
Seminar Nasional Struktural 2018  ISBN: xxxxx-xxx 

 

��������

 

Strip Komik: Alat Bantu Pengajaran yang Menarik bagi Pembelajar 

Pemula dalam Kelas Percakapan 

Ayu Ida Savitri 

FIB UNDIP, Semarang  

(aidaarsjaad@gmail) 
 

Abstrak. Pengajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua bagi pembelajar pemula 

seperti siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak–Kanak (TK), dan 

Sekolah Dasar (SD) usia 4–12 tahun di Indonesia, khususnya dalam pengajaran 

keterampilan berbicara menggunakan Bahasa Inggris, menjadi hal yang menantang 

pembelajar pemula karena mereka menghadapi kesulitan dalam mengenali dan 

memahami bahasa kedua.     Mereka harus mengenali kosakata baru dengan ejaan dan 

pelafalan yang berbeda dari bahasa pertamanya, memahami makna kosakata baru tersebut 

dan menggunakannya dalam percakapan sederhana dengan fungsi yang sesuai dan tata 

bahasa yang tepat. Untuk mempertahankan minat belajar mereka, Brown (2000) 

menekankan adanya teknik pengajaran, bahan ajar dan teknologi yang mendukung proses 

pembelajaran. Terkait bahan ajar, Dubin and Olshtain (1990:27–32) menekankan 

penggunaan silabus yang sesuai seperti communicative syllabus dari Yalden (1987). 

Terkait yang digunakan untuk mengajar dan menguji kemampuan mereka, Heaton 

(1988:88) menggunakan teknik oral production using picture (berbicara berdasarkan 

gambar). Dalam hal ini, strip komik dapat digunakan sebagai materi ajar yang menarik 

bagi pembelajar dan bermanfaat bagi pengajar untuk memperkenalkan kosakata baru 

beserta makna, fungsi dan penggunaannya dalam percakapan sederhana menggunakan 

prosedur pengajaran Hudelson dalam Orr (2001:68– 69) dengan berlatih berbicara 

berdasarkan gambar (seperti strip komik). Penelitian ini menganalisis data berupa dua 

strip komik dengan tema musim dan hewan peliharaan yang digunakan di salah satu 

kursus Bahasa Inggris di Semarang, yang sejalan dengan pandangan Cameron (2001:159) 

tentang cerita bertema untuk pembelajaran bahasa kedua. 

Kata kunci:Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua, kelas percakapan, pembelajar 

pemula, komik strip. 

Abstract. Teaching English as Second Language to beginners like pre-school, 

kindergarten and elementary school students, particularly in teaching English Speaking 

Skill,  can be tricky as the learners still have difficulties in recognizing the new language.  

As beginners, they have to know new words with correct spelling and pronunciation, to 

understand its meaning, and to use it to perform dialogue. Using strip comic in delivering 

speaking material or beginners, especially children, is beneficial for creating a fun 

learning as they love to have fun in learning. In this case, it is used to introduce new 

words along with its spelling, pronunciation, and meaning. It is also used to show the 

words usage in dialogue. Nowadays, English courses also includes comic strips in their 

material for beginners to draw students’ attention to learn more about the material as it 

looks fun to learn. In teaching speaking, teachers normally give example of  a dialogue 

by reading the dialogue in the teaching material, asking students to read it, perform it 

with students as speaking partner or asking students to perform the dialogue in a role 

play. Since teaching speaking requires scenes to describe a dialogue,  comic strips is 

beneficial to show students how to perform a dialogue. As an additional material beside 

the real-life dialogue (role play or video sample); comics or comic strips becomes a 
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delightful way   for students to learn and even create their own dialogue in the form of or 

comic strips. 

Keywords:beginners, children, comic strips, Teaching English as Second Language 

(TESL) 

LATAR BELAKANG 

Memelajari bahasa kedua –seperti belajar Bahasa Inggris bagi orang Indonesia– bagi 

sebagian pembelajar pemula (beginner) seperti siswa Pendikan Anak Usia Dini (PAUD) 

usia 3–4 tahun, siswa Taman Kanak–Kanak usia 5–6 tahun dan siswa    Sekolah Dasar 

(SD) usia 7–12 tahun dapat menjadi sebuah tantangan –khususnya ketika mereka belajar 

berbicara menggunakan Bahasa Inggris– karena sebagian dari mereka baru saja 

memelajari Bahasa Indonesia di sekolah setelah menguasai bahasa ibu (biasanya berupa 

bahasa daerah) di rumah. Sebagai pembelajar pemula, mereka harus dapat memeroleh 

kosakata baru dalam Bahasa Inggris dengan ejaan dan pelafalan yang baik dan benar, 

memahami makna kosakata tersebut serta dapat menggunakannya dalam sebuah situasi 

percakapan dengan berbagai topik yang berbeda sesuai dengan fungsi penggunaan 

kosakata tersebut. Ditambah lagi, mereka harus dapat menyesuaikan kosakata tersebut 

dengan kala (tense) yang sesuai dalam Bahasa Inggris. 

Terkait Pengajaran Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Kedua (Teaching English as a 

Second Language/TESOL), Brown (2004:8-10) menjelaskan tiga ancangan 

pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama adalah Structuralism/Behaviorism, dimana 

para linguis struktural/deskriptif seperti Bloomfield, Sapir, Hockett dan Fries 

memandang bahwa pembelajaran bahasa kedua yang ideal terpusat pada pengajaran   

tata bahasa agar pembelajar dapat memroduksi kalimat/tuturan yang sesuai dengan     

tata bahasa dalam bahasa kedua. Sementara itu, pakar behaviourism (behaviourist) 

seperti Skinner menyatakan bahwa pembelajaran bahasa kedua yang ideal terpusat pada 

aktivitas tubian (drilling) untuk membentuk sebuah kebiasaan berbahasa. Yang kedua 

adalah Rationalism/Innaticism dan Cognitive Psychology, dimana linguis generative-

transformational seperti Chomsky memandang bahwa pembelajaran bahasa kedua yang 

ideal tidak hanya terpusat pada kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu tetapi juga 

kemampuan dalam memaparkan sesuatu dalam bahasa kedua. Sementara itu, Saussure 

memandang bahwa pembelajaran bahasa kedua yang ideal dapat membuat pembelajar 

memiliki (parole/performance) atau kemampuan menggunakan bahasa kedua dan 

langue (competence) atau kompetensi menggunakan bahasa kedua. Yang ketiga adalah 

Constructivism, dimana pakar constructivism/constructivist seperti Piaget dan Vygotsky 

menyatakan bahwa pembelajaran bahasa kedua yang ideal   terpusat pada 

perkembangan kognisi pembelajar untuk membangun kemampuan penggunaan  bahasa 

kedua mereka dalam kehidupan sehari–hari dengan berbagai cara untuk memahami dan 

menggunakan bahasa kedua.  

Untuk pembelajar bahasa kedua usia 4–12 tahun, ancangan yang sesuai untuk 

mengajarkan bahasa kedua adalah Rationalism/Innaticism dan Cognitive Psychology 

serta Constructivism karena –selain mereka akan bosan dengan ancangan pertama– 

ancangan kedua memampukan mereka menggunakan bahasa kedua untuk 
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merepresentasikan pemikiran mereka dalam bahasa kedua sementara ancangan ketiga 

memampukan mereka menggunakan bahasa kedua dalam kehidupan sehari–hari.   

Dalam mendesain rencana pembelajaran untuk Pengajaran Bahasa Inggris   sebagai 

bagian dari Pemerolehan Bahasa Kedua (Second Language Acquisition/SLA), Brown 

(2001:128) menekankan tiga hal, yaitu teknik pengajaran, bahan ajar dan teknologi yang 

mendukung pengajaran bahasa kedua. Sebagai bagian dari teknik pengajaran, 

khususnya dalam kelas berbicara menggunakan Bahasa Inggris (English speaking 

class), Brown (2001:271–274) menyarankan adanya teknik imitative atau imitasi model 

percakapan, intensive atau penggunaan bahasa kedua dalam proses pembelajaran, 

responsive atau stimulasi respons pembelajar bahasa kedua, transactional dialogue atau 

latihan percakapan untuk mempertahankan hubungan sosial antar peserta percakapan, 

interpersonal dialogue atau latihan percakapan untuk bertukar informasi, and extensive 

monologue atau latihan berbicara mandiri.  

Terkait aktivitas pembelajaran di kelas, Brown (2000:269–271) menyarankan aktivitas 

berperan berdasarkan naskah (acting from a script), permainan komunikasi 

(communication game), diskusi (discussion), percakapan yang telah dipersiapkan 

(prepared talk), pertanyaan dan jawaban (questionnaire), simulasi (simulation) dan 

permainan peran (role play). Dalam hal ini, pengajar dapat menjadi prompter atau 

fasilitator yang membantu pembelajar dalam beraktivitas, participant atau berpartisipasi 

dalam aktivitas pembelajar dan feedback provider atau evaluator yang memberikan 

koreksi dan revisi pada aktivitas pembelajar. 

Sejalan dengan Brown yang menekankan teknik pengajaran, bahan ajar dan teknologi 

yang mendukung pengajaran bahasa kedua, dalam mendesain kelas pengajaran bahasa 

kedua, Dubin and Olshtain (1990: 27–32) menekankan penggunaan silabus yang sesuai 

–seperti communicative syllabus dari Yalden (1987), pemilihan   bahan ajar, materi, dan 

pengajar yang tepat, pengelompokkan pembelajar sesuai dengan tingkat kemampuan 

berbahasa (kedua) mereka, dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan 

pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua.  

Untuk anak, desain kelas pengajaran bahasa kedua terpusat pada rencana pembelajaran 

(lesson plan), aktivitas di kelas (classroom activities), teknik pengajaran (teaching 

tecniques), materi yang diajarkan (materials), pengajar (teachers) dan   sumber daya 

yang digunakan (resources) –seperti alat bantu mengajar (teaching aids) atau teknologi 

yang digunakan– sebagai bagian dari teknik pengajaran yang membuat anak tertarik 

untuk belajar. Brown (2001:87) menyatakan bahwa keberhasilan anak menguasai 

bahasa kedua terletak pada usaha mereka untuk belajar dengan sendirinya (subconscious 

effort) dengan sedikit perhatian yang bersifat spontan (tidak fokus pada) bentuk bahasa 

(language form) sesuai tata bahasa. Dengan demikian, diperlukan pengajar yang 

memiliki keterampilan/intuisi tertentu untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Untuk mengajarkan Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua bagi anak, Brown (2001:87) 

menyarankan pengajar untuk: (1) memperhatikan terbatasnya pemahaman anak pada 

instruksi bersifat ‘abstrak’ seperti memroduksi bahasa dengan topik tertentu / untuk 

tujuan tertentu sehingga pengajar perlu memberikan penjelasan yang detil disertai 

contoh, (2) memperhatikan durasi perhatian anak yang singkat (mudah teralihkan) 

sehingga pengajar perlu mendesain aktivitas pembelajaran yang ‘menarik, hidup dan 
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menyenangkan’, (3) memberi ruang pada anak untuk menstimulasi kelima inderanya,  

(4) memberi perhatian untuk mendukung kepercayaan diri anak, (5) menggunakan 

bahasa yang otentik dan menunjukkan konteks nyata dalam kehidupan sehari–hari, (6) 

mengintegrasikan keempat keterampilan berbahasa (mendengar, membaca, menulis dan 

berbicara), karena anak belum memahami keterkaitannya. Dengan demikian, pengajar 

harus memberikan apa yang menurut anak mudah, menyenangkan dan nyata untuk 

dilakukan dalam memelajari bahasa kedua. 

Untuk menguasai keterampilan berbicara menggunakan Bahasa Inggris (English 

speaking skill), pembelajar umumnya belajar berbicara menggunakan Bahasa Inggris 

setelah memelajari materi ajar kemudian pengajar: (1) memberi contoh dialog dengan 

membaca sehingga pembelajar dapat meniru atau mengulang (imitation and repetition) 

tanpa membaca, (2) meminta pembelajar membaca dialog dengan keras (read aloud), 

(3) melalukan dialog dengan pembelajar sebagai teman bicara (interactive), atau (4) 

meminta pembelajar untuk berdialog dalam simulasi atau permainan peran.  

Teknik mengajar ini dapat digunakan sebagai materi ujian speaking untuk mengukur 

kompetensi pembelajar. Heaton (1988:88) membedakan jenis ujian speaking  menjadi 

read aloud (membaca dengan keras), conversational exchange (percakapan), oral 

production using picture (berbicara berdasarkan gambar), oral interview (wawancara), 

short talk (berbicara singkat), group discussion (diskusi kelompok), dan role play 

(permainan peran) untuk menguji kompetensi pembelajar dalam language mimicry atau 

meniru yang dicontohkan dan repetition atau mengulang apa yang dikatakan yang 

menurut Heaton (1988:88) ‘sulit untuk diujikan’.  

Penggunaan strip komik dalam pengajaran keterampilan berbicara menggunakan 

Bahasa Inggris serta latihan atau ujian bagi anak bertujuan untuk memberikan    suasana 

belajar yang menyenangkan.  Dalam hal ini, strip komik dapat didesain untuk 

mengenalkan kosakata baru beserta ejaan (bagaimana menuliskannya) dan pelafalan 

serta maknanya. Strip komik juga dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana 

kosakata tersebut digunakan dalam percakapan sederhana dengan tata Bahasa yang 

sesuai karena dalam strip komik terdapat dialog pendek antar–tokoh (karena 

keterbatasan ruang panel dalam strip komik). Sebagai tambahan, strip komik dapat 

didesain sebagai latihan atau bahan ujian dengan membuat bubble kosong     (ruang 

dialog) yang dapat diisi oleh anak atau panel kosong (ruang adegan) yang dapat diisi 

dengan dialog kreasi anak. Dengan demikian,  strip komik dapat dijadikan sebagai alat 

bantu mengajar untuk membuat mereka lebih tertarik untuk belajar.   

METODE PENELITIAN 

Penelitian deskriptif–kualitatif ini menjelaskan bagaimana strip komik digunakan 

sebagai alat bantu mengajar dalam kelas pengajaran ketrampilan Bahasa Inggris sebagai 

bahasa kedua untuk anak, usia 7–9 tahun (level kedua), di sebuah institusi pengajaran 

Bahasa Inggris di Semarang. Data yang diambil berupa strip komik yang terdapat di 

dalam bahan ajar beserta materi yang diajarkan sebagai populasi sekaligus sampel yang 

dipilih menggunakan teknik Total Sampling dengan mengambil dua bahan ajar dari satu 

kelas sebagai sumber data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk 
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menunjukkan bagaimana strip komik digunakan dalam pengajaran dan materi apa      

yang diajarkan menggunakan strip komik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strip komik adalah “serangkaian gambar yang menghibur sengan sejumlah kecil tulisan 

yang biasanya dimuat di dalam surat kabar” (Cambridge 2003:239). Strip komik terdiri 

dari serangkaian panel (ruang untuk gambar dan tulisan berbentuk kotak atau bentuk 

lain) berisi gambar dan tulisan di dalam bubble (gelembung berekor berisi tulisan 

dengan ekor yang diarahkan pada tokoh yang berbicara) yang menceritakan kisah yang 

menghibur pembaca setelah membacanya. Strip komik yang disusun dan diterbitkan 

dalam bentuk buku –diluar surat kabar, tabloid atau majalah yang memuatnya– disebut 

buku komik yang lebih dikenal dengan sebutan komik meskipun komik sendiri tidak 

selalu berasal dari strip komik (Sabin, 1996:15–25).   

Menurut Kunzle (1973:4), strip komik berasal dari broadsheets (teks dengan topik sosial 

dan politik, dicetak dalam selembar kertas dan dapat/tidak dapat disertai dengan 

ilustrasi) yang ditemukan dalam kurun 1450 hingga 1825. Pada masa itu, broadsheet 

berisi propaganda relijius, kekerasan politik, dan kritik sosial dalam masyarakat Eropa 

yang disebut Kunzle (1973: 6) sebagai cerita bergambar sebagai awal mula strip komik. 

Kunzle (1973:2) juga menyebut broadsheet sebagai kartun awal yang dipublikasikan di 

media cetak karena berbentuk panel tunggal berisi humor dalam gambar. Kartun   yang 

berisi humor satir disebut karikatur, sedangkan kartun yang disajikan dalam rangkaian 

panel disebut kartun komik yang didefiniskan sebagai komentar jenaka pada peristiwa 

aktual yang sedang terjadi (Wijana, 2003:11). Dapat dikatakan bahwa strip komik 

adalah rangkaian panel berisi gambar dan tulisan yang menceritakan peristiwa yang 

bersifat menghibur, baik lucu maupun tidak.   

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 4 (empat) strip komik sebagai sampel    yang 

diperoleh dari 2 (dua) bahan ajar dari kelas pengajaran Bahasa Inggris untuk anak usia 

7–9 tahun (level kedua) sebagai sumber data di sebuah institusi pengajaran     Bahasa 

Inggris di Semarang. Setiap bahan ajar di institusi ini didesain secara khusus oleh tim 

desain bahan ajar untuk menyesuaikan kebutuhan setiap pembelajar di setiap level. 

Meskipun sebagian besar bahan ajar berisi strip komik, tidak berarti bahwa bahan ajar 

tersebut merupakan buku komik karena di dalamnya terdapat cerita, daftar kosakata, 

daftar tata bahasa dan frasa yang dipelajari oleh pembelajar,  tujuan pembelajaran serta 

keterampilan membaca yang dikuasai pembelajar dari setiap unit yang diselesaikan. 

Strip komik yang ada di dalam buku ajar tersebut disajikan dengan cara dibacakan 

dengan keras (read aloud) oleh guru yang duduk di lantai (off chair) dan dikelilingi oleh 

para siswa untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam menikmati cerita. Untuk 

menjelaskan kosakata baru, makna dan fungsinya dalam cerita serta penggunaannya 

dalam percakapan, guru menunjuk beberapa bagian di dalam strip komik dan meminta 

para siswa untuk mengulang dan menirukan guru dalam melafalkan kosakata baru dan 

menggunakannya dalam percakapan. Untuk mengukur pemahaman para siswa, guru 

menanyakan beberapa hal berkaitan dengan cerita seperti jumlah dan nama tokoh cerita, 

tempat terjadinya cerita, konflik yang dialami oleh tokoh cerita dan solusi yang diambil 

oleh tokoh cerita. Selanjutnya, guru meminta para siswa untuk mengerjakan latihan 
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(exercise) baik membaca mandiri, menulis (kosakata dan penggunaannya dalam 

percakapan), atau berbicara (bermain peran atau berdialog dengan sesama siswa). 

Menurut Hudelson dalam Orr (2001:68– 69), selain sesuai untuk pembelajar pemula, 

prosedur tersebut dapat digunakan untuk pembelajar lanjut dengan tingkat kesulitan 

yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penggunaan cerita berupa empat tokoh yang saling 

membantu dan tema berupa empat musim sejalan dengan pandangan Cameron 

(2001:159) tentang ‘stories and themes as a holistic approaches to language teaching 

dan learning’ khususnya untuk pembelajar pemula seperti anak–anak. 

Strip komik pertama berisi empat belas panel dalam dua lembar yang berikisah tentang 

empat tokoh yang saling membantu dalam empat musim yang berbeda. 

 

Gambar 1. A Year with Mr. Nobody 

Teks (tulisan) yang terdapat di dalam strip komik merupakan teks deskriptif     yang 

mendeskripsikan empat musim dan teks naratif yang menceritakan urutan keempat 

musim. Teks ini sesuai untuk pembelajar pemula karena menggunakan bahasa  yang 

sederhana untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada empat musim (spring, summer, 

fall dan winter), menceritakan urutan (sequence) keempat musim, mengekspresikan 

ucapan terimakasih dan merespon ucapan terimakasih (Thank you, Mr. Nobody; Thank 

you, Mo; You’re welcome; Thank you, Clora; Oh, you’re welcome), menjelaskan 

bagaimana cara berbagi (Here, these earmuffs are warm; I have sun block and 

sunglasses for you; Here, this scarfis warm and soft), menjelaskan bagaimana cara 

memberi saran (You need an umbrella; You need a bigger umbrella than mine), 

menjelaskan bagaimana cara bertanya (Oh,but where are your eyes? What’s that?), 

menjelaskan bagaimana cara memroduksi kalimat seru (Oh no, you’re red! The square 

ones look really cool! TOM!), menjelaskan bagaimana menggunakan perbandingan 

(bigger umbrella than mine) dan menjelaskan tentang kata sifat (adjective) (cold, warm, 

hot, red, cool, wet, snowy, freezing, soft). Selain memperkenalkan kosakata baru terkait 

dengan musim, strip komik ini juga menunjukkan ejaan dari kosakata baru tersebut 



Seminar Nasional Struktural 2018  ISBN: xxxxx-xxx 

 

�������

 

dimana pengajar dapat menjelaskan pelafalan yang benar, maknanya dan 

penggunaannya dalam kalimat sederhana. 

Strip komik kedua berisi 8 (delapan) panel tanpa bubble yang digunakan sebagai latihan 

atau kuis, dimana pembelajar dapat mengisi bubble dengan percakapan yang mereka 

inginkan sesuai contoh dalam strip komik A Year with Mr. Nobody. 

 

Gambar 2. Strip komik tanpa bubble dengan topik season 

Strip komik ketiga berisi tujuh belas panel dalam dua lembar yang berkisah tentang 

hewan peliharaan dan pemiliknya. 

 

Gambar 3. Clean Jean 

Teks (tulisan) yang terdapat di dalam strip komik merupakan teks deskriptif    yang 

mendeskripsikan jenis dan ciri hewan peliharaan serta teks naratif yang menceritakan 

bagaimana rasanya memiliki dan memelihara hewan peliharaan. Teks ini sesuai untuk 

pembelajar pemula karena menggunakan bahasa yang sederhana untuk mendeskripsikan 

5 (lima) jenis hewan peliharaan (hamster, bird, turtle, rabbit, cat) beserta 

sifat/perilakunya, menceritakan bagaimana rasanya memiliki hewan peliharaan, 
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mengekspresikan perasaan (I love cleanin; Fluffy is my favourite pet), memaparkan 

suatu kondisi (The hamster is dirty, Fluffy is bubbly, This bird is wet, This turtle is 

swimming in bubbles, That rabbit is chasing the cat, They’re smelly, Ew, this cage   is 

so dirty), bagaimana cara memberi saran (We have to stop her), bagaimana cara 

bertanya (Why are you cleaning the pets? Dirty?), bagaimana cara memroduksi kalimat 

seru (I love cleaning! The hamster is dirty! This bird   is wet! This turtle is swimming in 

bubbles! We have to stop her! I’ll clean it!), dan menjelaskan kata sifat (dirty, favourite, 

bubbly, wet, smelly). Selain memperkenalkan kosakata baru terkait dengan hewan 

peliharaan, strip komik ini juga menunjukkan ejaan dari kosakata baru tersebut dimana 

pengajar dapat menjelaskan pelafalan yang benar, maknanya dan penggunaannya dalam 

kalimat sederhana 

Strip komik keempat berisi 8 (delapan) panel tanpa bubble yang digunakan sebagai 

latihan atau kuis, dimana pembelajar dapat mengisi bubble dengan percakapan yang 

mereka inginkan sesuai contoh dalam strip komik Clean Jean. 

 

Gambar 4. Strip komik tanpa bubble dengan topik pets 

Gambar 5 menunjukkan bagaimana pengajar menggunakan strip komik dalam buku ajar 

digunakan sebagai alat bantu mengajar di dalam kelas. Menggunakan Bahasa Inggris, 

pengajar akan memulai penggunaan bahan ajar dengan memperkenalkan topik, 

misalnya season atau pets. Pengajar kemudian menstimulasi pembelajar untuk berbagi 

cerita atau pengalaman terkait season atau pets menggunakan Bahasa Inggris. 

Selanjutnya, pengajar akan membuka bahan ajar yang berisi strip komik kemudian 

membaca (menceritakan isi) strip komik tersebut. Setelah menjelaskan materi yang 

terdapat di dalam strip komik, pengajar kemudian meminta pembelajar untuk membuat 

kreasi strip komik sendiri menggunakan strip komik tanpa bubble. 
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Gambar 5. Courtesy of EF High Flyer Class 

SIMPULAN 

Pengajaran Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua bagi anak menjadi aktivitas   yang 

mudah dan menyenangkan jika kita memiliki materi yang menyenangkan dan pengajar 

yang bersemangat dalam mengajar dengan cara yang menyenangkan bagi anak. Salah 

satunya adalah dengan mengintegrasikan strip komik dengan desain menarik dan kisah 

yang berkaitan dengan keseharian anak yang membuat mereka tertarik untuk 

membacanya. Di dalam strip komik, kita dapat memasukkan materi yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan tingkat pembelajar sehingga  tanpa disadari mereka telah belajar 

melalui strip komik, bacaan yang mereka gemari. 
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