

Pengembangannya. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 10 
2 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, dan Aditin Putria, Media 

Pembelajaran Inovatif Dan Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), h. 195 
3 Ulfah Fajarini, “Peranan Kearifan Lokal” , Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, Email:fajarini_ulfah@yahoo.com, Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Kearifan Lokal, Vol. 1, No.  2, Januari 2020 .h.124 
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a. Seiring berkembangnya teknologi khususnya pada bidang 

pendidikan. Namun, disekolah kebanyakan pendidik masih 

menggunakan buku pelajaran, sehingga pembelajaran 

masih kurang bervariasi dan membuat peserta didik 

cenderung kurang tertarik untuk belajar dan kurang dalam 

mengerti pembelajaran. Oleh karena itu peneliti bermaksud 

untuk mengembangkanmedia berbentuk komik multimedia 

berbasis kearifan lokal yang dapat dijadikan referensi 

media pembelajaran. 

b. Penulis ingin media yang dikembangkan dapat bermanfaat 

dan mempermudah untuk pendidik maupun peserta didik 

dalam proses pembelajaran di kelas maupun di rumah. 

2. Alasan Subyektif 

a. Untuk mendapatkan data sebagai bahan utama penyusunan 

penulisan skripsi guna memenuhi salah satu syarat 

mendapatkan gelar sarjana, pada jurusan  

b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

c. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman belajar 

dalam pembuatan atau pengembangan suatu media 

pembelajaran. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia pasti membutuhkan pendidikan 

didalamnya. Pendidikan  tidak selalu diperoleh melalui sekolah 

formal melainkan dapat pula di peroleh melalui pengalaman 

hidup. Seiring dengan perkembangan zaman pendidikan 

mengalami perubahan yang signifikan sehingga manusia dapat 

mempunyai kemampuan yang mumpuni serta kepribadian yang 

yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

berilmu dan berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ilmu di 

kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.   

Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk 

menjadikan manusia lebih beretika, bermoral, dan menjadikan 

1 



 3 

manusia yang lebih mandiri. Melalui pendidikan kita bisa 

menjadi manusia yang mengerti arti sopan santun. Pendidikan 

dapat membuat kita lebih cerdas dalam bertindak dan beretika, 

serta mampu untuk menata personal setiap manusia secara 

jasmani maupun rohani melalui tahapan-tahapan tertentu agar 

dapat mencapai tujuan yang sudah di tetapkan. Peranan 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, 

karena melalui pendidikan kehidupan manusia dapat berubah ke 

arah lebih baik. Sekolah salah satu sarana pendidikan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa kearah yang lebih baik. 

Pendidikan penting dalam membangun generasi yang 

gemilang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, 

yakni berisi tentang fungsi dan manfaat pendidikan yang 

menjelaskan tentang pendidikan direncanakan untuk membuat 

peserta didik baik dalam bersikap, bertindak dan meyakinkan 

peserta didik dalam setiap kehidupan.
4
 Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Penulis menyimpulkan dari isi UU No 20 Tahun 2003, 

jelas bahwa usaha penting yang dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan terencana dalam meningkatkan potensi peserta 

didik guna mencapai tujuan pendidikan nasional adalah 

pengertian dari pendidikan. Tujuan tersebut dapat menciptakan 

metode pembelajaran sehingga mengakibatkan aktivitas belajar 

mengajar menjadi aktif, kreatif, fektif, inovatif, mearik dan tidak 

membosankan. Isi dari tujuan tersebut mengandung makna 

bahwa peserta didik harus menjadi seseorang yang memiliki ilmu 

dan iman yang seimbang, artinya peserta didik kelak di 

masyarakat memiliki kecakapan ilmu yang bermanfaat untuk 

                                                           
4 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar Edisi 

Kedua, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 19. 
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kehidupan dunianya akan tetapi tidak melupakan kebutuhannya 

kepada Allah dengan cara bertaqwa.  

Adapun definisi tujuan pendidikan adalah perubahan 

yang diinginkan terjadi setelah siswa belajar. Tujuan pendidikan 

dapat dijabarkan mulai dari tujuan nasional, tujuan institusional, 

tujuan kurikuler sampai tujuan instruksional. Tujuan nasional 

pendidikan adalah cita-cita negara terhadap warga negara setelah 

mengikuti pendidikan. Tujuan nasional merupakan tujuan yang 

terlalu luas untuk dilihat perubahan perilakunya dan diukur. 

Tujuan itu dapat dicapai dengan keseluruhan komponen 

pendidikan yang saling terkait secara terpadu. Seperti sistem 

pendidikan yang benar, tenaga kependidikan yang ahli dalam 

bidangnya dan semangat belajar pada peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Standar sarana dan prasarana sebagaimana 

dijabarkan dalam peraturan pemerintah No 19 tahun 2005, 

menyatakan bahwa setiap sekolah harus mempunyai infrastruktur 

dan alat yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. 

Ketika seluruh infrastruktur terpenuhi maka proses pembelajaran 

yang berkualitas dapat terlaksana sehingga tujuan pembelajaran 

akan tercapai. Tujuan pembelajaran ialah peserta didik dapat 

memahami apa yang telah dipelajari dan dapat mengaplikasikan 

pengetahuan tersebut dalam kehidupannya. 

Di dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah 

SWT akan mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang 

berilmu dan beriman, sebagaimana Firman-Nya yang berbunyi : 

                      

                        

                           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu: berlapang-lapanglah dalam majelis, maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan 

untukmu. Apabila dikatakan; Berdirilah kamu, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
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antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” 

(Q.S Al-Mujaadilah, ayat 11). 

Penjelasan diatas bahwasanya pada masa Rasulullah 

kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan di majelis. Allah 

SWT juga memerintahkan kepada  

seluruh umat yang beriman agar bersemangat menuntut ilmu, 

berlapang dada, menyiapkan kesempatan untuk menghadiri 

majelis ilmu, untuk meningkatkan keilmuan kita dan senantiasa 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, seperti yang dilakukan 

para sahabat Rasulullah didalam majelis-majelis ataupum masjid, 

tetapi sekarang dapat dilakukan dimana saja, baik sekolah formal 

maupun nonformal. 

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam 

kehidupan manusia salah satunya di bidang teknologi. Pendidikan 

secara langsung berkaitan dengan kehidupan manusia, melalui 

pendidikan manusia bisa belajar dan mempelajari semua bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Perkembangan 

teknologi dapat mempengaruhi kemajuan bidang pendidikan, 

oleh karena itu perkembangan teknologi sangat berkaitan dengan 

kemajuan pendidikan suatu bangsa dan tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia. Teknologi informasi di era modern 

sekarang telah memasuki semua aspek dalam kehidupan manusia. 

Teknologi pendidikan merupakan suatu proses strategi terpadu 

dalam memecahkan masalah pembelajaran, teknologi pendidikan 

merupakan sistem yang digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran sehingga tercapai hasil yang diinginkan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan segala upaya 

yang dimaksud untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait 

dengan pembelajaran.
5
 

Teknologi dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan 

salah satunya untuk menunjang dalam kegiatan pembelajaran di 

                                                           
 5 Unik Hanifah, DKK, Peran Teknologi di Masa Pandemi Covid-19, Al-

Muyharamah:  Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 17 No.2 P-ISSN 

2088-0871, O-ISSN 2722-2314 Tahun 2020, h.192. 
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sekolah. Teknologi dapat dijadikan media yang tepat dalam 

mempermudah menyampaikan materi pelajaran. Media dapat 

digunakan untuk memotivasi peserta didik agar lebih antusias dan 

semangat dalam belajar. Teknologi saat ini sangatlah tepat 

digunakan sebagai media pembelajaran, melihat sangat pesatnya 

perkembangan teknologi di dunia, tidak menuntut kemungkinan 

kita juga perlu menggunakan teknologi dalam bidang pendidikan. 

Pengaruh perkembangan teknologi tentunya mempunyai dampak 

positif maupun negatif. Salah satu dampak baiknya yakni, siswa 

dapat memperluas ilmu pengetahuan serta memperkaya referensi. 

Namun, terdapat dampak buruk yang membuat hasil belajar anak 

menurun salah satunya membuka pornografi yang dapat 

mengakibatkan konsentrasi terganggu.
6
 

Perkembangan IPTEK yang demikian pesat bahkan 

merevolusi, sejak abad ke 19, bagi seorang pendidik tidak 

mungkin lagi menguasai seluruh khazanah ilmu pengetahuan 

walau dalam bidangnya sendiri yang ditekuni. Seorang pendidik 

tidak mungkin menjadikan diri sendiri sebagai gudang ilmu dan 

oleh karena itu juga, seorang pendidik bukanlah satu-satunya 

sumber belajar bagi peserta didik. Tugasnya bukan memberikan 

ilmu pengetahuan melainkan terutama menunjukkan bagaimana 

cara memperoleh ilmu pengetahuan, dan mengembangkan 

dorongan berilmu. Dengan kata lain menumbuh kembangkan 

budaya membaca dan budaya meneliti untuk menemukan suatu 

(scientific curiosty) pada diri peserta didiknya. Dengan singkat 

dikatakan tugas pendidik adalah membelajarkan pelajar. 

Dalam Al-Quran juga terdapat perintah untuk belajar. 

Firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat: 58 

                                                           
 6 Nilam Sri Anggraheni, Nurul Hidayah, Ayu Nur Shawmi, 

Mengembangkan Permainan Monopoli Merah-Putih Melalui Pembelajaran Tematik 

Integratif di Sekolah Dasar, AL-IBTIDA: Jurnal Pendidikan Guru MI Vol 6 (1) ISSN: 

2442-5133, e-ISSN: 2527-7227 Tahun 2019, h. 50. 
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S An-Nisa: 58). 

Dari ayat diatas dapat dimaknai bahwa tanggung jawab 

seorang pendidik keyakinan, bahwa segala tindakannya dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan pertimbangan 

profesional yang tepat. Karena pekerjaan seorang pendidik 

menuntut ke sungguhan dalam segala hal. Tugas pendidik dalam 

Pembelajarkan pelajar membutuhkan “Teknologi Pembelajaran“. 

Teknologi Pembelajaran tumbuh dan berkembang dari praktik 

pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. Tujuan utama 

teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah 

belajar atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. 

Teknologi pembelajaran merupakan gabungan dari tiga 

aliran yang saling berkepentingan, yaitu psikologi pendidikan, 

psikologi pembelajaran, pendekatan sistem untuk pendidikan dan 

media pendidikan. Seorang pendidik memiliki kewajiban untuk 

membutuhkan kreatifitas yang tinggi seperti menumbuhkan 

pengetahuan yang mampu berkembang dari praktik pendidikan 

dan gerakan komunikasi audiovisual untuk memberikan ilmu 

kepada anak didik dengan memfasilitasi kegiatan 

pembelajarannya supaya anak didik mampu memecahkan suatu 

permasalahan merupakan salah satu tujuan dari teknologi 

pemblajaran. 

Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, hal ini 

harus dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama para pendidik 

dituntut mampu menggunakan teknologi dengan baik dalam 
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mencapai tujuan pembelajaran. Kita lihat banyak sekolah-sekolah 

yang sudah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di 

kelas, oleh karena itu seorang pendidik sangat diharuskan 

melibatkan teknologi dalam proses mengajarnya.
7
 

Pada era globalisasi saat ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, khususnya di kancah pendidikan sangat 

mempengaruhi pada kegiatan belajar mengajar. Teknologi dan 

informasi yang berkembang dalam dunia pendidikan seharusnya 

memberikan kemudahan dalam pembelajaran, namun kenyataan 

dilapangan kemajuan teknologi belum dimanfaatkan secara 

optimal. 

Media merupakan suatu alat bantu yang dapat 

mempermudah pendidik dalam menyampaikan suatu materi. 

Melalui media perhatian anak akan fokus pada materi, sehingga 

melalui bantuan media anak akan termotivasi dan akan 

meningkatkan kualitas.
8
 Peserta didik lebih mudah memahami 

suatu pembelajaran jika terdapat hal-hal yang membuat otak 

peserta didik terstimulus untuk semangat dalam belajar. Jika 

terdapat sumber baru yang dilihatnya, otak akan mencari apakah 

ada persamaan antara informasi yang sudah mereka terima 

sebelumnya dengan informasi yang baru masuk. Semakin sering 

otak kita digunakan, maka kita semakin mudah dalam 

mengembangkam keahlian dan untuk berpikir kritis.
9
 

Media pembelajaran dapat mempermudah pendidik 

dalam menyampaikan materi yang akan disampain kepada 

peserta didik. Media pembelajaran yang menarik akan membuat 

peserta didik mengingat lebih mudah materi yang sedang 

diajarkan. Salah satu bentuk media pembelajaran yang menarik 

bagi peserta didik saat ini yaitu komik. Media pembelajaran 

berupa komik diharapkan dapat mempermudah pendidik/guru 

                                                           
 7 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Prenadamedia group, 2019), h. 242. 

 8 Nurul Hidayah, Diah Rizki Nur Khalifah, Pembelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia Untuk Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019), h. 71-

71. 

 9 Helmawati, Pembelajaran dan Penilaian Berbasis HOTS, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2019), h. 3. 
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dalam menyampaikan materi. Selain itu media pembelajaran 

berbasis komik juga mempunyai jalan cerita yang menghibur dan 

beruntun sehingga memudahkan peserta didik untuk 

mengingatnya. Komik mempunyai daya tarik tersendiri untuk 

memikat peserta didik yang terkadang malas untuk membaca 

menjadi tertarik untuk membaca. Karena pada umumnya 

karakteristik anak sekolah dasar membutuhkan media yang 

konkrit, menarik, dan juga menyenangkan. 

Komik adalah media pembelajaran yang terdiri dari 

gambar-gambar yang tersusun supaya membentuk jalinan cerita 

berupa percakapan antar tokoh di dalam cerita tersebut. Komik 

juga mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu 

mempermudah menyampaikan materi atau informasi secara 

modern yang mudah dimengerti bagi pembaca. Menurut Septy 

siswa menggambarkan komik sebagai hal yang menyenangkan, 

meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa, dan penggunaan 

media komik sangat diminati siswa. 

Media bisa dipahami sebagai perantara dari suatu 

informasi untuk diterima oleh penerima, Pengertian media secara 

umum adalah media merupakan segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang 

pikiran, membangkitkan semangat, perhatian dam kemauan 

peserta didik maka akan mendorong terjadinya proses 

pembelajaran bagi peserta didik.
10

 Media pembelajaran meliputi 

sesuatu yang tradisional seperti halnya papan tulis, buku 

pegangan, bagan, slide, OHP/OHT, objek nyata, dan audio/video 

recorder atau sebuah film. Selain itu dapat pula media 

kontemporer seperti PC, internet, CD room, DVD dan 

penggunaan fasilitas konferensi video secara interaktif. Melalui 

media pembelajaran tersebut, diharapkan materi yang tidak bisa 

secara langsung disampaikan oleh guru dapat tersampaikan 

secara baik kepada peserta didik. Misalnya, pada suatu materi 

terdapat ilustrasi yang harus ditunjukan.  

                                                           
10 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, dan Aditin Putria, Media 

Pembelajaran Inovatif Dan Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), h. 2 
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Di era globalisasi ini, sangat banyak jenis-jenis alat 

pembelajaran yang bersifat visual serta audio visual. 

Pengembangan ini berupaya mendukung potensi peserta didik 

yang secara alami dalam belajar lebih banyak menggunakan indra 

penglihatan yaitu mata. Selain penekanan pada sisi visual, media 

yang lebih didukung untuk dikembangkan adalah media yang 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Perkembangan 

teknologi yang semakin canggih membuat perubahan dalam 

media pembelajaran. Melihat perkembangan zaman yang 

semakin modern ini, media yang dianggap efektif saat ini salah 

satunya yaitu multimedia. Multimedia merupakan perpaduan 

berbagai bentuk (teks, grafik, gambar, foto, animasi, audio dan 

video) yang digunakan sebagai sarana menyampaikan tujuan 

tertentu. Sedangkan Multimedia interaktif ialah suatu multimedia 

yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan 

oleh pengguna. 

Multimedia merupakan suatu media digital yang sudah 

canggih dari media lainnya, karena multimedia salah satu 

kombinasi dari beberapa media yang ada. Multimedia merupakan 

media yang hadir karena adanya perkembangan teknologi yang 

begitu pesatnya. Multimedia hadir untuk mengimbangi kemajuan 

zaman agar multimedia ini dapat digunakan dalam berbagai 

aspek kehidupan khusunya dunia pendidikan.  

Adapun bagian dari Multimedia adalah multimedia 

interaktif dapat berbasis komputer maupun Interactive video. 

Multimedia berbasis komputer dan Interactive video memiliki 

karakteristik sebagai berikut; (1) Gabungan dari berbagai media, 

(2) Interaktif, (3) Bersifat mandiri, (4) Relevan dengan tujuan 

kurikulum, (5) Mengembangkan kompetensi, (6) Alternatif media 

pembelajaran. Multimedia ditampilkan dengan tujuan untuk 

menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, 

menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Fungsi multimedia 

berbasis komputer dan interactive video diantaranya; 

memberikan rangsangan otak, mengatasi keterbatasan 

pengalaman siswa, multimedia menembus dimensi ruang, 
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multimedia memungkinkan interaksi langsung, serta multimedia 

menghasilkan keseragaman pengamatan.
11

 

Multimedia pembelajaran merupakan media yang dapat 

mendukung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Melihat 

banyak pendapat yang menganggap media yang menarik dapat 

membuat suasana belajar di kelas lebih baik, efektif, serta 

menyenangkan bagi peserta didik. Peserta didik dapat belajar 

lebih antusias jika didukung dengan media yang menarik pula. 

Media yang menarik tentunya dapat membuat peserta didik 

tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan uraian di 

atas, dapat dikatakan multimedia merupakan media gabungan 

yang dapat digunakan secara bersamaan. Multimedia merupakan 

alat peraga yang dapat menarik perhatian siswa, karena terdapat 

berbagai kombinasi media di dalamnya yang dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa. 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu 

pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab 

berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam 

bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan 

setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local 

knowledge” atau kecerdasan setempat “local genious”.
12

 Kearifan 

lokal juga merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh 

kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman 

masyarakat. Maknanya kearifan lokal adalah asil dari masyarakat 

tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami 

oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat 

sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui 

perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan 

masyarakat tersebut. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang 

terdiri dari beberapa tema, antara tema memiliki keterkaitan 

                                                           
11 Ibid. h. 135-136.   

12 Ulfah Fajarini, “Peranan Kearifan Lokal” , Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, Email:fajarini_ulfah@yahoo.com, Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Kearifan Lokal, Vol. 1, No. 2, Januari 2020 .h.124 
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dengan mata pelajaran lain. Pembelajaran tematik salah satu 

pembelajaran untuk memperoleh suatu keterampilan dan 

wawasan. Poerwadarminta, menjelaskan pembelajaran tematik 

salah satu pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang 

mengaitkan beberapa mata pelajaran disatukan dalam satu tema 

agar suatu pembelajaran memiliki suatu makna. Tema disini 

merupakan suatu pokok bahasan dalam pembelajaran tematik 

tersebut agar memperoleh suatu pokok bahasan dalam materi 

tersebut.
13

 

Dari beberapa penjelasan dasar teori di atas, 

pembelajaran tematik dapat disimpulkan, suatu pembelajaran 

yang menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu 

pokok bahasan diantaranya mata pelajaran IPS, IPA, Bahasa 

Indonesia, matematika, SBdp, PJOK, PPKn dipadukan menjadi 

satu tema dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik 

didalamnya dibagi menjadi beberapa tema, subtema, dan 

pembelajaran dan disampaikan kepada siswa secara bertahap 

sesuai tema, subtema dan pembelajaran yang diajarkan. 

Hasil wawancara pada saat pra penelitian, Ely Supriyati 

S.Pd, yang merupakan wali kelas IV SDN 03 Marga Punduh, 

mengutarakan bahwa sumber belajar yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar di SDN 03 Marga Punduh adalah buku 

tema dari pemerintah, karena menurut beliau dengan 

menggunakan buku yang dari pemerintah lebih mudah dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik, media pembelajaran 

yang sering digunakan di sekolah tersebut berupa alat peraga, 

media gambar. Kemudian dalam pembelajaran daring sekolah ini 

biasanya menggunakan media WhatsApp Group dalam 

penyampaian materi, yang umumnya menyampaikan melalui 

video pembelajaran yang dikirim melalui WhatsApp Group. 

Adapun masalah atau kendala yang dihadapi selama 

menggunakan media di dalam kelas maupun  daring, siswa 

                                                           
13 Maulana Arafan Lubis, Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Implemetasi Kurikulum 2013 Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills, 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), h. 6. 
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hiperaktif sehingga susah di kendalikan, terutama melalui media 

yang belum pernah digunakan di sekolah tersebut.
14

 

Hasil wawancara pada pra penelitian, Drs. Witomo, M.Pd 

selaku guru kelas IV, MIMA 4 Sukabumi Bandar Lampung, 

mengutarakan bahwa sumber belajar yang digunakan selama ini 

telah memanfaatkan bahan ajar, cetak dan non cetak seperi buku 

cetak dan video di sekolah ini juga beliau biasa mengajar dengan 

menggunakan media gambar dan melalui contoh langsung dalam 

masyarakat  lingkungan sekolah.
15

 

Hasil wawancara pada saat pra penelitian, Samsul Rozali 

S.Pd yang merupakan guru bahasa lampung kelas IV SDN 02 

Gedong Air Bandar Lampung, mengatakan bahwa sumber belajar 

menggunakan buku cetak dari pemerintah dan sekolah dan 

menggunakan produk yang di buat oleh guru yang bersangkutan 

seperti gambar-gambar apakaian adat, hewan ademik dll. Karena 

menurut beliau penggunaan media tersebut masih sangat 

menunjang dan mendukung pembelajaran, dan dalam 

penggunaan media pembelajaran daring pada saat ini iyalah 

menggunakan aplikasi whatsapp dan menggunakan google 

classroom. Adapun kendala yang didapat ketika melakukan 

pembelajaran daring iyalah dimana guru kurang berinteraksi 

dengan baik dengan peserta didik nya.
16

 

Pembelajaran di kelas, berdasarkan dari hasil pra 

penelitian  di ketiga sekolah diatas, maka sekolah selama ini telah 

menggunakan media yang berbasis multimedia seperti hp android 

dan juga sebuah aplikasi yang berupa aplikasi WhatsApp Group, 

dan menggunakan powerpoint, dengan cara menyesuaikan materi 

yang akan di sampaikan pada peserta didik, dalam penggunaan 

media yang berbasis multimedia dalam bentuk aplikasi hanya 

sebatas penyampaian pesan materi, serta dalam bentuk video 

pembelajaran yang terkadang masih sukar dipahami oleh peserta 

                                                           
14 Ely Supriyati S.Pd,, Wawancara guru kelas IV, Lembar Wawancara, SDN 

O3 Marga Punduh, 25 Desember 2020. 
15 Drs. Witomo, Wawancara guru kelas IV, Lembar Wawancara, MIMA 4 

Sukabumi Bandar Lampung, 26 Desember 2020.  
16 Samsul Rozali, Wawancara Guru Bahasa Lampung kelas IV, Lembar 

Wawancara SDN 02 Gedong Air Bandar Lampung, 10 Maret 2021. 
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didik, dalam media yang berbasis gambar ketiga sekolah tersebut 

hanya menggunakan poster dan buku cetak bergambar. Sekolah 

tersebut belum pernah menggunakan media dalam bentuk 

aplikasi komik multimedia. Oleh sebab itu, penulis 

menyimpulkan bahwa multimedia di sekolah tersebut belum 

dilaksanakan dan dikenalkan secara maksimal serta media 

pembelajaran yang digunakan terbatas bagi peserta didik, maka 

dari itu peserta didik juga membutuhkan menia yang praktis dan 

mudah dibawa kemana-mana dan bisa dibaca kapan saja. Sesuai 

penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti akan 

mengembangkan suatu produk yaitu “Pengembangan Komik 

Multimedia Berbasis Kearifan Lokal Kelas IV SD/MI”.  

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Kurangnya media pembelajaran berbasis multimedia yang 

mendukung dalam pembelajaran daring dan pembelajaran 

dikelas, selama ini hanya menggunakan media langsung, 

video dan tulisan. 

2. Kurangnya media pembelajaran yang menarik, praktis, mudah 

dibawa kemana saja dan mudah dipahami oleh peserta didik. 

3. Penggunaan pembelajaran berbasis multimedia khususnya 

smartphone belum maksimal dan hanya sebatas menunjukkan 

video pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

 

E. Batasan Masalah 

Dilihat identifikasi masalah yang peneliti uraikan supaya 

penelitian yang dilaksanakan tidak terlalu luas dan lebih 

mendetail maka penelitian ini dibatasi pada masalah 

“Pengembangan Komik Multimedia Berbasis Kearifan Lokal di 

kelas IV SD/MI”.  
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F. Rumusan Masalah 

Pada latar belakang masalah yang penulispaparkan, untuk 

itu permasalah yang penulis rumuskan ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan komik multimedia berbasis 

kearifan lokal SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan komik multimedia SD/MI? 

3. Bagaimana respon peserta didik dan pendidik setelah 

menggunakan komik multimedia SD/MI? 

 

G. Tujuan Penelitian 

Penulis memiliki tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui proses pengembangan komik multimedia 

berbasis kearifan lokal SD/MI. 

2. Untuk mengetahui tingkat kelayakan aplikasi komik 

multimedia berbasis kearifan lokal SD/MI. 

3. Untuk mengetahui respon dari peserta didik dan guru setelah 

meraka menggunakan aplikasi komik SD/MI 

 

H. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yakni antara lain: 

a. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peserta didik 

untuk 

belajar dan memahami materi pembelajaran dengan mudah 

dan praktis.  

b. Bagi Pendidik 

Media komik multimedia berbasis kearifan lokal dengan 

penggunaan aplikasi di smartphone dapat digunakan oleh 

pendidik sebagai media pembelajaran yang terbaru, mudah 

dan praktis di sekolah tersebut 

c. Bagi Peneliti Lain 

1. Pada penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan dalam mengembangkan media komik 
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multimedia dengan pemanfaatan smartphone dan 

android. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyajikan 

materi pembelajaran lebih menarik, dan mampu 

menampilkan menu-menu baru yang dapat 

membangkitkan semangat belajar siswa dalam proses 

berlangsug nya kegiatan belajar mengajar di kelas. 

 

I. Penelitian Relevan 

Dalam penelitian yang relevan mengenai media komik 

multimedia berbasis kearifan lokal yakni: 

1. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Suwarti dan Alfi Laila, 

yang berjudul “Pengembangan Media Komik Berbasis 

Kearifan Lokal Untuk Menentukan Pesan Dalam Dongeng 

Pada Siswa Sekolah Dasar”. Dari penelitian tersebut diperoleh 

hasil Valid karena mampu meningkat minat belajar siswa 

menggunakan media komik dibandingkan dengan 

menggunakan media buku cetak.
17

 Dalam penelitian terdahulu 

memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di 

buat oleh Suwarti dan Alfi Laila. Persamaannya yaitu materi 

yang digunakan sama-sama mengangkat tentang kearifan 

lokal dan sama mengunakan media komik. Perbedaannya 

yakni, terletak pada jika penelitian terlebih dahulu 

menggunakan media komik cetak sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan komik dengan aplikasi android. 

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Elly Sukmanasa, Tustiyana 

Windiyani, Lina Novita, yang berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Komik Digital Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Bagi Siswa  Kelas V Sekolah Dasar Di 

Kota Bogor”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil Valid 

Menggunakan media komik digital karena mampu 

meningkatkan minat belajar siswa dan siswa lebih memahami 

                                                           
17 Suwarti dan Alfi Laila, “Pengembangan Media Komik Berbasis Kearifan 

Lokal Untuk Menentukan Pesan Dalam Dongeng Pada Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal 

Pendidikan, ISSN 2503-3530, Vol.07 No.02, (2020). h. 144. 
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dengan mudah dengan menggunakan media komik ditigal.
18

 

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan kesamaan 

denga  penelitian ini, kesamaan nya adalah sama-sama 

menggunakan media komik yang berbasis teknologi atau 

digital, dan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu 

menggunakan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 

dalam penelitiannya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Wina Yasa Pramadi, 

Wayan Suastra, Made Candiasa, yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Komik Berorientasi Kearifan Lokal Bali 

Terhadap Motivasi Belajar Dan Pemahaman Konsep Fisika”. 

Dari penelitian terdahulu di peroleh hasil layak pakai oleh 

peseta didik dan pendidik dikarenakan pada penelitian 

terdahulu ini siswa yang dahulu sulit memahami materi 

dengan adanya media komik ini dapat membuat peserta didik 

menjadi lebih mudah dalam memahami materi. Dari hal ini 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian terdahulu dan 

penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan, 

perbedaannya terletak pada tahapan motivasi belajar siswa 

pada pemahaman konsep fisika, sedangkan persamaannya 

adalah sama-sama menggunakan media komik yang berbasis 

kearifan lokal. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sariningsih, Ferina 

Agustini, Joko Sulianto, yang berjudul “Pengembangan Media 

Komik Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik 

Kelas VI SD”. Dari penelitian yang mereka lakukan 

mendapatkan hasil layak digunakan karena peserta didik 

menjadi mudah dan tidak kesulitan dalam mempelajari 

pelajaran-pelajaran dalam bentuk tematik dan menambah 

minat belajar peserta didik.
19

 Dari penelitian terlebih dahulu 

                                                           
18 Elly Sukmanasa, Tustiyana Windiyani, dan Lina Novita, “Pengembangan 

Media Pembelajaran Komik Digital Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Bagi Siswa  Kelas V Sekolah Dasar Di Kota Bogor” , Jurnal, ISSN 2540-9093, 

Vol.03 No.02, (September 2017), h.177. 
19 Ratna Sariningsih, Ferina Agustini, Joko Sulianto, “Pengembangan 

Media Komik Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik Kelas VI SD”, 

Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, ISSN 978-602-0960-80-7, (Desember 2017), h.671 

. 
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memiliki perbedaan dan persamaan dari penelitian ini yaitu 

persamaan nya adalah sama-sama menggunakan media komik 

yang berbasis kearifan lokal. Perbedaannya iyalah jika pada 

penelitian terdahulu komik yang digunakan yaitu komik 

dalam bentuk buku atau cetak, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan aolikasi android atau dalam bentuk multimedia. 

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabiela Dini 

Aghata, yang berjudul “Pengembangan Buku Komik Pokok 

Bahasan Sistem Peredaran Darah”. Dari penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan hasil yaitu layak digunakan atau valid 

karena pada penelitian terdahulu ini dapat meningkatkan nilai 

pada materi ahklak terpuju dan tercela pada matapelajaran 

akidah ahklak dan mampu meningkatkan minat belajar 

siswa.
20

 Dari penetilian terdahulu terdapat perbedaan maupun 

kesamaan. Kesaamaan nya berupa sama-sama menggunakan 

media komik untuk pembelajaran nya, perbedaannya yaitu 

komik pada penelitian terdahulu menngunakan komik cetak 

materi yang digunakan pun materi peredaran darah sedangkan 

pada penelitian ini komik dalam bentuk aplikasi  multimedia, 

dan materi yang digunakan adalah kearifan lokal. 

 

J. Sistematika Penulisan  

1. Bab I Pendahuluan meliputi penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat 

pengembangan, kajian penelitian yang relevan dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II Kajian Pustaka meliputi pengembangan pembelajaran, 

media pembelajaran, media pembelajaran komik, multimedia 

pembelajaran, kearifan lokal, budaya lampung, pembelajaran 

tematik dan kerangka berfikir, 

3. Bab III Metode Penelitian meliputi tempat dan waktu, 

karakteristik sasaran penelitian, metode penelitian, langkah-

                                                           
20 Nabiela Dini Agatha, “Pengembangan Buku Komik Pokok Bahasan 

Sistem Pokok Bahasan Sistem Peredaran Darah” Jurnal Bioedukatika, ISSN 2541-

5646, ( 2017).  
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langkah penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, teknik analisis data. 

4. Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan melipiti deskripsi 

hasil penelitian pengembangan, pembahasan hasil penelitian 

dan kajian produk akhir. 

5. Bab V Penutup meliputi kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengembangan Pembelajaran 

1. Pengertian  Pengembangan 

Mengembangkan berarti memperdalam, memperluas, dan 

menyempur nakan. Pengetahuan, teori, tindakan dan produk 

yang telah ada, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. 

Pengembangan merupakan suatu upaya atau usaha untuk 

memperbarui sesuatu ynag telah ada lalu di perbaharui 

menjadi lebih menarik, luas, atau bahkan lebih menuju ke arah 

menyempurnakan suatu roduk menjadi yang lebih baik lagi 

dari produk yang sebelumnya. 

2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan 

keterampilan.
21

 Pembelajaran ialah sebuah usaha guru 

membentuk prilaku yang telah diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan atau stimulus. Adapun arti 

pembelajaran lainnya adalah sebuah usaha atau tindakan 

mengartikan sebuah pembelajaran sabagai cara guru untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa agar berfikir kritis 

dapat mengenal serta memahami sesuatu yang sedang 

dipelajari dan di ajarkan. Pembelajaran juga memiliki arti 

sebuah usaha dalam memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran juga cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

tersebut.  

Pengembangan merupakan suatu upaya atau usaha untuk 

memperbarui sesuatu yang telah ada lalu di perbaharui 

menjadi lebih menarik, luas, atau bahkan lebih menuju ke arah 

menyempurnakan suatu roduk menjadi yang lebih baik 

lagidari produk yang sebelumnya. Jadi arti dari pembelajaran 

                                                           
21 Maulana Arafat Lubis, Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Implementasi Kurikulum 2013 Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills), (DI 

Yogyajarta: Samudra Biru, 2019), h.6 

21 
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dapat diartikan Mengembangkan berarti memperdalam, 

memperluas, dan menyempurnakan. Pengetahuan, teori, 

tindakan dan produk yang telah ada, sehingga menjadi lebih 

efektif dan efisien.  

  

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media awal mula berasal dari bahasa latin medius 

yang secara bahasa memiliki arti tengah, perantara atau 

pengantar. Dalam bahasa arab, media merupakan perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Media merupakan segala bentuk dan saluran penyampaian 

pesan atau sebuah informasi dari sumber pesan ke penerima 

yang akan merangsang sebuah pemikiran, membangkitkan 

semangat, perhatian, dan kemampuan peserta didiksehingga 

dapat memperoleh sebuah pengetahuan, keterampilan, atau 

sebuah sikap yang akan sesuai dengan tujuan dari informasi 

yang akan disampaikan.
22

 Secara lebih khusus, pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafik, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal. Secara bahasa media asal katanya dari kata 

medium, yang ialah bentuk jamaknya dari media yang berarti 

perantara atau antara, secara umum media digunakan sebagai 

alat komunikasi dari pengirim kepenerima.
23

 

Media juga dapat diartikan sebagai alat bantu yang dapat 

digunakan sebagai penyampai pesan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat 

meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, 

                                                           
22 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, dan Aditin Putria, Media 

Pembelajaran Inovatif Dan Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), h. 3 

 23 Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 

IV MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran, Terampil: Jurnal Pendidikan 

dan Pembelajaran Dasar, Volume 4 Nomor 1, p-ISSN 2355-1925, e-ISSN 2580-8915, 

Juni, 2017, h. 36. 
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dan kemauan peserta didik/audiens sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar pada diri peserta didik tersebut. 

Media merupakan bagian yang melekat atau tidak terpisahkan 

dari proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. 

Media pemelajaran merupakan komponen   belajar yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yg 

memotivasi siswa untuk belajar. Sumber belajar terdiri atas 

sumber-sumber yang mendukung proses pembelajaran siswa 

termasuk sistem penunjang, materi, dan lingkungan 

pembelajaran. Sumber belajar mencakup segala yang tersedia 

untuk membantu individu belajar dan menunjukkan 

kemampuan dan kompetensinya. 

2. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Berdasarkan uraian dari batasan tentang media di atas, 

berikut, dikemukakan ciri-ciri umum yang terkandung pada 

setiap batasan itu: 

a. Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa 

ini dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu 

sesuatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba 

dengan pancaindera. 

b. Media pendidikan memiliki pengertian nonfisik yang 

dikenal sebagai software (perangakat lunak), yaitu 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada 

siswa. 

c. Penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan 

audio 

d. Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada 

proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

e. Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi 

dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

f. Media pendidikan dapat digunakan sacara massal 

(misalnyay: radio, televisi), kelompok besar dan 
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kelompok kecil (misalnya: film, slide, video, OHP), atau 

perorangan (misalnya: modul, komputer, radio, 

tape/kaset, video recorder).  

g. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen 

yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu.
24

 

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media sebagai pendukung dalam pembelajaran 

mempunyai bentuk jenisnya. Jenis-jenis media 

pembelajaran tersebut diantaranya adalah: 

a. Media Visual 

Media visual adalah media yang mempunyai beberapa 

unsur diantaranya yakni unsir bentuk, warna, garis, dan 

tekstur dalam penampilannya. Media visual merupakan 

suatu alat yang biasanya berisikan informasi mengenai 

materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan 

kreatif untuk diterapkan melalui penglihatan. Media visual 

merupakan media dalam bentuk nyata yang di dalamnya 

memuat mengenai komponen proses belajar mengajar yang 

sangat diperlukan bagi guru dan dapat juga dipergunakan 

sebagai pemudah guru dalam menyampaikan materi 

kepada peserta didik. Media visual dapat mengkaitkan 

antara isi materi juga dengan kenyataan. Media visual 

dapat ditampilkan berupa gambar diam dan gambar yang 

bergerak. 

b. Audio Visual 

Media berbentuk audio visual merupakan media yang 

mewujudkan unsur gambar dan suara secara bersama-sama 

untuk menyampaikan informasi terkait. Perangkat yang 

digunakan dalam bentuk audio visual ini berwujud seperti 

proyektor film, tape recorder, proyektor visual yang luas. 

b. Microsoft Power Point 

Microsoft Power Point merupakan perangkat lunak 

yang dibuat guna merancang presentasi grafis dengan 

mudah dan efisien. Aplikasi yang tengah populer ini 

                                                           
24 Ibid, h.6 
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biasanya digunakan sebagai media yang membantu untuk 

menjelaskan materi secara singkat dan jelas berupa slide 

teks, gambar, grafik, suara, maupun video. 

c. Internet 

Internet merupakan suatu media aplikasi untuk mencari 

atau mengetahui wawasan mengenai dunia secara mudah. 

Internet banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai 

sumber informasi yang memiliki jangkauan luas tanpa 

batas. 

d. Multimedia 

Multimedia ialah gabungan dari berbgai media seperti 

grafik, teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video. 

Dalam proses pembelajaran multimedia berfungsi sebagai 

penyampai pesan berupa pengatahuan, keterampilan, dan 

sikap kepada peserta didik.
25

 Belajar dengan menggunakan 

multimedia dapat memotivasikan pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan belajar peserta didik. seperangkat 

perpaduan elemen yang bertujuan untuk menyampaikan 

suatu informasi baik itu untuk tujuan bisnis maupun 

pembelajaran. 

4. Fungsi Dan Manfaat Media Pembelajaran 

Pemakaian media dalam proses pembelajaran dapat 

meningkatkan keinginan dan minat yang baru, 

meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh pengaruh 

psikologi terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran terhadap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu kefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran. Berapa fungsi 

media pembelajaran dalam proses mengajar peserta 

didik, yaitu:  

                                                           
25 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, dan Aditin Putria, Media 

Pembelajaran Inovatif Dan Pengembangannya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), h. 195 
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1. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau 

topik tertentu. 

2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kopetensi mata pelajaran dalam tema yang 

sama. 

3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan. 

4. Menggembangkan kopetensi berbahasa lebih baik 

dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain 

dengan pengalaman pribadi peserta didik.  

5. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena 

materi yang disajikan dalam konteks tema yang 

jelas.
26

 

 Beberapa peran media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran, diantaranya: 

1) Media Sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 

Media pembelajaran sebagai alat bantu yang dapat 

memperjelas, mempermudah, mempercepat 

penyampaian pesan atau materi pelajaran kepada 

peserta didik. Selain itu, alat bantu belajar ini 

memungkinkan peserta didik untuk belajar secara 

mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

Selain itu media sebagai alat bantu diharapkan dapat 

memberikan stimulus, mempersamakan pengalaman 

serta pemahaman pesan yang  disampaikan dalam 

pembelajaran. 

2) Media sebagai pengarah dalam pembelajaran. Salah 

satu fungsi media pembelajaran adalah sebagai 

pengarah pesan atau materi yang akan disampaikan, 

serta kompetensi apa yang akan dikembangkan untuk 

dimiliki peserta didik. 

3) Media mengurangi terjadinya verbalisme. Dalam proses 

pembelajaran sering terjadi peserta didik mengalami 

verbalisme karena materi yang dijelaskan atau 

                                                           
26 Ibid, h.9 
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diterangkan oleh pendidik bersifat abstrak atau tidak 

ada wujud, tidak ada ilustrasi nyata atau contoh, 

sehingga peserta didik hanya bisa mengatakan tapi tidak 

memahami bentuk ataupun karakteristik objek. Dengan 

demikian media pembelajaran dapat berfungsi sebagai 

alat yang efektif dalam memperjelas pesan atau 

informasi yang disampaikan. 

4) Media mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan 

tenaga. Yakni media memungkinan suatu objek atau 

peristiwa yang sulit dijangkau untuk ditampilkan 

didepan kelas dalam bentuk gambar ataupun video. 

Berdasarakan uraian di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran dapat berfungsi 

sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju 

penerimasehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif. 

Selain memiliki fungsi media pembelajaran juga sangat 

bermanfaat dalam proses belajar mengajar. Menurut Sudjana 

dan Rivai, ada beberapa manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa yaitu : 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar  

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas makna nya sehingga 

dapat lebih di pahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komukiasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam 

pelajaran.  

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengarkan. Uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemontrasikan, memerankan dan lain-lain. 

 

 



 28 

C. Media Pembelajaran Komik 

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. Komik 

adalah suatu tujuan cerita yang menggunakan gambar-gambar 

berbentuk kartun yang tidak bergerak yang disusun sedemikian 

rupa sehingga membentuk alur cerita dengan gambar yang 

dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. 

Komik menyediakan cerita-cerita sederhana, mudah ditangkap, 

dan dipahami isinya sehingga banyak digemari oleh anak-anak 

maupun orang dewasa.
27

 

Komik memiliki banyak arti dan sebutan yang 

disesuaikan dimana tempat masing-masing komik tersebut 

berada.Secara umum komik yaitu cerita bergambar atau 

disingkat cergam. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

komik merupakan cerita bergambar (di majalah, surat kabar, 

atau berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu. 

Komik dalam bahasa jepang sering disebut manga, seiring 

perkembangannya komik telah mengalami perkembangan yang 

pesat secara umum dapat dan diartikan sebagai cerita yang 

dituangkan dalam bentuk gambar.  

Menurut pendapat lain, komik merupakan suatu bentuk 

seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. 

Media visual yang dilengkapi dengan gambar-gambar menarik 

sehingga dapat memacu siswa dapat belajar dan menjadi 

alternative media pembelajaran dalam menciptakan variasi 

belajar. Komik adalah suatu cerita yang menggunakan gambar-

gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga 

membentuk jalan cerita dengan gambar yang dirancang dengan 

                                                           
27 Yuliana Siswandari, “Pengembangan Media Komik Digital Akutansi”, 

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017), Vol.2 No.2. 
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sederhana sehingga mudah ditangkap  dan dipahami. isinya dan 

sangat digemari, baik anak-anak maupun orang dewasa.
28

 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian 

komik, maka dapat disimpulkan bahwa komik merupakan cerita 

bergambar yang disusun secara berurutan yang bertujuan untuk 

memberikan huburan kepada siapa saja yang membacanya. 

2. Kelebihan Media Komik 

Begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu 

tingginya kesukaan anak-anak terhadap komik. Hal tersebut 

mengilhami untuk dijadikannya komik sebagai media 

pembelajaran. Salah satu kelebihan komik seperti penelitian 

yang dilakukan Thorndike, diketahui bahwa anak yang 

membaca komik lebih banyak misalnya dalam sebulan minimal 

satu buah buku komik, maka sama dengan membaca buku-buku 

pelajaran dalam setiap tahunnya, hal ini berdampak pada 

kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosakata jauh 

lebih banyak dari siswa yang tidak menyukai komik. 

Kelebihan dari komik yang paling mendasar dan sering 

dijumpai yaitu penyajiannya mengandung unsur visual dan 

cerita yang sangat kuat. Ekspresi yang divisualisasikan 

membuat pembaca terlibat secara emosional sehingga membuat 

pembaca untuk terus membacanya hingga selesai.Hal inilah 

yang juga menginspirasi komik yang isinya materi-materi 

pelajaran.Kecenderungan yang ada, peserta didik tidak begitu 

menyukai buku-buku teks apalagi yang tidak disertai gambar 

dan ilustrasi yang menarik.Padahal secara empirik, siswa 

cenderung lebih menyukai buku yang bergambar, yang penuh 

warna dan divisualisasikan dalam bentuk realisitis maupun 

kartun.Komik pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan 

minat siswa untuk membaca sehigga pada akhirnya mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

                                                           
28 Suwarti, Alfi Laila, Erwin Putera Permana, Pengembangan Nedia Komik 

Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menentukan Pesan Dalam Dongeng Pada Siswa 

Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan, Vol. 7 No. 2, ISSN 2503-3530 Tahun 2020, h.142 
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3. Peran Media Komik Dalam Pembelajaran 

Begitu maraknya komik di masyarakat dan begitu 

tingginya kesukaan  

terhadap komik hal tersebut mengilhami untuk dijadikannya 

komik sebagai media pembelajaran. Salah satu kelebihan dari 

komik seperti penelitian yang dilakukan oleh Thorndike, 

diketahui bahwa anak yang membaca komik ternyata ledih 

banyak misalnya dalam sebulan minimal satu buah buku komik 

maka sama dengan membaca buku-buku pelajaran dalam setiap 

tahunnya, hal ini berdampak pada kemampuan membaca siswa 

dan penguasaan kosa kata jauh lebih banyak dari siswa yang 

tidak menyukai komik. 

Kelebihan komik lainnya adalah penyajiannya 

mengandung unsur visual dan cerita yang kuat. Ekspresi yang 

divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara emosional 

sehingga membuat pembaca untuk terus membacanta hingga 

selesai. Hal inilah yang juga menginspirasi komik yang isinya 

materi-materi pelajaran. Kecenderungan yang ada siswa tidak 

tidak begitu menyukai buku-buku teks apalagi yang tidak 

disertai gambar dan ilustrasi yang menarik. Padahal empiric 

siswa cenderung lebih menyukai buku bergambar, yang penuh 

warna dan divualisasikan dalam bentuk realistis maupun kartun. 

Komik pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan minat 

siswa untuk membaca sehingga pada akhirnya mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Jenis-jenis Komik 

Komik merupakan salah satu media massa yang hadir 

dengan berbagaijenis dan karakter yang dibuat oleh komikus. 

Menurut Marcel Boneff ada beberapa jenis untuk komik 

Indonesia yang akan dijelaskan, sebagai berikut: 

a. Komik Wayang 

Komik wayang merupakan salah satu dari hasil tradisi 

lama yang hadir dari berbagai sumber hindu, setelah itu 

diolah kemudian diperkaya dengan unsur lokal, beberapa 

diantaranya berasal dari kesusastraan jawa kuno, seperti 
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Mahabarata dan Ramayana yang terkenal di India 

maupun Indonesia. 

b. Komik Silat 

Komik silat atau biasa disebut komik pencak merupakann 

teknik bela diri, sebagaimana karate berasal dari Jepang, 

atau kun tao dari Cina. Pada komik silat ini banyak sekali 

yang mengambil ilham dari seni bela diri dan juga 

legenda-legenda rakyat. 

c. Komik Humor 

Komik humor, yaitu setiap dalam penampilannya akan 

selalu menceritakan hal-hal yang lucu dan membuat 

pembacanya akan tertawa. Baik terhadap karakter tokoh 

yang biasanya akan digambarkan dengan fisik yang lucu 

atau jenaka maupun pada tema yang diangkat dan dengan 

memanfaatkan banyak segi anekdotis. 

d. Komik Roman Remaja 

Komik roman remaja dalam bahasa Indonesia, kata 

roman sendiri jika akan digunakan sendiri biasanya selalu 

berisitentang kisah cinta, sedangkan kataremaja yang 

digunakan untuk dapat menunjukkan bahwa komik ini 

ditujukan untuk kaum muda, dimana salah satu ceritanya 

tentu saja romantik dan menunjukan kasih sayang satu 

sama lain. 

e. Komik Didaktis 

Pada komik didaktis ini merujuk kepada komik yang 

bermaterikan tentang ideologi, ajaran-ajaran agama, 

kisah-kisah perjuangan tokoh dan materi-materi lainnya, 

didaktis mempunyai materi yang memiliki nilai-nilai 

pendidikan bagi para pembacanya. Komik jenis ini 

memiliki dua fungsi, yaitu fungsi hiburanyang biasanya 

menghibur pembacadan juga dapat dimanfaatkan secara 

langsung atau tidak langsung untuk tujuan 

pendidikandalam pembelajaran. 
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5. Unsur-unsur Komik 

Secara umum komik hanya dipandang sebagai buku 

bacaan yang terdiri dari gambar dan tulisan. Namun untuk 

beberapa komikus komik memilki unsur-unsur. Adapun unsur 

yang ada pada komik menurut Masdiono (dalam Nurul 

Hidayah) yaitu sebagai berikut: 

a. Halaman Pembuka 

Halaman pembuka terdiri dari Judul Serial, Judul Cerita, 

kredits (pengarang, penggambar pensil, peninta, pengisi 

warna), indicia (keterangan penerbit, waktu terbitan, 

pemegang hak cipta. 

b. Halaman Isi 

Halaman isi terdiri dari panel tertutup, panel terbuka, balon 

kata, narasi, efek suara, gang/gutter. 

c. Sampul Komik 

Sampul komik biasanya tertera nama penerbit, nama serial, 

judul komik, pembuat komik dan nomor jilid. 

d. Splash 

Halaman pembuka, splash page atau satu halaman penuh, 

biasanya tanpa frame atau panel. Pada halaman ini bisa 

dicantumkan juga judul, kreator, cerita, juga ilustrator. 

e. Double-spread page 

Dua halaman penuh bisa dengan variasi panel-panel. 

Biasanya untuk memberi kesan “wah” atau dasyat atau 

memang perlu ditampilkan secara khusus agar pembaca 

terbawa suasana.
29

 

 

 

 

 

                                                           
29 Rifky Khumairo Ulva, Nurul Hidayah, Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial KelasIV 

MI Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran, ( Lampung: Jurnal Terampil 

Pendidikan dan Pembelajaran DasarVol. 4 No. 1 , p-ISSN 2355-1925 e-ISSN 2580-

8915 Juni 2017), h. 38. 
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D. Multimedia Pembelajaran 

1. Pengertian Multimedia 

Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak 

atau berbagai dan kata media yang berarti alat untuk 

menyampaikan pesan. Oleh karena itu, multimedia berarti 

gabungan dari berbagai media teks, grfik, audio, visual, dan 

lainnya yang tergabung dalam satu alat.
30

 Pembelajaran berbasis 

multimedia salah satu pembelajaran yang menggunakan 

komputer maupun multimedia dengan bantuan android. 

Multimedia memang dalam penggunaannya membutuhkan 

komputer atau android, dalam pemakaiannya membutuhkan 

tool dan link  selain itu terdapat alat pengontrol agar kita dapat 

berselancar, dan menikmati isi dari multimedia tersebut. Kita 

dapat lebih mudah belajar dengan multimedia ini karena kita 

dapat menelusuri materi dalam satu alat dengan bermacam-

macam media.
31

 

2. Manfaat Multimedia Dalam Pembelajaran  

Manfaat media secara general, yaitu menjadikan kegiatan 

belajar menjadi lebih menarik, belajar makin interaktif, waktu 

belajar dapat disesuaikan, dapat belajar kapan pun dan dimana 

pun, mutu belajar dan sikap peserta didik bisa ditingkatkan. 

Smaldino, dkk mengemukakan multimedia bermanfaat untuk
32

: 

a. Multimedia dapat menampilkan serangkaian media 

dengan menggabungkan teks, gambar, video, diagram 

dalam satu bentuk   dapat dijalankan secara berbarengan. 

b. Multimedia membuat siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran karena dengan adanya multimedia siswa 

                                                           
30 Prof.Dr.H. Ali Mudlofir, M.Ag, “Desain Pembelajaran Inovatif”, (Jakarta, 

PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 155. 
31 Santi Ratna Dewi, Haryanto Haryanto, Pengembangan Multimedia 

Interaktif Penjumlahan Pada Bilangan Bulat Untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar, 

Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran, Volume 9 (1) 9, (22 Juni 2018), h.10. 
32 Nunuk Suryani, Achmad Setiawan, dan Aditin Putria. Pembelajaran 

Inovatif dan 

Pengembangannya. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 199 
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lebih fokus perhatiannya pada materi yang disampaikan 

melalui bantuan multimedia. 

c. Multimedia membuat peserta didik belajar lebih mandiri 

dan brulang sehinggasiswa dapat menanamkan konsep 

materi pada diri peserta didik (individualization). 

d. Peserta didik lebih mudah mempelajari materi sesuai 

pilihannya. Peserta didik dapat memilih dan mempelajari 

menu-menu yang sudah disediakan (Flexibility). 

e. Multimedia terdapat video animasi memperlihatkan 

simulasi yang membuat siswa lbih medah mempelajari 

peristiwa-peristiwa nyata maupun konkret, sehingga 

peserta didik dapat melihat objek yang tidak bisa 

dijangkau secara langsung (simulations).   

3. Prinsip Multimedia 

Prinsip multimedia berdasarkan Mayer dalam Bates 

mengemukakan, multimedia memiliki 12 prinsip multimedia 

dilihat dari segi kognitif peserta didik menyerap multimedia 

dapat dijelasakan sebagai berikut: 

a. Koheren  

Multimedia yang dibuat alangkah baiknya sederhana 

dan mudah dipahami. Antara teks, materi, video, dan gambar 

harus sesuai dan berkitan agar peserta didik lebih mudah 

menyerap materi. 

b. Mengandung petunjuk 

Multimedia harus ada petunjuk pakai yang condong 

padapenangkapan materi agar peserta didik lebih mudah 

dalam mengungkapkannya. Siswa akan tertarik jika 

multimedia yang digunakan dilengkapi dengan petunjuk 

yang mengarah pada materi, sehingga siswa mudah dan akan 

semakin tertarik mempelajari materi secara mendasar. 

c. Hindari Pemborosan  

Multimedia harus ada petunjuk pakai yang condong 

padapenangkapan materi agar peserta didik lebih mudah 

dalam mengungkapkannya. Siswa akan tertarik jika 

multimedia yang digunakan dilengkapi dengan petunjuk 
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yang mengarah pada materi, sehingga siswa mudah dan akan 

semakin tertarik mempelajari materi secara mendasar. 

d. Tata Letak Materi yang Baik  

Sebaiknya tata letak multimedia dibuat sesimpel 

mungkin dan jarak antara menu-menu berdekatan agar 

peserta didik mudah dalam mencari materi-materi yang 

diinginkan dan lebih mudah dalam memahami materi secara 

rinci. 

e. Pengaturan Gambar  

Sebaiknya antara gambar dan tulisan ditampilkan dalam 

satu halaman secara bersamaan, agar peserta didik tidak 

kebingungan dalam memahami materi. Jika ditampilkan 

secara berturutan dan gambar dipisah peserta didik akan 

bingung dalam memahami materi. 

f. Segmentasi  

Peserta didik lebih suka belajar dengan video berdurasi 

pendek daripada video berdurasi panjang. Sebaiknya video 

dalam multimedia berdurasu sesuai dengan durasi standar 

situsberbagi social media youtube berkisar 10-20 menit. 

g. Pelatihan Awal  

Pelatihan awal penting bagi peserta didik paham akan 

pemanfaatan multimedia, pelatihan ini berguna bagi peserta 

didik di saat mereka mengoprasikan multimedia di saat 

pembelajaran dilakukan. Melalui pelatihan peserta didik 

akan lebih paham akan multimedia terkait fungsi dan 

kegunaan bagian-bagian pada multimedia. 

h. Modalitas/Penggadaian  

Peserta didik akan lebih memahami jika megamati 

gabungan antara grafis dan narasi dalam proses 

pembelajaran dari pada menampilkan animasi dan teks di 

layar saja. Hal ini dikarenakan iswa lebih mudah menangkap 

materi dengan pendengaran dan penglihatan secara 

bersamaan agar pemahaman mereka lebih kuat. 
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i. Multimedia 

Menggunakan media lebih dari satu akan memudahkan 

siswa dalam memahami materi. Menggabungkan media 

gambar dengan teks akan lebih menarik dan materi lebih 

mudah diserap oleh peserta didik dari pada hanya berupa 

teks tanpa gambar. 

j. Personalisasi  

Peserta didik akan mudah memahami materi dalam 

media jika kata-kata yang digunakan di media sudah bisa 

dipakai dalam kehidupan keseharian peserta didik, kalimat 

yang terlalu baku atau kalimat formal akan menyulitkan 

peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. 

k. Suara  

Penggunaan suara dalam media sebaiknya suara asli 

dari manusia tanpa ada edit-editan, suara robot atau goole 

translator membuat suara menjadi kurang jelas. 

l. Tanpa Gambar Presenter  

Saat melakukan pembelajaran menggunakan 

multimedia sebaiknya pembicara menampilkan 

pembicaraannya secara langsung agar siswa dapat melihat 

orang yang membawakan materi pembelajaran, contohnya 

video conference pembicara usahakan menampilkan 

gambarnya pada audiens.
33

 

4. Kriteria Pemilihan Multimedia 

Heinich, menjelaskan ada 6 bagian yang harus 

diperhatikan dalam memilih multimedia pembelajaran, yakni: 

a. Accuaracy (Ketepatan) 

Software yang digunakan dalam pembelajaran harus akurat 

agar informasi yang disampaikan layak. Isi dari software 

yang digunakan harus terbaru dan harus akurat. Informasi 

yang sudah lama tidak layak untuk disampaikan karena 

sudah kaduluwarsa. Urutan materi dalam pemilihan 

                                                           
33 Ibid, h. 202-204. 
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multimedia perlu di perhatikan serta harus disampaikan 

secara jelas dan logis. 

b. Feedback (umpan balik) 

Feedback harus selalu diberikan bagi peserta didik, serta 

software yang ada juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

dan teknik pembelajaran yang telah ditentukan. 

c. Learning control (kontrol pembelajaran) 

Peserta didik perlu mengontrol arah pembelajaran dan 

kecepatan pembelajarannya. Multimedia yang digunakan 

peserta didik juga perlu memberikan kebebasan pada peserta 

didik untuk memilih materi yang  

akan dipelajarinya. 

d. Prerequisites (prasyarat) 

Peserta didik perlu diberikan latihan soal yang sesuai dengan 

pengalaman belajarnya. Kemampuan prasyarat perlu 

diindentifikasi agar dalam menggunakan multimedia dalam 

pembelajaran dapat bermanfaat dengan baik. 

e. Ease of use (kemudahan penggunaan) 

Software mudah digunakan jika menggunakan komputer 

pembelajaran menjadi lebih baik dan jelas, namun jika fokus 

siswa tertuju pada bagaimana menggunakan software bukan 

pada materi pembelajarannya, maka komputer dikatakan 

mengganggu dalam memahami materi pembelajaran. 

f. Special features (fitur spesial) 

Terkadang software memiliki tujuan penting untuk 

meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun, di dalam 

tampilan software ada tujuan untuk menambah daya tarik 

saja tanpa memperhatikan apakah software terebut dapat 

meningkatkan nilai dalam proses pembelajaran. Ketepatan 

warna, tulisan, suara merupakan kualitas dalam 

meningkatkan kemenarikan software. Oleh karena itu, dalam 

pemilihan teks dan tata letak, dan warna harus konsisten 

serta tidak bermacam-macam agar siswa yang menggunakan 

media lebih fokus pada materi dari software-nya. 
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5. Karakteristik Multimedia 

Setiap jenis media pembelajaran memiliki 

karakteristiknya yang khas, yang dikaitkan atau dilihat dari 

berbagai segi (misal dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran 

yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai, 

menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh 

alat indra, dan petunjuk penggunaannya untuk mengatasi 

kondisi pembelajaran). 

  Secara umum media pembelajaran memiliki 3 

karakteristik yaitu Ciri Fiksatif, Ciri Manipulatif, dan Ciri 

Distributif. Masing-masing kelompok media tersebut memiliki 

karakteristik yang khas dan berbeda satu dengan lainnya begitu 

juga dengan multimedia, multimedia yaitu media yang 

melibatkan jenis media untuk merangsang semua indera dalam 

satu kegiatan pembelajaran. Multimedia lebih ditentukan pada 

penggunaan berbagai media berbasis TIK dan komputer. 

 

E. Kearifan Lokal 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu 

pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud 

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam 

menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan 

mereka.
34

 Kearifan lokal juga berarti unsur bagian dari tradisi-

tradisi budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi 

bagian-bagian pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan 

kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah 

bangsa. Oleh sebab itu kearifan lokal tidaklah sama pada 

tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda juga. 

Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan 

hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik 

yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Jika 

dilihat dari Kamus Inggris Indonesia, di lihat dari bahasa 

                                                           
34 Ratna Sariningsih, Ferina Agustini, Joko Sulianto, “Pengembangan Media 

Komik  Berbasis Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Tematik Kelas IV SD”, Jurnal 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan , ISBN : 978-602-0960-80-7 (September 

2017), h. 668.  
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kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan (wisdom) 

dan lokal (lokal) Wisdom berarti kebijaksanaan dan lokal 

berarti setempat. Dengan kata lain lokal wisdom atau kearifan 

lokal yaitu gagasan, nilai, pandangan setempat (lokal) yang 

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.  

Menurut UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kearifan Lokal adalah nilai-

nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat 

antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup 

secara lestari. Haryati Soebadio berpendapat bahwa kearifan 

local merupakan suatu identitas/kepribadian budaya bangsa 

yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan 

mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan 

sendiri. 

Kearifan lokal yang merupakan manifestasi dari 

ajaranajaran budaya yang dihidupi oleh suatu masyarakat 

lokal, dapat digunakan sebagai filter untuk menyerap dan 

mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan 

sendiri. Budaya asing disini termasuk budayabudaya asing 

yang terpublikasi ke masyarakat melalui media masa. 

Nilainilai budaya serta kearifan lokal yang dimiliki oleh 

masyarakat dapat digunakan sebagai dasar pada saat 

menginterpretasikan pengalaman yang mereka peroleh dari 

media massa, sehingga tingkah laku sosial yang terbentuk 

merupakan tingkah laku sosial yang sesuai dengan budaya 

masyarakat itu bukan tingkah laku sosial yang berdasarkan 

budaya media. 

Berdasarkan berbagai pengertian nilai kearifan lokal 

tersebut maka dapat dijelaskan bahwa sesuatu dikatakan 

sebagai nilai kearifan lokal jika memiliki  ciri-ciri sebagai 

berikut: memiliki kemampuan dalam mengendalikan 

pengaruh budaya asing, mampu menerima budaya luar, 

mampu memberikan arah terhadap perkembangan budaya dan 

memiliki untuk menyatukan komponen kebudayaan yang 

berasal dari luar maupun dari kebudayaan asli atau lokal. 
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Ruang Lingkup Kearifan Lokal Kearifan lokal 

merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Ruang 

lingkup kearifan local sangat banyak dan beragam sehingga 

tidak dibatasi oleh ruang. Kearifan lokal lebih menekankan 

pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak 

harus suatu kearifan yang belum muncul dalam suatu 

komunitas sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan, 

alam dan interaksinya dengan masyarakat dan budaya lainnya. 

 

F. Budaya Lampung 

1. Pengertian Budaya 

 Budaya adalah hasil interaksi kehidupan bersama. 

Manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa 

mengalami perubahan-perubahan. Suatu gerak konjungsi 

atau perubahan naik turunnya gelombang kebudayaan 

suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu disebut 

dinamika kebudayaan. Dalam proses perkembangannya, 

kreativitas dan tingkat peradaban masyarakat sebagai 

pemiliknya sehingga kemajuan kebudayaan yang ada pada 

suatu masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cermin 

dari kemajuan peradaban masyarakat tersebut. Sedangkan 

menurut Tumangor kebudayaan adalah cara berfikir dan 

merasa yang menyatakan diri dalamseluruh segi kehidupan 

dari segolongan manusiayang membentuk kesatuan sosial 

dengan suaturuang dan waktu. Budaya adalah sebuah 

warisandan peninggalan yang perlu diajarkan 

kepadagenerasi penerus. Dengan mempelajari budaya lokal 

masyarakat maupun generasi muda akan dapat 

mempertahankan dengan baik setiap peninggalan budaya. 

 Budaya merupakan suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok 

orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya 

terbentuk dari banyak unsuryang rumit, termasuk sistem 

agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, 

bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga 

budaya, merupakan bagian takterpisahkan dari diri 
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manusia sehingga banyak orang cenderung 

menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika 

seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang 

yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-

perbedaannya, membukti-kan bahwa budaya itu dipelajari. 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya 

bersifat kompleks, abstrak,dan luas. Banyak aspek budaya 

turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur 

sosial-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan 

sosial manusia. Budaya mengajarkan masyarakat untuk 

mempelajari dengan baik dan menjaga situs yng sudah 

turun temurun yang diajarkan oleh nenek moyang. Budaya 

lahir karena adanya sejarah yang mejadikan budaya 

menjadi sebuah ciri khas yang harus dijaga dan dilestarikan 

oleh masyarakat setempat.
35

 

 Perbedaan mendasar yang menempatkan manusia 

sebagai makhluk yang tertinggi adalah manusia memiliki 

budi atau akal pikiran sehingga manusia menjadi satu-

satunya makhluk hidup yang memiliki kemampuan 

menciptakan hal-hal yang berguna bagi kelangsungan 

kehidupannya (makhluk berbudaya). Manusia harus 

beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengembangkan 

pola-pola perilaku yang akan membantu usahanya dalam 

memanfaatkan lingkungan demi kelangsungan hidupnya. 

Manusia juga membuat perencanaan-perencanaan untuk 

memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Semua 

yang dihasilkan dan diciptakan oleh manusia dalam 

memenuhi berbagai kebutuhan hidup itu disebut 

kebudayaan.
36

 

2. Pengertian Budaya Lampung  

 Budaya Lampung merupakan budaya yang sarat akan 

nilai, kegiatan, dan hasil karya manusia. Ketiga itu tidak 

                                                           
35 Roy Kembar Habibi, Eny Kusdarini, “Kearifan Lokal Masyarakat Dalam 

Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara”, Vol. , No. , ISSN: 

2355-5963, ( Juni 2020 ). h. 60. 
36 H. Muhammad Bahar Akkase Teng, “Filsafat Kebudayaan Dan Sastra 

( Dalam Prefektif  Sejarah )”, Vol.5, No.1, ISSN: 2354-7294, (Juni 2017). h.71. 
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dapat dipisahkan karena menjadi satu kesatuan yang 

sejalan. Nilai terkait dengan kepercayaan terhadap alam 

atas, alam bawah, dan orientasi, sedangkan kegiatan terkait 

dengan upacara-upacara sakral yang hingga kini tetap 

terjaga seperti pernikahan, upacara penyambutan tamu, dan 

benda hasil karya manusia yaitu berupa mahkota Siger, 

kain tradisional yang hingga kini masih tetap terjaga.
37

 

 

G. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran merupakan komponen yang 

menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam 

pembelajaran tersebut sudah berhasil atau tidak.
38

 

Pembelajaran ialah suatu kegiatan seorang anak untuk 

memperoleh wawasan dan keterampilan. Tematik 

merupakan konsep global yang dapat menggabungkan 

beberapa poin menjadi satu hal. Pembelajaran tematik 

yaitu pembelajaran yang tidak memisahkan mata pelajaran 

namun hanya mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam 

satu tema. Poerwa darminta, pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran terpadu yang mengaitkan mata 

pelajaran menjadi tema yang dapat menghasilkan suatu 

pembelajaran yang penuh arti bagi peserta didik.
39

 

Pembelajaran tematik merupakan sebuah usaha yang 

mengintegrasikan pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai 

pembelajaran, dan pemikiran yang kereatif dengan 

memakai sebuah tema. 

Implementasi pembelajaran tematik menyumbangkan 

keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan lainnya 

                                                           
37 Muhammad Diaz Adiyudha, Alwin Suryono, “Pelestarian Budaya 

Lampung Dalam Arsitektur Masa Kini Pada Bangunan Menara Siger Dan Sesat 

Agung Bumi Gayo”, Jurnal permukiman, Vol. 13, No.1, ( Mei 2018 ).h. 40.  
38 Nurul Hidayah, Rohmatillah, Penguatan Karakter Mahasiswa Melalui 

Mata Kuliah Bahasa Indonesia, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 13, No. 1 Tahun 

2020, h. 200. 
39 Maulana Arafan Lubis, Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Implementasi Kurikulum 2013 Berbasis HOTS (Higher Order Thinking 

Skills),(Jogjakarta: Samudra Biru, 2019), h. 6 
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dengan tujuan sebagai perbaikan kualitas pembelajaran. 

Keterkaitan antar konsep dalam penyajian materi dapat 

mempermudah peserta didik memahami pembelajaran. 

Penggunaan pembelajaran tematik mempermudah siswa 

untuk memahami pentingnya suatu konsep dan prinsip-

prinsip baru yang relatif kuat. Keterkaitan antar mata 

pelajaran akan membantu peserta didik mencari makna 

yang penting untuk mempermudah siswa mempelajari 

materi. Hubungan antar materi lebih mudah dipahami dan 

diingat oleh peserta didik untuk dipergunakan dalam 

menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran tematik dapat disimpulkan sebagai 

perpaduan dan gabungan dari beberapa mata pelajaran 

yang dihubungkan dalam satu tema dalam cakupan 

mandrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar dalam mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, IPA, IPS, 

Seni Budaya dan Prakarya (SBdp), Pendidikan Jasmani 

Olahraga dan Kesehatan (PJOK) yang di dalamnya berisi 

tema, subtema, dan beberapa pembelajaran. Gambaran 

pembelajaran tematik dapat diuraikan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Alur Pembelajaran Tematik 

SD/MI
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40Maulana Arafan Lubis, Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI 

Implementasi Kurikulum 2013 Berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills), 

(Jogjakarta: Samudra Biru, 2019), h. 7-8  
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Berdasarkan gambar di atas, para guru harus 

memahami alur pembelajaran tematik. pembelajaran 

tematik terdiri dari 4/5 tema setiap 

43 semester dan dalam setahun 8/9 tema. Tema dalam 

pembelajaran tematik terbagi lagi menjadi subtema, alokasi 

waktu subtema selama 1 bulan, Subtema selama 1 bulan 

sekitar3/4 subtema, dan setiap subtema dibagi lagi menjadi 

beberapa pembelajaran, 1 pembelajaran memiliki alokasi 

waktu 1 hari. 

 

2. Tujuan Dan Fungsi Pembelajaran Tematik 

Beberapa Fungsinya yaitu: 

a. Akan lebih mudah memfokuskan pada satu tema dan 

topik tertentu.  

b. Penguasaan materi sangat rinci dan membekas. 

c. Mengeksplor wawasan serta memperluas 

kompetensi dalam satu tema. 

d. Menjabarkan bahasa lebih baik lagi dengan 

menyangkutkan berbagai mata pelajaran sesuai 

pengalaman keseharian peserta didik. 

e. Antusias dan terpacu untuk belajar karena lebih ke 

praktik yang membuat peserta didik tertantang, 

seperti bercerita, menulis, membaca, serta 

memperluas wawasan mata pelajaranlain. 

f. Manfaat yang dirasakan sangat bermakna 

dikarenakan terdapat tema dan subtema yang jelas. 

g. Pendidik dapat mempersingkat waktu dikarenakan 

dapat mempersiapkan materi sekaligus yang akan 

dipergunakan untuk pertemuan selanjutnya. 

 

  Fungsi pembelajaran tematik sendiri yakni dapat 

menolong peserta didik mencerna materi dengan mudah 

serta menciptakan suasana belajar yang mengasyikan 

karena pembelajaran sesuai kegiatan yang dilakukan di 
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rumah sehingga membuat peserta didik senang dalam 

belajar. 

 

H. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan pokok pikiran teori dalam 

penelitian yang telah dikembangkan secara mendasar dari 

perumus hipotesisi, pada proses pendidikan tentunya 

diperlukan perlengkapan pembelajaran agar lebih mudah 

untuk menyampaikan materi pembelajaran. Keberadaan dari 

media yang sudah dikembangkan diharapkan dapat membantu 

peserta didik dalam memahami materi dan dapat 

mengembangkan keahliannya dalam melaksanakan perubahan 

dalam proses pendidikan, sehingga dapat memotivasi dan 

memberi semangat peserta didik. Pengembangan komik 

multimedia berbasis kearifan lokal diharapkan mampu 

meningkatkan minat belajar peserta didik dan memudahkan 

peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Model 

pengembangan yang dilakukan oleh peneliti nantinya akan 

menghasilkan media berupa komik multimedia yang 

berbentuk aplikasi android. Kerangka berfikir peneliti sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.2 Kerangka Berfikir 
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