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ABSTRAK

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Workshop Komik Digital Pembelajaran dan

Literasi Berbasis TIK adalah untuk meningkatkan potensi guru dalam membuat dan

mengimplementasikan media pembelajaran yang menarik sekaligus berbasis TI. Dengan cara

memberikan wawasan workshop Komik Digital Pembelajaran dan Literasi Berbasis TIK

kepada tenaga pendidik atau guru Sekolah Dasar agar dapat memulai dan menguasai

pembuatan media komik digital pembelajaran literasi berbasis TIK sehingga sesuai dengan

tema teknologi tepat guna.

Kegiatan ini telah terselenggara dengan baik sesuai dengan jadwal. Respon dari

peserta sangat baik, para peserta terlihat bersemangat dalam kegiatan Workshop Komik

Digital Pembelajaran dan Literasi Berbasis TIK. Mereka bersemangat dalam membuat media

pembelajaran komik digital karena hal tersebut tergolong baru, mudah dan menarik dalam

pembuatannya. Nilai plus bagi para peserta tersebut adalah menghasilkan produk media

komik digital pembelajaran dan literasi berbasis TIK untuk diimpementasikan dalam

pembelajaran sebagai inovasi agar pembelajaran tidak monoton.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui

kegiatan Workshop Komik Digital Pembelajaran dan Literasi Berbasis TIK di SD Negeri

Sumingkir 02. Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri

Dharma Pergururan Tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Nahdlatul

Ulama Al Ghazali Cilacap.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2019. Materi Pelatihan

dipilih berdasarkan kebutuhan peserta di SD Negeri Sumingkir 02, terutama dalam Kiat

membuat produk teknologi tepat guna untuk kepentingan pengembangan produk di sekolah

dasar. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan

kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.

2. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan

dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

3. Seluruh civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah

membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

4. Seluruh tenaga pendidik SD Negeri Sumingkir 02 yang telah turut berpartisipasi aktif

dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada tenaga pendidik ini dapat bermanfaat

bagi seluruh masyarakat di SD Negeri Sumingkir 02.

Cilacap, 19 Oktober 2019

Mawan Akhir Riwanto, M.Pd



1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan komunikasi yang terorganisasi, berkelanjutan dan dirancang

untuk menumbuhkembangkan kegiatan belajar pada diri peserta didik yang dilibatkan

secara holistik (pikiran, tubuh dan jiwa). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saat

ini menjadi salah satu pemicu utama untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu

bersaing di era revolusi industri 5.0 demi kemajuan suatu bangsa. Begitu juga dalam dunia

pendidikan, perkembangan iptek menjadi hal urgent yang harus dikuasai dan terus

diadakan pengembangannya demi tercapainya tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan.

Dengan pendidikan akan tercipta siswa yang kreatif dan berpotensi unggul dalam

mengarungi masa depan. Tercapainya tujuan pendidikan tentu tidak terlepas dari peran

serta pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan harapan tidak sebatas memahami

teori pembelajaran, namun mampu mewujudkan dan mengembangkan berbagai

kemampuan dan potensi siswa agar mampu beradaptasi secara riil dalam lingkungan

masyarakat. Demi tercapainya tujuan pendidikan guru dituntut agar mampu memberikan

kesan positif selama proses pembelajaran. Guru berperan penting dalam proses

pembalajaran karena guru sebagai pemberi dan penyalur informasi kepada siswa.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat, sehingga peran pendidik

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran

berbasis teknologi informasi (TI) (Rusman, 2013). Sudah seyogyanya, guru harus mampu

beradaptasi dengan kondisi iptek agar mampu menciptakan pembelajaran yang baik dan

maksimal. Seorang pendidik dituntut agar dapat merancang pembelajaran dengan

memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran berbasis TI yang sesuai, agar proses

pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien (Sanjaya, 2013). Pembelajaran yang



kondusif, menyenangkan dan tidak membosankan menjadi harapan utama siswa agar

materi pelajaran dapat dipahami dengan mudah.

Kegiatan pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) masih

terbatas dengan penggunaan media teks bacaan berupa buku paket maupun LKPD yang

dianggap masih kurang menarik/ membosankan serta memakan waktu cukup lama dalam

prosesnya yang terbatas jam pelajaran (JP). TI digunakan sebagai media pembelajaran

oleh guru berdasarkan kebutuhan dan kreativitasnya masing-masing. Berdasarkan

jenis-jenis media pembelajaran, komik termasuk dalam kelompok media pembelajaran

visual non-proyeksi. Berdasarkan sisi aspek fisik dan aspek alat, komik digital termasuk

dalam media elektronik dan perangkat lunak (software) sebagai pesan informasinya.

Media komik memberikan penilaian/ kesan prouk komik sebagai media yang sederhana

serta memiliki unsur alur cerita yang mengandung pesan secara ringkas dalam

penyajiannya, sehingga membantu menanamkan konsep dasar yang sesuai, benar, konkret

dan realistis (Mardiyah, 2016). Kemudian disebutkan komik sebagai media pembelajaran

Beberapa produk dapat dikembangkan menjadi produk teknologi tepat guna yang

dapat membantu guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan tidak

monoton. Pembelajaran tanpa memanfaatkan media menjadikan siswa bosan dan kurang

tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut,

perlu adanya penguasaan guru dalam mengimplementasikan penggunaan media dalam

pembelajaran terlebih media berbasis TI yakni dengan adanya pelaksanaan workshop

komik digital pembelajaran dan literasi berbasis TIK. Oleh karena itu, penting bagi guru

untuk mampu membuat media pembelajaran berbasis TI.

2. TUJUAN PENGABDIAN



Subjek dari pengabdian ini adalah tenaga pendidik/ guru SD Negeri Sumingkir 02

adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan potensi guru dalam membuat

dan mengimplementasikan media pembelajaran yang menarik sekaligus berbasis TI.

3. METODE PENGABDIAN

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah

metode workshop atau pelatihan dan pendampingan praktek pelatihan pembuatan komik

digital pembelajaran dan literasi berbasis TIK.

4. TIM PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri

dari:

1) Mawan Akhir Riwanto, M.Pd sebagai Ketua

2) Nuf Anggraeni sebagai anggota

3) Dewi Rahmawati sebagai anggota

5. PESERTA PELATIHAN

Kegiatan PKM ini berbentuk Workshop Komik Digital Pembelajaran dan Literasi

Berbasis TIK tahun 2022 bagi para guru di sekolah dasar. Peserta dari kegiatan ini adalah

guru/ tenaga pendidik SD Negeri Sumingkir 02 dengan jumlah peserta sekitar 10 orang.

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung pada hari Senin, 19 Oktober

2019. Jadwal dan susunan acara terlampir.

7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna Workshop Komik Digital Pembelajaran

dan Literasi Berbasis TIK sebagai upaya untuk meningkatkan potensi guru dalam

membuat dan mengimplementasikan media pembelajaran yang menarik sekaligus berbasis

TI pada 19 Oktober 2019 dapat berjalan lancar. Jadwal dan susunan acara terlampir.

a) Materi Pelatihan



Menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia (KBBI) pengertian komik digital adalah

cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Berdasarkan jenis-jenis

media pembelajaran, komik termasuk kelompok media pembelajaran visual

non-proyeksi. Sedangkan dari aspek fisik dan aspek alat, komik digital merupakan

media elektronik dan perangkat lunak (software)/ sebagai pesan informasinya.

Komik dalam dunia pendidikan sebagai media visual pembelajaran memiliki

empat fungsi penting dalam proses belajar peserta didik meliputi fungsi:

1) Atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk

berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang

ditampilkan.

2) Afektif, peserta didik dapat menikmati ketika belajar atau saat membaca teks yang

bergambar. Gambar maupun lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap

peserta didik.

3) Kognitif, gambar maupun lambang visual memperlancar pencapaian tujuan untuk

memahami dan mengingat informasi dan pesan yang termuat dalam gambar.

4) Kompensatoris, memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta

didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks

dan mengingatnya kembali.

Langkah-langkah pembuatan komik, sebagai berikut:

1) Scripting, langkah pembuatan rangkaian cerita (storyline), yaitu perumusan ide

cerita dan pembentukan karakter.

2) Sketching, membuat storyboard, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar

secara kasar.

3) Inking, yaitu penintaan pada goresan pensil sketsa.



4) Coloring, yaitu pemberian warna komik dapat dilakukan secara black and white

(hitam dan putih) atau full color (banyak warna).

5) Lettering, yaitu pembuatan teks dan balon teks pada komik.

b) Hambatan dan Kendala

Pada dasarnya pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna dalam rangka

pengabdian pada Masyarakat ini lancar, namun demikian bilamana ditelaah lebih lanjut,

masih ada beberapa aspek yang memiliki kekurangan dan bisa diperbaiki untuk hasil

yang lebih maksimal. Berbagai kekurangan itu terangkum dalam uraian sebagai

berikut:

1. Keaneka-ragaman Kemampuan Awal Peserta.

Para peserta aktif pelatihan ini ternyata memiliki kemampuan awal yang

berbeda-beda. Ada yang sudah tingkat lanjut (mahir) dan ada pula yang masih

tingkat dasar. Kebanyakan diantara mereka memiliki pengetahuan yang masih

dasar. Kondisi ini sangat mempengaruhi efisiensi waktu dan efektifitas pelaksanaan

pelatihan ini. Instruktur dituntut untuk lebih sabar dan memperlakukan para peserta

kasus per kasus. Metode pengajaran klasikal yang dirancang untuk pelatihan ini

pada prakteknya tidak bisa diterapkan secara massal.

2. Peserta pelatihan yang mayoritas perempuan

Para peserta yang merupakan guru sekolah dasar kebanyakan adalah perempuan,

antusiasme dalam proses pelatihan kurang begitu memuaskan jika dibandingkan

dengan para peserta laki-laki.

c) Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan PPM

Menutup laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu disampaikan

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan pelatihan

Pengembangan teknologio tepat guna berupa Workshop Komik Digital Pembelajaran



dan Literasi Berbasis TIK harusnya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang

terdiri dari 5-10 orang sehingga pelatihan tersebut lebih efektif serta efisien.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal dan Susunan Acara

Lampiran 2 : Surat Tugas,

Lampiran 3 : Materi Pelatihan

Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan

Lampiran 5 : Daftar Hadir



Lampiran 1

No Jam Rincian Kegiatan

1. 08.00-09.00 Registrasi peserta

2. 10.00-10.30 Pembukaan

3. 10.30-11.15 Presentasi dan penjelasan lengkap langkah-langkah

pembuatan komik digital

4. 11.15-12.00 Praktek pembuatan bersama peserta



Lampiran 2.  Surat Tugas dan Daftar Hadir

S U R A T   TUGAS

Nomor : Ybk.1271.07/ 045/421.4/LP2M.UNUGHA/X.19/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LP2M)  Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Nama :  Misbah Khusurur, M.S.I

Jabatan :  Kepala LP2M

Memberikan tugas kepada:

1. Mawan Akhir Riwanto, M.Pd

2. Nuf Anggraeni

3. Dewi Rahmawati

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa ”Workshop Komik Digital Pembelajaran

dan Literasi Berbasis TIK” Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Cilacap, 11 September 2019
Kepala LP2M UNUGHA Cilacap

Misbah Khusurur, M.S.I
NIK. 951011186

Lampiran 3 Materi Pelatihan





Lampiran 4 Foto-foto Kegiatan



Lampiran 5 Daftar Hadir


