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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu “medius” yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan33. 

Menurut AECT (Association of Education and Communication Technology) 

mengemukakan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau informasi34. Secara lebih khusus, pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronis, untuk menangkap, memproses dan 

menyusun kembali informasi visual atau verbal35. Media adalah segala alat fisik 

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Buku, film, 

kaset, film bingkai adalah contoh-contohnya36. 

Media adalah segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai 

alat perantara atau sarana atau alat untuk proses komunikasi (proses belajar 

mengajar)37.  

                                                           
33Azhar Arsyad, Op. Cit., hlm. 3 
34Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 

2012), hlm. 28 
35Azhar Arsyad, Op. Cit., hlm. 3 
36Arief S. Sadiman, Op. Cit.,hlm. 6 
37Ahmad Rohani, Media Instuksional Edukatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 3 
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Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Medoe adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima38. 

Selanjutnya dikemukakan beberapa pengertian tentang media 
instruksional edukatif, yang dikemukakan oleh para ahli:39 

1. Media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar 
ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. 

2. Media adalah channel (saluran) karena pada hakekatnya media telah 
memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk 
merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang 
dan waktu tertentu. Dengan bantuan media batas-batas itu hampir 
menjadi tidak ada. 

3. Media adalah medium yang digunakan untuk membawa/ 
menyampaikan sesuatu pesan, dimana medium ini merupakan jalan 
atau alat dengan suatu pesan berjalan antara komunikator dengan 
komunikasi. 

4. Media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses 
penyaluran informasi. 

5. Media adalah segala benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, 
dibaca, dan dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk 
kegiatan tersebut. 

6. Media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang 
merangsang yang sesuai untuk belajar, misalnya: media cetak, media 
elektronik. 

Didalam Al-Qur‟an ada beberapa surat yang membahas tentang media, 

diantaranya adalah: 

Firman Allah, Surat Al-„Alaq ayat 1-5 yang berbunyi: 

ق  ب ٱل خ ۡأ بٱۡس  ق   ()ٱۡق ۡن ع نٰسن  ۡۡ ق ٱ ۡ   ()خ ۡۡ ب ٱ ۡأ  بٱۡل  ٱل ع  ()ٱۡق

( ) ۡ ۡع  ۡ نٰسن  ل ۡۡ  40()ع ٱ

                                                           
38Arief Sadiman, dkk. Media Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 6 
39Ahmad Rohani, Op. Cit,.hlm 2-3 
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Artinya: 

“ (1) Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. (2) 

dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (3) bacalah, dan 

Tuhanmulah yang maha mulia. (4) yang mengajar (manusia) dengan pena. (5) 

dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahuinya ”. 

Dari beberapa ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah menjelaskan dalam 

proses pembelajaran atau proses pentransferan pengetahuan kepada manusia 

dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. Secara tidak langsung, Allah 

mengisyaratkan bahwa Allah itu akan memberikan pengetahuan kepada 

manusia, akan tetapi itu tidak langsung begitu saja. Akan tetapi Allah akan 

memberikan pengetahuan kita melalui perantara.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah juga sudah mengisyaratkan 

penggunaan media itu memang penting dalam proses pentransferan 

pengetahuan. Jadi media disini sebagai perantara selain dari guru. Apalagi 

penelitian ini tertuju kepada siswa MI yang sangat tertarik pada hal-hal yang 

menyenangkan. Jadi penggunaan media disni sangat penting untuk menambah 

ketertarikan siswa dapat belajar dan diharapkan supaya siswa mudah 

memahami materi yang dipelajari, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh 

pendidik akan tercapai. 

 

 
                                                                                                                                                                      

40TTPQ, al-Quran dan terjemahnya, Op. Cit., hlm. 597 
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Firman Allah selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 89, yang berbunyi: 

نز  َٓۚء  ٰ ٰهٓ ن ب ش ع ۡ ج  ۖ ۡ ۡن أنفس  ۡ ة ش ع ل أ ٰٰ  ۡ نۡبعث ف  ۡ ٱۡل ۡلن ع

ه  ء  ۡ ل ش ن ل ٰ ن تۡب ۡس ۡ ٰ ل بۡش ة   41(٩٨) ۡح

Artinya: 

“ Dan (ingatlah) pada hari (ketika) kami bangkitkan pada pada setiap 

umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan 

engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab (Al-

Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta 

rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim) ”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur‟an diturunkan kepadamu untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan dijadikan petunjuk bagi kaum muslimin. Sama 

seperti Al-Qur‟an, dengan menggunakan media pada saat kita melakukan 

proses pembelajaran dapat memudahkan guru atau pendidik dalam 

menerangkan segala sesuatu materi yang akan disampaikan dan lebih menarik 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Media juga dapat dikatakan 

sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah, misalnya untuk menarik 

perhatian siswa.  

Firman Allah selanjutnya dalam surat Al-Maidah ayat 16, yang berbunyi: 

ن ٱتبع  ٰ ۡ به ٱَ  ل  ۡ ۡ نه  ۡ ل ٱلن ب ت  ٰ ن ٱلظ ج  ۡ  ٰ نه سبل ٱلس ٰ ۡض

ۡسٰ  ط  ٰ  42() ص

                                                           
41TTPQ, al-Quran dan terjemahnya, Op. Cit., hlm. 277 
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Artinya: 

“ Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang 

mengikuti keridaan-nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 

mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan 

menunjukkan kejalan yang lurus ”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Al-Qur‟an memberikan petunjuk bagi 

orang yang mengikuti keridaannya kejalan kesalamatan. Artinya Al-Qur‟an 

disini dijadikan media dalam mencari segala hal terutama dalam mencari ilmu 

pengetahuan. Sebagaimana judul dari skripsi peneliti tentang media. 

Dari kedua ayat Al-Qur‟ansurat An-Nahl ayat 89 dan surat Al-Maidah 

ayat 16 diatas pada intinya sama-sama menjelasankan tentang syarat suatu 

media. Yakni sebuah media yang digunakan oleh seorang guru harus mampu 

mempengaruhi berbagai aspek dalam diri siswa, yaitu, kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dan juga media yang baik harus mampu mempengaruhi siswa 

sehingga memiliki keperibadian yang baik. Media yang digunakan seorang 

guru juga harus mewakili sebagian materi yang telah diajarkan sebelumnya 

serta harus mampu membangkitkan semangat para siswa sehingga mereka 

berkeinginan untuk memikirkan kembali pelajaran yang mereka bahas dikelas 

selama proses belajar. 

                                                                                                                                                                      
42Ibid.,hlm. 110 
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Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.43 Pembelajaran merupakan suatu 

usaha sadar guru/pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya, agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.44 

Jadi pengertian dari pembelajaran adalah suatu proses interaksi dalam 

kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pendidik, peserta didik, dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada si 

pembelajar (siswa).45 Menurut Rossi dan Breidle yang dikutip oleh Wina 

Sanjaya mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan 

bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, 

koran, majalah dan sebagainya.46 

Jadi media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dipakai 

dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan. 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media adalah sebagai berikut:47 

                                                           
43Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 20 Thn 2003), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 5 
44Cecep Kustandi dan Bambang Sucipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 5 
45Zainal Aqib, Op. Cit., hlm. 50 
46Wina Sanjaya, Op. Cit., hlm. 58 
47Nana Sudjana dan Amad Rivai, Op. Cit,.hlm. 2 
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a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran 

lebih baik. 

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

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru , sehingga tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Selain itu  manfaat dari media pembelajaran sebagai berikut48: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis; 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra; 

c. Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta 

didik dan sumber belajar; 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya; 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama; 

                                                           
48Daryanto, Op. Cit., hlm. 5 
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f. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, peserta didik 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran. 

3. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut49: 

a. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau; 

b. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi baik karena jaraknya 

jauh, berbahaya maupun terlarang; 

c. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan; 

d. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung; 

e. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara 

langsung karena sukar ditangkap; 

f. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati; 

g. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar 

diawetkan; 

h. Dengan mudah membandingkan sesuatu; 

i. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat; 

j. Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara 

cepat; 
                                                           

49 Zainal Aqib, Op. Cit., hlm. 9-11 
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k. Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara 

langsung; 

l. Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat; 

m. Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau lama; 

n. Dapat menjangkau audien yang besar jumlahya dan mengamati suatu objek 

secara serempak; 

o. Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-

masing. 

Selain disebutkan diatas fungsi media pembelajaran antara lain sebagai 

berikut50: 

a. Fungsi Komunikatif 

Media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara 

penyampai pesan dan penerima pesan. 

b. Fungsi Motivasi 

Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan siswa akan lebih 

termotivasi dalam belajar. Dengan demikian pengembangan media 

pembelajaran tidak hanya mengandung unsur artistik saja akan tetapi juga 

memudahkan siswa mempelajari materi pelajaran sehingga dapat lebih 

meningkatkan gairah siswa untuk belajar. 

 

 
                                                           

50Wina Sanjaya, Op. Cit., hlm. 73-75  



37 

 

c. Fungsi Kebermaknaan 

Melalui penggunaan media, pembelajaran dapat lebih bermakna yakni 

pembelajaran bukan hanya dapat meningkatkan penambahan informasi 

berupa data dan fakta sebagai pengembangan aspek kognitif tahap rendah, 

akan tetapi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan 

mencipta sebagai aspek kognitif tinggi. Bahkan lebih dari itu dapat 

meningkatkan aspek sikap dan keterampilan. 

d. Fungsi Penyamaan Persepsi 

Walaupun pembelajaran di setting secara klasikal, namun pada kenyataannya 

proses belajar terjadi secara individual. Melalui pemanfaatan media 

pembelajaran, diharapkan dapat menyamakan persepsi setiap siswa, 

sehingga setiap siswa memiliki pandangan yang sama terhadap informasi 

yang telah disunguhkan. 

e. Fungsi Individualitas 

Siswa datang dari latar belakang yang berbeda baik dilihat dari status sosial 

ekonomi maupun dari latar belakang pengalamannya. Pemanfaatan media 

pembelajaran berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu 

yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. 
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4. Kriteria dalam Memilih Media Pembelajaran 

Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut51: 

a. Ketepannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan intruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan 

intruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis 

lebih memungkinkan digunakannya media pengajaran. 

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan 

media agar lebih mudah dipahami siswa. 

c. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. 

Media grafis umumnya mudah dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal, 

disamping sederhana dan praktis penggunaannya. 

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam proses 

pengajaran. 

e. Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. 

                                                           
51Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Op. Cit., hlm. 4-5 
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f. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, memilih media untuk pendidikan dan 

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa, sehingga makna yang 

terkandung didalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

5. Prinsip-prinsip Pemilihan dan Penggunaan Media Pembelajaran 

a. Prinsip-prinsip Pemilihan Media Pembelajaran 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan media, 

diantaranya:52 

1) Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas. 

3) Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

4) Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta gaya dan 

kemampuan guru. 

5) Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan 

waktu yang tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. 

Sejumlah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat 

dapat kita rumuskan dalam satu kata ACTION yaitu akronim dari Access 

(kemudahan akses, apakah media itu tersedia, mudah dan dapat 

dimanfaatkan oleh murid dan guru), Cost (Biaya), Technology (teknologi), 

                                                           
52Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), hlm. 224 
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Interactivity (komunikasi dua arah atau interaktivitas), Organization 

(organisasi) dan Novelty (kebaruan).53 

b. Prinsip-prinsip Penggunaan Media Pembelajaran 

Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran adalah sebagai berikut54: 

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar 

dalam upaya memahami materi pelajaran. 

2) Media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Media yang digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. 

4) Media pembelajaran harus sesuai minat, kemampuan dan kondisi siswa. 

5) Media yang akan digunakan harus memperhatikan efektifitas dan 

efisiensi. 

6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoprasikannya. 

6. Klasifikasi dan Macam-Macam Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi 

tergantung dari sudut mana melihatnya55. 

a. Dilhat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

1) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat di dengar saja atau media 

yang hanya memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. 

                                                           
53Ibid.,hlm. 225-256 
54Wina Sanjaya, Op. Cit., hlm. 75-76 
55Ibid.,hlm. 211-212 
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2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat di lihat saja, tidak 

mengandung unsur suara seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, 

gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. 

3) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman 

video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. 

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung dua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: 

1) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan 

televisi. 

2) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam: 

1) Media yang diproyeksikan seperti film, slide, film strip, transparansi dan 

lain sebagainya. 

2) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, radio dan 

lain sebagainya. 

B. Media Komik 

1. Pengertian Media Komik 

Ahmad Rohani menjelaskan komik adalah suatu kartun yang 

mengungkapkan suatu karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan 
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yang erat, dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan 

hiburan kepada para pembaca56. 

Daryanto menyatakan bahwa komik adalah bentuk kartun yang 

mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat 

hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada 

para pembaca57. 

Kemudian Nana sudjana dan Ahmad Rivai menjelaskan komik adalah 

suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu 

cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk 

memberikan hiburan kepada para pembaca58. 

2. Tujuan Komik 

Komik diterbitkan dalam rangka tujuan komersial, dan edukatif (meski 

tidak semua komik bersifat edukatif) yang mempunyai unsur-unsur:59 

a. Sederhana, langsung, aksi-aksi yang cepat dan menggambarkan peristiwa-

peristiwa yang mengandung bahaya. 

b. Berisi unsur humor yang kasar, menggunakan bahasa percakapan. 

c. Perhatikan kepada kriminalitas, kekuatan, keampuan. 

d. Adanya kecenderungan manusiawi yang universal terhadap pemujaan 

pahlawan. 

                                                           
56Ahmad Rohani, Op. Cit., hlm. 78 
57Daryanto, Op. Cit., hlm. 126 
58Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Op. Cit., hlm. 62 
59Ahmad Rohani, Op. Cit., hlm. 77-78 
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3. Karakterisitik Komik 

Secara khusus komik sebagai penerapan dari teknologi cetak mempunyai 

karakteristik sebagai berikut:60 

a. Teks dibaca secara linier, sehingga visual direkam menurut ruang. 

b. Memberikan komunikasi satu arah yang bersifat pasif. 

c. Berbentuk visual yang statis. 

d. Pengembangannya bergantung pada prinsip-prinsip lingiustik dan persepsi 

visual. 

e. Berpusat pada pembelajar. 

f. Informasi dapat diorganisasikan dan distruktur kembali oleh pemakai. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Komik 

a. Kelebihan Komik 

Kelebihan komik adalah penyajiannya mengandung unsur visual dan cerita 

yang kuat, ekspresi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibatsecara 

emosional sehingga membuat pembaca untuk terus membacanya hingga 

selesai61. Kelebihan dari komik yang lain adalah: 

1) Komik menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya. 

2) Mempermudah siswa menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak. 

3) Dapat mengembangkan minat baca anak dan mengembangkan satu 

bidang studi yang lain. 

                                                           
60http://rizcafitria.wordpress.com/2010/07/05/komik-sebagai-media-pembelajaran 
61Daryanto, Op. Cit., hlm. 128 
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4) Seluruh jalan cerita komik menuju pada satu hal yakni kebaikan atau 

studi yang lain. 

b. Kelemahan Komik 

Adapun kelemahan penggunaan media Komik antara lain:62 

1) Tidak semua orang bisa belajar efektif dengan gaya visual, karena setiap 

orang mempunyai gaya belajar masing-masing. 

2) Komik juga dapat membuat orang  menjadi malas karena orang 

cenderung hanya ingin melihat gambar yang menarik menurut mereka 

saja, tidak memahami materi secara utuh. 

3) Gaya bahasa kotor dan terlalu khayal sehingga pesan atau materi yang 

disampaikan tidak mengenai target sasaran dan terjadi kesalahan persepsi. 

4) Terkadang cerita-cerita komik tidak bermanfaat untuk kemajuan 

intelektual siswa. 

C. Pemahaman 

1. Pengertian Pemahaman  

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan 

memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat63. Pemahaman adalah siswa 

dapat membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana diantara 

fakta-fakta atau konsep64.  

                                                           
62http://rizcafitria.wordpress.com/2010/07/05/komik-sebagai-media-pembelajaran 
63Fajri Ismail, Op. Cit., hlm. 45  
64Joko Prasetiyo,Op. Cit.,hlm. 49 
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Ngalim Purwanto dalam bukunya menjelaskan pengertian pemahaman 

adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan testee mampu memahami arti 

atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya65.  

Kemudian Nana Sudjana dalam bukunya menjelaskan pemahaman 

memerlukan kemampuan mengungkapkan makna atau arti dari sesuatu 

konsep.Untuk itu maka diperlukan hubungan atau pertautan antara konsep 

dengan makna yang ada dalam konsep tersebut. 

Ada tiga macam pemahaman yang berlaku umum:66 

a. Pemahaman Terjemahan, yakni kesanggupan memahami makna yang 

terkandung didalamnya. Misal, memahami kalimat bahasa Inggris kedalam 

bahasa Indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika, dan lain-lain. 

b. Pemahaman Penafsiran, misalnya memahami grafik, menghubungkan dua 

konsep yang berbeda, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. 

c. Pemahaman Ekstrafolasi, yakni kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, 

tersirat dan tersurat, meramalkan sesuatu, atau memperluas wawasan. 

Siswa atau peserta didikadalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.67 

Jadi pemahaman siswa adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan, 

                                                           
65Ngalim Purwanto, Op.Cit., hlm. 44 
66Nana Sudjana, Op. Cit., hlm. 50-51 
67Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)(UU RI No. 20 th. 2003), (Jakarta: 

sinar Grafika, 2011), hlm. 3 
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mengembangkan serta memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. 

2. Kategori Pemahaman 

Pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori:68 

a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan 

dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan Merah Putih, 

menerapkan prinsip-prinsip listrik dalam memasang sakelar. 

b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan 

bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian , membedakan 

yang pokok dan yang bukan pokok. 

c. Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman 

ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat 

dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat 

memperluas presepsi dalam waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. 

D. Pendidikan Kewarganegaraan 

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

                                                           
68Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1989), hlm. 24 
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pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.69 

Pendidikan menurut Rusmaini yang dikutip dari Kingsley Price adalah 

proses dimana kekayaan budaya nonfisik dipelihara atau dikembangkan dalam 

mengasuh anak-anak atau mengasuh orang dewasa, pendapat tersebut 

mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengasuhan baik 

untuk anak-anak ataupun orang dewasa, dimana pendapat tersebut masih 

mempunyai anggapan bahwa pendidikan hanya merupakan proses pengajaran70. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang, sistem Pendidikan Nasional, yang dikutip oleh Nazarudin Rahman 

bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian diri, keperibadian kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara71. 

Pendidikan secara etimologi adalah Paedagogie berasal dari bahasa 

Yunani, terdiri dari kata “PAIS”, artinya anak, dan “AGAIN” diterjemahkan 

membimbing, jadi paedagogie yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak. 

                                                           
69Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)(UU RI No. 20 th. 2003), Op.Cit., 

hlm. 3 
70Rusmaini, Ilmu Pendidikan, (Palembang: Iain Raden Fatah Press, 2008), hlm. 2 
71 Nazarudin Rahman, Regulasi pendidikan, (Yoyakarta: Pustaka felicha, 2009), hlm. 7-8 
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Secara definitif pendidikan (Padagogie) diartikan oleh para tokoh pendidikan, 

sebagai berikut72: 

a. John Dewey 

Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan 

fondamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama 

manusia. 

b. Langeveld 

Mendidik adalah mempengaruhi anak dalam usaha membimbingnya 

supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing adalah usaha yang 

disadari dan dilaksanakan dengan sengaja antara orang dewasa 

dengan anak/ yang belum dewasa. 

c. Hoogeveld 

Mendidik adalah membantu anak supaya ia cukup cakap 

menyelenggarakan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. 

d. SA. Bratanata dkk 

Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung 

maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak 

dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. 

e. Rousseaau 

Pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa 

anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya waktu dewasa. 
                                                           

72Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 69 
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f. Ki Hajar Dewantara 

Mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang 

setinggi-tingginya. 

Didalam Al-Qur‟an ada beberapa ayat yang membahas tentang 

Pendidikan, diantaranya sebagai berikut: 

Firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

ن ..… ٱل  ۡ ن  ْ ن ن ء فع ٱَ ٱل ٰجۚت.....)ۡ  ۡ ْ ٱۡلع ت  73(أ

Artinya: 

“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa betapa pentingnya pendidikan atau ilmu 

bagi kaum muslimin, sampai-sampai Allah meninggikan derajat bagi orang-

orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan. 

Firman Allah selanjutnya surat Shad ayat 29 yang berbunyi: 

ل  ْ ٰ أ ل ٰه  ٰ ْ ء ٓ ب ٞ ل ٰب  ۡ ل ۡلٰب  ٰٰ  أنزۡلٰنه  ۡۡ 74(٨)ْ ٱ
 

Artinya: 

                                                           
73TTPQ, al-Quran dan terjemahnya, Op. Cit., hlm. 543 
74Ibid.,hlm. 455 
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“Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya 

mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-

orang yang mempunyai pikiran ”. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa melalui kitab Al-Qur‟an manusia dapat 

mempelajari atau membedakan mana yang baik dan mana tidak baik. Artinya 

sama seperti Al-Qur‟an, media juga dapat dijadikan sarana untuk belajar. 

Dari kedua ayat Al-Qur‟an diatas dapat disimpulkan bahwa Allah akan 

meninggikan derajat orang yang berilmu atau berpendidikan dan juga 

memberikan akal kepada orang-orang yang beriman untuk berpikir. Artinya 

orang yang berilmu itu sangatlah tinggi derajat, jadi sangatlah rugi apabila kita 

tidak memiliki ilmu. Karena dengan menggunakan ilmu kita dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ilmu iti 

sangatlah banyak sekali manfaatnya. 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan 

sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia75. 

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan 

kitaakan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban dalam menjalankan 

kehidupan kebangsaan dan bernegara. 

 

                                                           
75Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), hlm. 225 



51 

 

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menjadikan siswa 

agar:76 

a. Mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi 

persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan dinegaranya. 

b. Mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan, secara aktif dan 

bertanggung jawab, sehingga bisa bertindak secara cerdas dalam semua 

kegiatan. 

c. Bisa berkembang secara positif dan demokratis, sehingga mampu hidup 

bersama dengan bangsa lain didunia dan maupun berinteraksi, serta mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik.  

Kemudian ada beberapa alasan kenapa Pendidikan Kewarganegaraan 

perlu diajarkan kepada anak, sedikitnya ada tiga alasan yang melandasinya. 

Sebagaimana yang dikemukan oleh Ahmada susanto yang dikutip dari Djahir, 

yaitu:77 

a. Bahwa sebagai makhluk hidup, manusia bersifat multikodrati dan 

multifungsi-peran (status); manusia bersifat multikompleks atau 

neopluralistis. Manusia kodrat ilahi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 

b. Bahwa setiap manusia memiliki: sense of…, atau value of…, dan conscience 

of…. Sense of… menunjukkan integritas atau keterkaitan atau kepedulian 

                                                           
76Ahmad Susanto, Op. Cit., hlm. 231-232 
77Ibid., hlm. 228-229 
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manusia akan sesuatu. Sesuatu itu bisa material, imaterial, atau kondisional 

atau waktu. 

c. Bahwa manusia ini unik. Hal ini karena potensinya yang multipotensi dan 

fungsi peran serta kebutuhan atau human desire yang multiperan serta 

kebutuhan. 

3.  Budaya Tolong Menolong 

Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi (budi dan akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan 

disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengola atau 

mengerjakan. Jadi dapat diartikan budaya suatu cara hidup yang berkembang 

dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi 

kegenerasi.78 

Setiati Widihastuti dan Fajar Rahayuningsih dalam bukunya Pendidikan 

Kewaganegaraan menjelaskan bahwa tolong menolong adalah hanya boleh 

dilakukan untuk kebaikan.Kita dilarang tolong-menolong dalam keburukan79. 

Arti tolong menolong dalam Islam berasal dari bahasa Arab ta‟awun yang 

artinya tolong-menolong. Menurut istilah ilmu akidah dan akhlak pengertian 

ta‟awun adalah sifat tolong-menolong diantara sesama manusia dalam hal 

kebaikan dan takwa. 

                                                           
78http://duniabaca.com/definisi-budaya-pengertian-kebudayaan.html 
79Setiati Widihastuti dan Fajar Rahayungsi, Op. Cit., hlm. 17 
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Jadi budaya tolong menolong adalah kebiasaan atau cara hidup sesorang 

untuk saling tolong menolong terhadap sesama, dan tolong menolong dalam 

kebaikan bukan tolong menolong dalam keburukan. 

 

 

 


