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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hakikat Belajar, Mengajar dan Pembelajaran

Menurut Trianto (2009:15), belajar adalah suatu proses menciptakan hubungan

antara sesuatu (pengetahuan) yang baru dan sesuatu (pengetahuan) yang sudah

dipahami. Secara umum, belajar adalah suatu perubahan pada individu yang terjadi

melalui pengalaman, bukan karena pertumbuhan dan perkembangan tubuh atau

karakteristik seseorang sejak lahir.

Menurut Sagala (2012:13), menyatakan belajar adalah sebagai suatu proses

dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman dan

upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Belajar

dikatakan berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang telah

dipelajarinya, maka belajar seperti ini disebut “rote learning”. Kemudian jika yang

telah dipelajari itu mampu disampaikan dan diekspresikan dalam bahasa sendiri,

maka disebut “over learning”.

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Jerome Bruner bahwa, belajar

adalah suatu proses aktif dimana siswa membangun (mengkonstruk) pengetahuan

baru berdasarkan pada pengalaman/pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dalam

pandangan konstruktivisme ‘Belajar’ bukanlah semata-mata mentransfer pengetahuan

yang ada di luar dirinya, tetapi belajar lebih pada bagaimana otak memproses dan

menginterpretasikan pengalaman yang baru. Proses pembangunan ini bisa melalui

asimilasi atau akomodasi (Sagala, 2012:14).
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Belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang terjadi

melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya

atau karakteristik seseorang sejak lahir. Manusia banyak belajar sejak lahir dan

bahkan ada yang berpendapat sebelum lahir. Bahwa antara belajar dan perkembangan

sangat erat kaitannya.

Proses belajar terjadi melalui banyak cara baik disengaja maupun tidak

disengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju pada suatu perubahan pada

diri pembelajar. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan perilaku tetap berupa

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan yang baru diperoleh individu.

Sedangkan pengalaman merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan

sebagai sumber belajarnya. Jadi, belajar disini diartikan sebagai proses perubahan

perilaku tetap dari belum tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari

kurang terampil menjadi terampil dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru,

serta bermanfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri.

Menurut Sagala (2012:9) mengajar adalah membantu (mencoba membantu)

seseorang untuk mempelajari sesuatu dan apa yang dibutuhkan dalam belajar itu tidak

ada kontribusinya terhadap pendidikan orang yang belajar. Artinya mengajar pada

hakekatnya suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang

ada disekitar siswa sehingga menumbuhkan dan mendorong siswa belajar.

Kemudian pengertian yang lebih luas menurut Sardiman (2012:48), mengajar

diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-

baiknya dam menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Atau

dikatakan, mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk
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berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. Kondisi itu diciptakan sedemikian

rupa sehingga membantu perkembangan anak secara optimal baik jasmani maupun

rohani, baik fisik maupun mental. Pengertian mengajar seperti ini memberikan

petunjuk bahwa fungsi pokok dalam mengajar itu adalah menyediakan pembelajaran

yang kondusif dalam upaya menemukan dan memecahkan masalah.

Kata pembelajaran berasal dari kata “instruction” yang sering digunakan di

dunia pendidikan Amerika Serikat. Istiah ini cenderung dipengaruhi oleh aliran

psikologi kognitif-wholistik dimana siswa sebagai sumber dari kegiatan. Menurut

Trianto (2009:17), pembelajaran adalah usaha seorang guru untuk mengarahkan

interaksi siswanya dengan sumber belajar (membelajarkan siswanya) untuk mencapai

tujuan yang diharapkan.

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan

oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau

murid. Konsep pembelajaran menurut Sagala (2012:61) adalah suatu proses dimana

lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus untuk menghasilkan respon

terhadap situasi tertentu, pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan.

Menurut Sanjaya (2005:79), terdapat beberapa karakteristik dalam istilah

pembelajaran yaitu pembelajaran berarti membelajarkan siswa yang berlangsung

dimana saja serta berorientasi pada pencapaian tujuan. Proses pembelajaran dapat

berlangsung dimana saja, dengan kata lain bahwa siswa dapat memanfaatkan

berbagai tempat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran.
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Kriteria keberhasilan proses pembelajaran tidak diukur dari pencapaian siswa

yang telah menguasai materi pelajaran namun diukur dari pencapaian siswa yang

telah melakukan proses belajar. Artinya, sejauh mana materi pelajaran yang dikuasai

siswa dapat membentuk pola perilaku siswa itu sendiri. Guru berperan dalam

membimbing dan memfasilitasi agar siswa mau dan mampu belajar, hal ini lah yang

disebut student oriented.

Menurut Trianto (2009:20), keefektifan pembelajaran adalah suatu hasil yang

didapat setelah pelaksanaan proses pembelajaran. Efisiensi dan keefektifan mengajar

dalam proses pembelajaran yang baik adalah segala daya upaya guru untuk

membantu siswanya agar mampu belajar dengan lebih baik. Suatu pembelajaran

dikatakan efektif bila memenuhi persyaratan utama seperti mengembangkan suasana

belajar yang akrab dan positif, memprioritaskan ketetapan antara kandungan materi

ajar dengan kemampuan siswa (orientasi keberhasilan belajar), perilaku siswa dalam

melaksanakan tugas cenderung tinggi, serta perbandingan waktu belajar siswa yang

tinggi dicurahkan terhadap KBM.

2.2 Media Pembelajaran

2.2.1 Pengertian Media

Dalam bukunya “Kreatif Mengembangakan Media Pembelajaran”, Asyhar

(2012:4) menyatakan bahwa media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media

dan pembelajaran. Secara etimologis, media berasal dari Bahasa Latin, merupakan

bentuk jamak dari kata “medium” yang berarti “tengah”, perantara atau pengantar.

Istilah perantara atau pengantar ini, menurut Bovee (Asyhar, 2012:4), digunakan
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karena fungsi media sebagai perantara atau pengantar suatu pesan dari si pengirim

(sender) kepada si penerima (receiver) pesan. Dari sini, berkembang berbagai

defenisi terminologis mengenai media menurut pendapat ahli media dan pendidikan.

The Assosiation for Educational Communication and Technology

(AECT,1977) menyatakan bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk

menyalurkan informasi. Sementara, menurut Asyhar (2012:4), media merupakan alat

yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim pesan kepada

penerima pesan dan memaknai media sebagai saluran informasi.

Media merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu proses

komunikasi. Proses komunikasi melibatkan paling kurang tiga komponen utama,

yakni pengirim atau sumber pesan (source), perantara (media), dan penerima

(receiver). Ada empat komponen yang harus ada dalam proses komunikasi, yakni

pemberi informasi, infromasi itu sendiri, penerima informasi dan media. Keempat

komponen dalam proses penyaluran pesan tersebut, digambarkan dengan model S-M-

C-R (Source, Media, Channel, Reserver). Pesan yang disampaikan melalui suatu

media oleh sumber/pengirim pesan akan dapat dikomunikasikan kepada sasaran

penerima sasaran penerima pesan atau receiver apabila terdapat daerah lingkup

pengalaman (area of experience) yang sama antara sumber pesan (source) dan

penerima pesan (receiver) (Asyhar, 2012:5).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa media memiliki peran

yang sangat penting, yaitu suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai

perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antara komunikator dan

komunikat. Menurut Asyhar (2012:5), pesan yang masih berada pada pikiran (mind)
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pembicara tidak akan sampai ke penerima pesan apabila tidak dibantu dengan sebuah

media sebagai perantara.

Selanjutnya, Asyhar menyatakan bahwa selain media, pesan akan sampai

kepada si penerima pesan apabila terjadi proses pengkodean (encoding) pesan

tersebut. Jadi, sebelum sampai kepada penerima, pesan tersebut harus dikodekan

terlebih dahulu melalui simbol verbal maupun nonverbal. Setelah pesan itu di artikan

oleh penerima pesan barulah penerima pesan memberikan respon (umpan balik)

kepada pengirim pesan. Disinilah terjadinya komunikasi efektif.

2.2.2 Pengertian Pembelajaran

Kata pembelajaran merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, yaitu

“instuction”. Instruction diartikan sebagai proses interaktif antara guru dan siswa

yang berlangsung secara dinamis. Ini berbeda dengan istilah “teaching” yang berarti

mengajar. Teaching memiliki konotasi proses belajar dan mengajar yang berlangsung

satu arah dari guru ke siswa. Dalam hal ini, hanya guru yang berperan aktif mengajar,

sedangkan siswa bersifat pasif.

Penggunaan istilah “pembelajaran” sebagai penganti istilah lama “proses

belajar mengajar (PBM)” tidak hanya sekedar merubah istilah, melainkan merubah

peran guru dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya “mengajar” melainkan

“membelajarkan” peserta didik agar mau belajar. Tugas guru dalam proses

pembelajaran, disamping menyampaikan informasi, ia juga bertugas mendiagnosis

kesulitan belajar siswa, memberikan bimbingan belajar, mengembangkan dan

menggunakan berbagai jenis media dan sumber belajar dan memberi motivasi agar

siswa mau belajar. Lebih dari itu, menurut Asyhar (2012:6), guru juga harus berperan
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dalam debat dan diskusi sebagai mediator, menyelenggarakan field trip (seperti

tamasya/kemping), stimulasi dan sebagainya.

Menurut Asyhar (2012:7), menyatakan bahwa pada dasarnya merupakan upaya

membelajarkan pembelajar (anak, siswa, peserta didik). Pengertian lain tentang

pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh pembelajar (guru, instruktur) dengan

tujuan untuk membantu siswa agar bisa belajar dengan mudah. Usaha ini dijalankan

dalam sebuah proses yang sistematis yang dijalankan dalam sebuah sistem dan setiap

komponen dalam sistem itu memiliki arti penting untuk keberhasilan belajar siswa.

Dalam proses sistematis tersebut, komunikasi merupakan unsur yang mutlak

diperlukan. Dengan itu proses pembelajaran sesungguhnya merupakan suatu proses

pembelajaran adalah guru, siswa, materi metode, media dan situasi.

Proses komunikasi dalam pendidikan terjadi karena ada rencana dan tujuan

yang diinginkan. Komunikasi antar pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran

diefektifkan dengan menggunakan media (channel). Konsep komunikasi dalam

pembelajaran mengacu pada keseluruhan proses komunikasi informasi atau pesan

dari sumber (guru, materi atau bahan) kepada penerima (murid) melalui media atau

jaringan. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik.

Disini media pembelajaran berperan untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran.

2.2.3 Pengertian media pembelajaran

Setelah memahami pengertian kata ”media” dan “pembelajaran” secara

terpisah, maka dengan menggabungkan kedua istilah tersebut pengertian ”media

pembelajaran” dapat dipahami dengan mudah, yaitu apa saja yang digunakan sebagai
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media dalam pembelajaran. Secara terminologis, ada beberapa definisi yang diberikan

tentang media pembelajaran. Asyhar (2012:7) mendefinisikan bahwa media adalah

berbagai komponen pada lingkungan belajar yang membantu pembelajar untuk

belajar, serta media sebagai sarana fisik yang digunakan untuk mengirim pesan

kepada peserta didik sehingga merangsang mereka untuk belajar. Pendapat Schramm

tentang media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan (informasi) yang dapat

dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.

Media pembelajaran, menurut Asyhar (2012:8), memiliki cakupan yang sangat

luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian yang membangun suatu kondisi yang

membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap.

Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan

komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya bisa berupa perangkat keras

(hardware), seperti komputer, televisi, projektor dan perangkat lunak (software) yang

digunakan pada perangkat keras itu. Dalam hal ini, pendidik juga bisa termasuk salah

satu bentuk media pembelajaran sehingga menjadi kajian strategi penyampaian

pembelajaran. Jadi, media pembelajaran tidak hanya berupa benda mati, tetapi juga

benda hidup, seperti manusia. Sebagai benda hidup, media dapat juga merupakan

pesan yang dapat dipelajari.

Berdasarkan pengertian di atas, media pembelajaran dapat dipahami sebagai

“segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu sumber

secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.”
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2.2.4 Fungsi media pembelajaran

Arsyad (2013:20) mengemukakan, empat fungsi media pembelajaran, yaitu: (a)

fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi kognitif, dan (d) fungsi kompensatoris.

Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi

kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau

menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik

dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang

tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. Penggunaan

video pembelajaran khususnya yang diproyeksikan melalui LCD proyektor dapat

menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan

mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi

pelajaran semakin besar.

Fungsi afektif dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar

dengan video pembelajaran. Gambar, animasi, suara, yang tergabung dalam video

pembelajaran dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang

menyangkut masalah sosial atau ras. Fungsi kognitif terlihat dari temuan-temuan

penelitian yang mengungkapkan bahwa penggunaan media dapat memperlancar

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang

terkandung dalam media. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari

hasil penelitian bahwa media yang memberikan konteks untuk memahami teks

membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi

dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran
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berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal.

2.3 Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Kontekstual merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan

mempertimbangkan situasi, tempat, waktu, dan lingkungan pembelajaran.

Pembelajaran Kontekstual memanfaatkan aspek-aspek yang bersifat kontekstual yang

terkait dengan kehidupan nyata pada topik yang sedang dibahas dalam sebuah proses

pembelajaran.

Sanjaya (2005:110) mengemukakan lima karakteristik penting dalam sebuah

proses Pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual (CTL), yaitu (1)

pembelajaran Kontekstual merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah

ada (activing knowledge). Artinya apa yang dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan

yang sudah dipelajari. (2) Belajar dalam rangka memperoleh dan menambahkan

pengetahuan baru (acquiring knowledge) yaitu pengetahuan baru diperoleh dengan

cara mempelajari keseluruhan, kemudian memerhatikan detailnya. (3) Pemahaman

pengetahuan (understanding knowledge), artinya pengetahuan yang diperoleh bukan

untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini. (4) Mempraktikkan pengetahuan

dan pengalaman tersebut (applying knowledge) artinya pengetahuan dan pengalaman

yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga

tampak perubahan perilaku siswa. (5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge)

terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik

(feed back) untuk proses dan penyempurnaan strategi.
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2.4 Hakikat Media Komik

2.4.1 Defenisi Komik

Komik memiliki banyak arti dan sebutan yang disesuaikan  dimana tempat

masing-masing komik tersebut berada. Secara umum komik berarti cerita bergambar

atau disingkat cergam. Menurut McCloud (2001:4), berpendapat bahwa komik

memiliki arti gambar-gambar serta lambang atau simbol lain yang terjukstaposisi

(berdekatan, bersebelahan) dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan informasi

atau mencapai tanggapan estetis dari pembacanya.

Sementara itu, menurut Madcoms (2014:2) menyatakan bahwa komik adalah

suatu bentuk sajian cerita yang dilengkapi dengan gambar. Komik dapat diterbitkan

dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hinga

berbentuk buku sendiri. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan

bahwa komik merupakan sajian cerita yang dilegkapi dengan gambar-gambar,

simbol-simbol, dan balon kata yang berdekatan dalam urutan tertentu untuk

menyampaikan informasi.

Waluyanto (2005:43) berpendapat bahwa, komik merupakan bentuk media

komunikasi visual yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi secara

populer dan mudah dimengerti, hal ini dimungkinkan karena komik memadukan

kekuatan gambar dan tulisan yang dirangkai dalam suatu alur cerita yang membuat

informasi menjadi lebih mudah diserap. Teks dan gambar membuat komik menjadi

lebih mudah dimengerti, sedangkan alur membuatnya menjadi lebih mudah untuk

diikuti dan diingat. Sehingga pesan yang disampaikan melalui komik tersimpan
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dalam memori jangka panjang yang tidak mudah dilupakan meskipun telah lama

dibaca, dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat diceritakan kembali/ recall.

2.4.2 Unsur-unsur Komik

Menurut Madkoms (2014:3) secara sepintas komik dipandang hanya sebagai

media visual yang terdiri dari kumpulan gambar dan tulisan yang tersusun menjadi

sebuah cerita. Namun bagi para komikus, komik memiliki unsur-unsur yang terdiri

dari sampul depan, sampul belakang, dan halaman isi.

Pada halaman sampul depan sebuah komik biasanya terdapat komponen-

komponen sebagai berikut :

1. Judul cerita atau judul serial

Judul biasanya diambil dari cerita yang diangkat. Ukuran huruf pada judul

dibuat huruf kapital dengan ukuran besar dan mencolok sehingga menarik

perhatian dan mudah ditangkap oleh pembaca.

2. Credits

Yaitu keterangan tentang pengarang komik tersebut, seperti penulis skenario,

penggambar, dan sebagainya.

3. Indicia

Yaitu keterangan tentang penerbit maupun percetakan lengkap dengan waktu

terbit dan pemegang hak cipta.

Sedangkan pada halaman sampul belakang biasanya tertera ringkasan cerita

yang terdapat dalam komik tersebut untuk memberikan gambaran umum tentang isi

komik kepada pembaca.
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Sementara itu, menurut Madcoms (2014:7) halaman komik terdiri dari unsur-

unsur sebagai berikut:

1. Panel

Panel adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang nantinya membentuk

sebuah alur cerita.

2. Sudut pandang dan ukuran dalam panel.

3. Parit

Parit adalah ruang diantara panel dan berfungsi sebagai pembatas.

4. Balon kata

Balon kata merupakan representasi dari pembicaraan atau narasi dari peristiwa

yang sedang terjadi, atau keadaan yang sedang digambarkan dalam panel

tersebut. Secara garis besar, balon kata dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Balon ucapan

Dalam komik representasi, ucapan ini berbentuk seperti gelembung dengan

petunjuk arah yang disebut ekor yang mengarah pada tokoh yang

mengucapkan kata-kata tersebut.

b. Balon pikiran

Balon ini dipakai untuk mepresentasikan pemikiran tokoh dalam komik.

Pemikiran berarti sebatas hanya kata-kata dalam batin saja. Visualisasi balon

pikiran ini bentuknya seperti rantai yang saling menyambung.

c. Captions

Secara umum dipakai untuk pengisahan atau penjelasan naratif non-dialog.

Biasanya berupa penjelasan situasi adegan, atau letak lokasinya.
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5. Huruf bunyi

Disebut juga sound lettering. Huruf bunyi ini digunakan untuk mendramatisasi

sebuah adegan.

6. Ilustrasi

Ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan atau suatu

tujuan atau maksud tertentu secara visual. Terdapat dua jenis ilustrasi dalam

komik, yaitu ilustrasi kartun dan realis.

2.4.3 Macam-macam Komik

Komik hadir dengan berbagai jenis dan materi sesuai dengan kebutuhan

pembaca. Dalam hal ini Bonnef (Zulkifli, 2010:19) membagi komik Indonesia ke

dalam beberapa jenis, yaitu:

1) Komik wayang

Komik wayang bagi orang asing merupakan jenis komik asli indonesia. Lakon

pokok komik wayang adalah hasil tradisi lama yang lahir dari sumber hindu,

kemudian diolah dan diperkaya dengan unsur lokal, beberapa diantaranya

berasal dari kesusteraan jawa kuno seperti Mahabrata dan Ramayana.

2) Komik silat

Komik silat atau pencak berartu teknik bela diri, sebagaimana halnya Judo

dari Jepang, atau Kun Tao dari Cina. Komik silat ini banyak diilhami dari seni

bela diri dan juga legenda-legenda rakyat. Pada umumnya kisah dalam komik

silat bercerita tentang petualangan para pendekar dalam membela kebenaran

dan memerangi kejahatan, dan kebenaranlah yang menang.
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3) Komik humor

Komik humor dalam penampilannya selalu menceritakan hal yang lucu dan

membuat pembacanya tertawa. Karakter tokoh biasanya digambarkan dengan

fisik yang lucu dan jenaka, begitu juga tema yang diangkat, memanfaatkan

banyak segi anekdotis.

4) Komik roman remaja

Komik romn remaja menunjukkan bahwa komik ini ditujukan untuk kaum

muda, cerita komik tersebut harus romantis. Tema yang diambil berkisar

tentang kehidupan cinta kaum muda dan lika-likunya.

5) Komik didaktis

Komik didaktis merujuk pada komik yang bermaterikan ideologi, ajaran-

ajaran agama, kisah-kisah perjuangan tokoh dan materi-materi lainnya yang

memiliki nilai-nilai pendidikan bagi pembacanya. Komik ini memiliki dua

fungsi sekaligus, yaitu sebagai hiburan dan juga dapat dimanfaatkan secara

langsung atau tidak langsung untuk tujuan edukatif/pendidikan. Komik

didaktis inilah yang digunakan dalam penelitian ini.

2.4.4 Komik sebagai media pembelajaran

Menurut Waluyanto (2005:43), sebagai media komunikasi visual, komik

dapat digunakan sebagi media pembelajaran yang mampu menyampaikan informasi

secara efektif dan efesien. Komik dapat menjadi pilihan sebagai media pembelajaran

karena adanya kecenderungan banyak siswa lebih menyenangi bacaan media hiburan

seperti komik dibandingkan dengan membaca buku pelajaran dan menggunakan

waktu mereka untuk belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah (PR). Menurut
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Zulkifli (2010:21) jika pelajaran disajikan dalam bentuk komik maka siswa

diharapkan dapat tertarik untuk membaca pelajaran tersebut.

Berikut beberapa kelebihan penggunaan media komik dalam pembelajaran,

yaitu:

a. Komik memiliki sifat yang sederhana dalam penyajiannya.

b. Memiliki unsur urutan cerita yang memuat pesan yang besar tetapi disajikan

secara ringkas dan mudah dicerna.

c. Dilengkapi dengan bahasa verbal yang dialogis

d. Dengan adanya perpaduan antara bahasa verbal dan non verbal, dapat

mempercepat pembaca memahami isi pesan yang dibacanya, karena pembaca

terbantu untuk tetap fokus dan tetap pada jalurnya.

e. Ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara emosional,

mengakibatkan pembaca ingin terus membacanya hingga selesai.

f. Selain sebagai media pembelajaran, komik juga dapat berfungsi sebagai sumber

belajar.

Selain beberapa keunggulan diatas, menurut Zulkifli (2010:22) menyebutkan

bahwa komik memiliki lima kekuatan atau keunggulan, yaitu dapat memberikan

motivasi, visualisasi/gambaran yang jelas, bersifat konsisten/tetap maksudnya isi

bacaannya lebih menetap dalam pikiran pembaca, sebagai perantara atau media, dan

lebih populer dan dikenal oleh siswa, sehingga dapat digunakan secara praktis

disemua subjek dan semua jenjang pendidikan.

Waluyanto (2005:42) mengemukakan bahwa, komik sebagai media

pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan
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pembelajaran tersebut, dalam hal ini pembelajaran merujuk pada sebuah proses

komunikasi antar siswa dan sumber belajar. Komunikasi belajar akan berjalan dengan

maksimal jika pesan pembelajaran yang disampaikan secara jelas, runtut, dan

menarik. Sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan siswa tersebut

termotivasi untuk belajar.

Meskipun banyak keunggulan dari pemanfaatan media komik sebagai media

pembelajaran, menurut Zulkifli (2010:22) guru harus berhati-hati dalam

penggunaannya sebab seringkali komik tersebut lebih bersifat komersil tanpa

mempertimbangkan isi dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk menghindari hal

tersebut, guru tidak hanya menganjurkan siswa membeli komik pembelajaran yang

dijual dipasaran, namun sebaiknya guru membuat sendiri media pembelajaran komik

tersebut, mulai dari alur cerita dan tokoh komik yang akan diambil, topik-topik apa

saja yang akan dijadikan komik, sehingga sesuai dengan materi yang akan diajarkan

dikelas.

2.5 Materi Virus

A. Sejarah Penemuan Virus

Istilah virus berasal dari bahasa latin yang berarti racun. Virus ditemukan

pertamakali oleh ilmuwan Jerman, Adolf Mayer, pada tahun 1883 ketika sedang

meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Penyakit mosaik

tersebut menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat

pertumbuhan tanaman, oleh karena itu disebut “mosaik” (Irnaningtyas, 2013:88).
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Satu dasawarsa kemudian, seorang ilmuwan Rusia bernama Dimitri

Ivanowsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit

dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian hasil

saringan ditularkan pada tanaman sehat. Ternyata filtrat masih menimbulkan penyakit

mosaik pada tembakau sehat. Seperti halnya Mayer, Ivanowsky berkesimpulan bahwa

penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri

penghasil toksin yang dapat melewati saringan (Irnaningtyas, 2013:88).

Pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus

Beijerinck melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang

terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Beijerinck memperkirakan

agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana

dari pada bakteri. Ia menyebutnya virus lolos saring (filterable virus) (Irnaningtyas,

2013:88).

Pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell Stanley, berhasil

mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian

dikenal dengan nama tobacco mosaic virus (TMV). Penemua Wendell Stanley bahwa

virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus

membingungkan. Sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat

dikristalkan (Irnaningtyas, 2013:88-89).
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(a) (b)
Gambar 2.1 Penemu Virus, a. Adolf Mayer ; b. Wendell Stanley

(Sumber : Ahmad.2013:1)

B. Ciri-Ciri Virus

Virus memiliki ukuran tubuh antara 20 nm – 300 nm (1 nm = 1/1.000.000 mm).

Bentuk tubuh virus bervariasi antara lain berbentuk batang misalnya TMV, bulat

misalnya HIV, oval misalnya Rhabdovirus penyebab penyakit rabies, filamen

(benang) misalnya virus Ebola, persegi banyak (polyhedral) misalnya Papovavirus

penyebab penyakit kutil  dan seperti huruf T misalnya bakteriofag yang sering

menyerang E. coli (Irnaningtyas, 2013:89-90).

Gambar 2.2 Bentuk Tubuh & Struktur Tubuh Virus
(Sumber :Sri, 2013:1)
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Virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup maupun tak hidup. Virus

digolongkan sebagai makhluk hidup karena tubuhnya terdiri dari asam nukleat dan

mampu bereproduksi. Namun virus hanya dapat hidup dan bereproduksi di dalam sel

hidup lainnya. Sedangkan virus digolongkan sebagai makhluk tak hidup karena virus

tidak memiliki dinding sel maupun membran sel, sitoplasma, inti sel dan organel sel

seperti sel pada makhluk hidup pada umumnya. Virus juga dapat dikristalkan seperti

benda mati (Irnaningtyas, 2013:90-91).

Virus bakteriofag yang berbentuk huruf T, terdiri dari bagian-bagian tubuh

yaitu kepala, leher dan ekor. Pada bagian kepala terdapat asam nukleat (DNA) yang

diselubungi oleh kapsid (selubung protein). Pada bagian ekor terdapat serabut ekor

dan lempeng dasar yang berfungsi sebagai alat untuk menempel dan menginjeksikan

DNA ke dalam sel inang. Bagian kepala hingga ekor diselubungi oleh kapsid

(selubung protein) (Irnaningtyas, 2013:91).

Virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat saja yaitu DNA atau RNA.

Virus yang memiliki DNA misalnya Parvovirus, Herpervirus dan Adenovirus.

Sedangkan virus yang memiliki RNA seperti Togavirus, Flavivirus dan

Orthomyxovirus. DNA atau RNA pada virus merupakan kumpulan gen yang

mengandung informasi genetik pada saat replikasi (penggandaan). DNA atau RNA

virus dapat berbentuk DNA untai ganda, RNA untai tunggal atau DNA untai tunggal

(Irnaningtyas, 2013:92).
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C. Reproduksi Virus

Virus hanya hidup di dalam sel hidup organisme tertentu atau disebut parasit

intraseluler obligat. Bila sel inang atau sel hidup yang ditumpangi virus mati, maka

virus juga akan mati. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau

memperbanyak diri di dalam sel inang. Reproduksi virus terdiri dari lima tahap yaitu

adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan dan lisis (Irnaningtyas, 2013:94).

Gambar 2.3 Reproduksi Virus(Sumber : Sri,2013:1)

Pada tahap adsorpsi, virion (partikel lengkap virus) menggunakan serabut ekor

untuk menempel pada bagian reseptor sel inang. Tahap selanjutnya adalah tahap

penetrasi dimana selubung ekor berkontraksi menembus dinding atau membran sel

dan memasukan materi genetiknya ke dalam sel inang hingga kapsid virus menjadi

kosong (Irnaningtyas, 2013:94).

Tahap selanjutnya adalah tahap sintesis, dimana protein komponen virus dan

asam nukleat akan dirakit oleh DNA sel inang yang telah dihidrolisis dan

dikendalikan oleh materi genetik virus. Setelah tahap sintesis yang menghasilkan

asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel virus yang lengkap sehingga
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terbentuk virion yang baru, tahap ini disebut tahap pematangan. Tahap terakhir adalah

tahap lisis dimana fag akan menghasilkan suatu enzim perusak dinding sel yang

disebut lisozim sehingga sel inang akan membesar dan pecah. Partikel virus baru atau

virion keluar dari sel dan akan menyerang sel inang lainnya (Irnaningtyas, 2013:94-

95).

Reproduksi virus dapat berlangsung secara litik atau lisogenik. Siklus litik

terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lemah sehingga tahap adsorpsi,

penetrasi, sintesis, pematangan dan lisis dapat berlangsung dengan cepat. Pada siklus

litik akan terbentuk virion yang baru setelah sel inang pecah dan mati (Irnaningtyas,

2013:95).

Sedangkan pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus namun tidak

menghancurkan sel inang (host). DNA fag disisipkan ke dalam kromosom sel inang

membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag melakukan pembelahan

sel, maka profag dapat diwariskan kepada sel hasil pembelahan. Profag dalam sel

anak inang akan menjadi aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk memasuki

tahap-tahap dalam siklus litik. Sehingga pada siklus lisogenik tidak terbentuk virion

baru (Irnaningtyas, 2013:95-96).

D. Peranan Virus dalam Kehidupan

Peranan virus yang menguntungkan seperti teknologi rekayasa genetika untuk

terapi gen; pembuatan vaksin protein dengan selubung virus; untuk pengobatan

secara biologis; pemberantasan serangga hama (bioinsektisida); untuk membuat

perangkat elektronik. Sedangkan peranan virus yang merugikan dapat menyebabkan

penyakit pada organisme-organisme seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Virus
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menyebabkan penyakit pada manusia seperti gondongan yang disebabkan virus

Paramyxovirus, herpes disebabkan oleh virus herpes simpleks (HSV-1 dan HSV-2),

AIDS disebabkan oleh virus HIV, ebola disebabkan ebola virus, flu burung

disebabkan influenza A tipe H5N1  dan SARS disebabkan oleh corona virus

(Irnaningtyas, 2013:98-104).

Beberapa penyakit pada hewan dan tumbuhan juga disebabkan oleh virus.

Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus antara lain rabies, tumor (kutil) dan

tetelo. Sedangkan virus menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti penyakit

mosaik pada daun tembakau, tungro yang menyerang tanaman padi dan TYLC

(tomatto yellow leaf curl) pada daun tomat (Irnaningtyas, 2013:104-105).

E. Pencegahan dan Pengobatan Infeksi Virus

1. Vaksin virus

Vaksin virus merupakan suatu zat yang terbuat dari virus mati, bagian tubuh

virus atau virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia untuk memperoleh

suatu sistem imun (kekebalan) secara alamiah. Vaksin virus dibedakan atas vaksin

virus hidup yang telah dilemahkan dan vaksin virus mati (Irnaningtyas, 2013:106).

Vaksin virus mati berasal dari sediaan virus yang telah dimurnikan melalui

tahap-tahap tertentu dan merusak sejumlah protein virus sehingga virus menjadi tidak

aktif. Vaksin virus hidup yang dilemahkan dibuat dari mutan yang memiiki antigen

hampir sama dengan virus liar namun memiliki kemampuan patogen yang lemah

(Irnaningtyas, 2013:107).
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2. Interferon

Interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh sel biakan atau hewan

sebagai respons terhadap infeksi virus atau penginduksi asing lain. Interferon

berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Interferon diduga sebagai

suatu kelompok hormon sitokinin yang berperan dalam diferensiasi sel dan

pengaturan pertumbuhan (Irnaningtyas, 2013:108).

3. Kemoterapi antivirus

Senyawa antivirus yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan

oleh virus merupakan analog nukleosida. Namun karena bersifat toksik (racun) bagi

sel tubuh maka penggunaannya hanya dalam keadaan tertentu (Irnaningtyas,

2013:108).

2.6 Penelitian Yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang mendukung berhasilnya pembelajaran dengan

komik yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Ratna Wati (2012) yang berjudul

“Efektivitas Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted

Individualization (TAI) dengan Media Komik terhadap Prestasi Belajar Siswa

Pada Materi Hidrokarbon Kelas X SMA Negeri 1 Kartasura”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode TAI dengan media komik

lebih efektif daripada metode konvensional terhadap prestasi belajar kognitif

dan afektif siswa karena dalam metode TAI terdapat asisten yang dapat



32

membantu siswa lain dalam diskusi. Dibuktikan dengan hasil uji t - pihak kanan

pada tes kognitif dengan t - hitung 1,961 dan pada tes afektif 2,125.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eny Enawaty (2012) yang berjudul “Pengaruh

Penggunaan Media Komik Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA 3

Pontianak Pada Materi Larutan Elektrolit Dan Non Elektrolit”. Berdasarkan

data analisis menggunakan U - Mann Whitney test, kenaikan siginifikan

sebanyak 5% pada Z hitung = -5,56 < Z tabel = -1,96, di dapatkan perbedaan

hasil belajar siswa yang menggunakan media komik dan metode praktikum.

96,97% mendapatkan nilai melebihi KKM. Penggunaan media komik

memberikan efek yang sangat besar sebesar 46,56% untuk siswa mendapatkan

nilai yang tinggi di kelas X SMA Negeri 3 Pontianak. Dari 30 orang siswa kelas

X E yang merespon penggunaan media komik pada materi larutan elektrolit dan

non elektrolit adalah sebanyak 95,87%. Hal ini menunjukkan bahwa media

komik sangat efektif dalam pembelajaran pada materi larutan elektrolit dan non

elektrolit di kelas X SMA Negeri 3 Pontianak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anik Handayani (2011) yang berjudul

“Pengembangan Media Pembelajaran Komik Pada Konsep Porifera Untuk

Meningkatkan Motivasi dan Aktivitas Siswa Kelas X SMAN 8 Semarang”

menyatakan bahwa hasil penelitian dari pakar menunjukan skor 91,67% dengan

keterangan sangat layak untuk diterjunkan di SMAN 8 Semarang dan skor 77%

dari angket ketertarikan siswa. Lalu, komik digunakan di SMAN 8 Semarang.

Diketahui bahwa t hitung -40,656, menunjukan sebelum penggunaan media

komik lebih kecil dari pada setelah penggunaan media komik. Setelah
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pembacaan singkat berdasarkan harga signifikasi (p), dimana nilai p = 0,000,

nilai (p < 0,05), maka Hipotesis diterima, artinya aktivitas sebelum pemakaian

media komik lebih rendah dibandingkan setelah pemakaian media komik.

Diketahui juga bahwa t hitung -8,022, menunjukan sebelum penggunaan media

komik lebih kecil dari pada penggunaan media komik. Setelah pembacaan

singkat berdasarkan harga signifikasi (p), dimana nilai p = 0,000, nilai (p <

0,05), maka Hipotesis diterima, artinya motivasi sebelum pemakaian media

komik lebih rendah dibandingkan setelah pemakaian media komik. Jadi dari

hasil penelitian dapat disimpulkan, dengan menggunakan media pembelajaran

komik dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa kelas X SMAN 8

Semarang dalam belajar khususnya pada konsep Porifera.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zuli Lailatul Fajriah (2015) yang berjudul

“Pengembangan Edu-Komik Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Pendidikan

Karakter Pada Materi Pokok Interaksi Makhluk Hidup Dan Lingkungannya Di

Sekolah Menengah Pertama” menyatakan bahwa hasil penelitian dari validasi

ahli media memperoleh skor 60 dengan persentase 93,75% dengan interpretasi

“sangat baik”. Validasi dari ahli materi memperoleh skor 74 dengan persentase

92,5% dengan interpretasi “sangat baik”. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan pada kelompok kecil memperoleh persentase 88,95%. Jadi dari hasil

penelitian dapat disimpulkan, media pembelajaran edu-komik sangat layak

untuk digunakan terhadap siswa sekolah menengah pertama sebagai

pembelajaran berbasis pendidikan karakter pada materi pokok interaksi

makhluk hidup dan lingkungannya.


