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ABSTRAK 

Fitrianur, Lisa. 2017. Pengembangan Buku Panduan Berbasis Media Komik Materi 

Membaca Teks Percakapan Pada Siswa Kelas V SDN Beringin 02 

Semarang. Skripsi. Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dra. Sumilah, M.Pd dan Pembimbing II: Atip Nurharini, 

S.Pd. M.Pd. 250 halaman. 

 

Berdasarkan hasil wawancara pada guru kelas V SDN Beringin 02 

Semarang didapati kenyataan bahwa masih banyak siswa yang kurang mampu 

membaca dengan menggunakan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Siswa 

merasa kesulitan dan kurang tertarik untuk belajar tentang materi membaca teks 

percakapan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan usaha dengan cara 

mengembangkan buku panduan dengan menggunakan media komik materi 

membaca teks percakapan pada siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk buku panduan berbasis media 

komik membaca teks percakapan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian research and 

development. Populasi adalah seluruh siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang 

dengan jumlah 35 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh karena 

semua populasi dijadikan sampel penelitian yaitu siswa kelas V SDN Beringin 02 

Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes dan nontes. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu kelayakan produk,uji normalitas, uji t-test dan 

uji gain. 

Hasil penelitian tahap I pada validasi desain menunjukkan buku panduan 

dengan menggunakan media komik materi membaca teks percakapan layak uji 

pakar materi, media dan bahasa dengan persentase kelayakan 100%. Pada penilaian 

tahap II pada validasi produk memenuhi kriteria sangat layak pada aspek materi 

dengan persentase 89,30%, kriteria sangat layak pada aspek kebahasaan dengan 

persentase 86,10% dan kriteria sangat layak pada aspek media dengan persentase 

95,60%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan buku panduan berbasis 

media komik materi membaca teks percakapan mampu meningkatkan kemampuan 

membaca siswa dan dapat membantu guru pada pembelajaran membaca teks 

percakapan. Buku panduan berbasis media komik materi membaca teks percakapan 

juga berpengaruh tehadap hasil belajar kognitif yang dibuktikan dari adanya 

perbedaan rata-rata pemahaman siswa melalui uji t sebesar 15,558 dan peningkatan 

rata-rata sebesar 0,44 dengan kriteria sedang. 

Simpulan penelitian ini adalah buku panduan berbasis media komik layak 

dan efektif digunakan dalam pembelajaran membaca teks percakapan. Saran yang 

diberikan yaitu buku panduan berbasis media komik ini dapat dikembangkan pada 

mata pelajaran yang lainnya dengan mengembangkan berbagai konsep mata 

pelajaran yang akan dirancang didalamnya. 

Kata Kunci: buku panduan; media komik; membaca teks percakapan; 

pengembangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran di sekolah dasar (SD) 

yang mempunyai ruang lingkup lebih luas. Dalam Standar Isi Badan Standar 

Nasional Pendidikan (2006:120) disebutkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran 

Bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan 

bersastra yang meliputi beberapa aspek yang sering disebut dengan istilah Standar 

Kompetensi (SK) yaitu SK mendengarkan, SK berbicara, SK membaca, dan SK 

menulis. SK mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan 

minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Keempat SK tersebut diajarkan secara bertahap dan berkelanjutan agar siswa 

memiliki kemampuan berbahasa yang baik dan komunikatif. 

Dalam Standar Isi dikemukakan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Berkomunikasi 

secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan 

maupun tulis. (2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara. (3) Memahami bahasa Indonesia dan 

menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. (4) Menggunakan 

bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan 

emosional dan sosial. (5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 
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memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa. (6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia 

sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (BSNP 2006:120). 

Keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup 

empat segi, yaitu : (1) keterampilan menyimak; (2) keterampilan berbicara; (3) 

keterampilan membaca; (4) keterampilan menulis. Setiap keterampilan tersebut erat 

sekali berbuhungan dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka 

rona. Sebagai suatu keterampilan berbahasa, membaca adalah suatu keterampilan 

yang kompleks, yang rumit, yang mencakup atau melibatkan serangkaian 

keterampilan-keterampilan yang lebih kecil (Tarigan 2008:1). Menurut 

Iskandarwassid dan Sunendar (2008:246) membaca merupakan kegiatan untuk 

mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. Untuk keperluan tersebut, 

selain perlu menguasai bahasa yang dipergunakan, seorang pembaca perlu juga 

mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem kognisinya. 

 Membaca dapat diartikan sebagai suatu metode yang kita pergunakan untuk 

berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain yaitu 

mengkomunikasikan makna yang terkandung atau tersirat pada lambang-lambang 

tertulis. Menurut hasil penelitian internasional, Programme for International 

Student Assessment (PISA) tahun 2015 tentang kemampuan membaca siswa juga 

menyebutkan bahwa kemampuan membaca siswa di Indonesia menduduki urutan 

ke-69 dari 76 negara yang disurvei. Hasil itu lebih rendah dari Vietnam yang 

menduduki urutan ke 12 dari total negara yang disurvei. 
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Berdasarkan hasil penelitian menurut lembaga survey PISA bahwa 

kemampuan membaca siswa sangat rendah. Hal ini juga didukung oleh hasil 

observasi peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara dengan guru kelas V 

SDN Beringin 02 Semarang. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada hari 

Rabu 12 Oktober 2016 berlokasi di SD Negeri Beringin 02 Semarang ditemukan 

bahwa masih banyak siswa yang kurang mampu dalam menggunakan lafal dan 

intonasi saat membaca teks percakapan. Siswa cenderung hanya biasa saja dalam 

membaca teks percakapan tanpa memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. 

Padahal penggunaan intonasi dan lafal yang tepat akan mendukung penyampaian 

isi teks percakapan dengan baik dan siswa akan mudah memahami informasi yang 

ada dalam teks percakapan tersebut. Siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang 

belum memiliki keberanian dan kepercayaan diri membaca dengan menggunakan 

lafal dan intonasi yang baik dan benar. Hal ini berdampak pada rendahnya 

kemampuan membaca teks percakapan siswa. Banyak siswa yang kurang mengerti 

terhadap materi membaca teks percakapan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kelas V SDN Beringin 02 

Semarang didapati kenyataan masih banyak yang kurang mampu membaca dengan 

menggunakan lafal dan intonasi bahasa yang baik dan benar. Kenyataan ini 

disebabkan oleh beberapa hal (1) guru hanya menggunakan buku acuan yang telah 

ditentukan dari atasan, buku paket atau pedoman pegangan guru yang sangat 

minim, begitu pula dengan fasilitas lainnya seperti buku bacaan untuk siswa dan 

media pembelajaran lainnya masih sangat sedikit; (2) media pembelajaran dari guru 

tentang materi membaca teks percakapan kurang tepat karena hanya menggunakan 
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buku paket; (3) pengembangan media pembelajaran membaca teks percakapan 

belum dilakukan oleh guru. 

 Berdasarkan kenyataan tentang pembelajaran membaca membaca teks 

percakapan kelas V SDN Beringin 02 Semarang yang belum memenuhi harapan 

tersebut, perlu ditempuh upaya-upaya untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran 

membaca teks percakapan dengan jalan melakukan penelitian. Salah satu caranya 

adalah dengan penggunaan media komik. 

Penyajian materi membaca teks percakapan perlu disusun sedemikian rupa 

dengan memanfaatkan media agar pembelajaran Bahasa Indonesia menjadi lebih 

menarik. Peneliti ingin memecahkan permasalahan dengan mengembangkan media 

visual berupa komik membaca teks percakapan. Komik dapat didefinisikan sebagai 

suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita 

dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk 

memberikan hiburan kepada para pembaca (Daryanto 2015: 126). Oleh karena itu, 

tepat rasanya melakukan pengembangan buku panduan berbasis media komik 

menjadi media pembelajaran. 

Komik adalah media komunikasi visual dan lebih daripada sekedar cerita 

bergambar yang ringan dan menghibur. Sebagai media komunikasi visual, komik 

dapat diterapkan sebagai alat bantu pendidikan dan mampu menyampaikan 

informasi secara efektif dan efisien. Seperti diketahui, gaya belajar terdiri atas gaya 

visual, gaya auditori, dan gaya keptik. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar 

yang lebih mengandalkan indera visual untuk menyerap informasi (Waluyanto 

2005:51). Komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk 
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menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam konteks ini pembelajaran menunjuk 

pada sebuah proses komunikasi antara pebelajar (siswa) dan sumber belajar (dalam 

hal ini komik pembelajaran). Komunikasi belajar akan berjalan dengan maksimal 

jika pesan pembelajaran disampaikan secara jelas, runtut, dan menarik. 

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan adanya peningkatan saat 

menggunakan media komik yang dilakukan oleh Nurhasanah, Arif Budi Wurianto, 

Bustanol Arifin tahun 2014 dengan judul “Pengembangan Media KIJANK (Komik 

Indonesia, Jawa, Dan Aksara Jawa) Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas 5 Sekolah 

Dasar”. Hasil analisis kebutuhan melalui penyebaran angket dan observasi 

menunjukkan bahwa 60% dari 40 siswa tidak mampu membaca huruf Jawa, 

sehingga mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal ujian. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan bentuk media “KIJANK (komik Indonesia, Jawa 

dan aksara Jawa)” yang menarik untuk membantu siswa membaca aksara Jawa. 

Penelitian ini menggunakan penelitian R&D (Research and Development) dan 

jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan. Sebagai sumber 

data, dipilih siswa kelas 5 SDN Kedungrejo 1 tahun ajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 10 siswa. Dan siswa kelas 5 MI Cemorokandang tahun ajaran 

2014/2015 yang berjumlah 40 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan media KIJANK dapat membantu siswa dalam belajar membaca 

aksara Jawa. Hal ini dibuktikan oleh hasil validasi beberapa ahli antara lain, 

validasi ahli media  sebesar 84.6%, validasi ahli materi sebesar  94%, dan validasi 

ahli bidang studi sebesar 98%. Sementara hasil uji coba kelompok kecil 

menunjukkan bahwa 89% pembelajaran menggunakan media KIJANK dalam 
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pembelajaran bahasa Jawa ternyata mendapat respon positif dari siswa dan sangat 

valid serta layak digunakan untuk pembelajaran. Dan hasil uji coba kelompok 

besar menunjukkan bahwa 94.5% pembelajaran menggunakan media KIJANK 

(Komik Indonesia Jawa dan Aksara Jawa) dalam pembelajaran bahasa Jawa sangat 

layak dan valid digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil penelitian oleh 

Nurhasanah relevan dengan penelitian ini karena menggunakan media komik, 

dengan adanya penelitian tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran komik yang dapat mendukung proses 

pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saiman, Efendi, dan Pratama Bayu Santosa 

dengan judul “Penggunaan Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Membaca 

Teks Percakapan Siswa Kelas V SDN Gindopo”. Pada siklus pertama diperoleh 

ketuntasan klasikal sebesar 57,14% dan rata-rata daya serap 66,67%, masih 

kategori belum berhasil. Oleh karena itu, dilanjutkan pada siklus kedua dan 

hasilnya adalah ketuntasa naik menjadi 85,71% dan rata-rata daya serap meningkat 

menjadi 82,14% dalam kategori baik karena persentase keberhasilan siswa sudah 

tercapai. Dengan demikian  tindakan selanjutnya tidak dilaksanakan lagi. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa membaca teks percakapan di kelas V SDN Gindopo dapat 

ditingkatkan dengan metode demonstrasi. 

Hasil penelitian oleh Saiman, Efendi, dan Pratama Bayu Santosa relevan 

dengan penelitian ini karena meneliti tentang kemampuan membaca, dengan 
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adanya penelitian tersebut dapat dipergunakan sebagai acuan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca siswa sekolah dasar. 

Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa penggunaan media komik 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

peneliti akan mengembangkan suatu media pembelajaran yakni buku panduan 

berbasis media komik materi membaca teks percakapan. Media komik dipilih 

dengan mempertimbangkan berbagai alasan, yaitu: 1) anak-anak pada umumnya 

suka membaca komik, 2) media komik mampu menyajikan gambaran cerita secara 

konkret dengan ilustrasi gambar dan dialog, 3) penggunaan media komik yang 

mudah baik bagi guru maupun siswa, 4) komik bisa dibaca kapan saja dan dimana 

saja. 

Berdasarkan ide latar belakang perlu adanya pengembangan media komik 

tersebut maka peneliti akan mengkaji permasalahan melalui penelitian 

pengembangan yang berjudul “Pengembangan Buku Panduan Berbasis Media 

Komik Materi Membaca Teks Percakapan Pada Siswa Kelas V SDN Beringin 02 

Semarang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

yang ditemukan di SDN Beringin 02 Kota Semarang sebagai berikut: 

1) Siswa kurang mampu dalam menggunakan lafal dan intonasi saat membaca teks 

percakapan. Siswa cenderung hanya biasa saja dalam membaca teks percakapan 

tanpa memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. 
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2) Siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang belum memiliki keberanian dan 

kepercayaan diri membaca dengan menggunakan lafal dan intonasi yang baik 

dan benar. 

3) Banyak siswa yang kurang mengerti terhadap materi membaca teks percakapan. 

4) Guru hanya menggunakan buku acuan yang telah ditentukan dari atasan, buku 

paket atau pedoman pegangan guru yang sangat minim, begitu pula dengan 

fasilitas lainnya seperti buku bacaan buat siswa dan media pembelajaran lainnya 

masih sangat sedikit. 

5) Media pembelajaran dari guru tentang materi membaca teks percakapan kurang 

tepat karena hanya menggunakan buku paket. 

6) Pengembangan media pembelajaran membaca teks percakapan belum 

dilakukan oleh guru. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang mengemukakan kondisi 

kompleksnya permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah pada penelitian 

ini. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pengembangan 

buku panduan berbasis media komik materi membaca teks percakapan pada siswa 

kelas V SDN Beringin 02 Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah mengembangkan buku 

panduan berbasis media komik materi membaca teks percakapan pada siswa kelas 
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V SDN Beringin 02 Semarang? Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut. 

1.4.1 Bagaimanakah desain buku panduan berbasis media komik materi membaca 

teks percakapan pada siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang? 

1.4.2 Bagaimanakah kelayakan buku panduan berbasis media komik materi 

membaca teks percakapan pada siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang? 

1.4.3 Bagaimanakah keefektifan buku panduan berbasis media komik materi 

membaca teks percakapan pada siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Mengembangkan buku panduan berbasis media komik materi membaca 

teks percakapan pada siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1.5.2.1 Membuat dan menghasilkan desain buku panduan berbasis media komik 

materi membaca teks percakapan pada siswa kelas V SDN Beringin 02 

Semarang dengan tampilan menarik. 

1.5.2.2 Menguji kelayakan buku panduan berbasis media komik materi membaca 

teks percakapan pada siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang. 

1.5.2.3 Menguji keefektifan buku panduan berbasis media komik materi membaca 

teks percakapan pada siswa kelas V SDN Beringin 02 Semarang. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat 

secara praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Memberikan kontribusi tentang konsep pengembangan buku panduan 

berbasis media komik materi membaca teks percakapan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Guru 

a. Agar mempermudah guru untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran 

yang menyenangkan dengan menggunakan media komik.  

b. Dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. 

1.6.2.2 Bagi Siswa 

a. Untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan menggunakan media  

komik sehingga berpengaruh positif terhadap hasil belajar Bahasa 

Indonesia.  

b. Untuk mempermudah siswa dalam menguasai materi membaca teks 

percakapan pada pembelajaran Bahasa Indonesia.  

1.6.2.3 Bagi Peneliti 

a. Agar memperoleh pengalaman nyata tentang pembelajaran Bahasa 

Indonesia khususnya dalam materi membaca teks percakapan dengan  

menggunakan media komik. 
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b. Untuk menambah wawasan mengenai penggunaan media komik dalam 

materi membaca teks percakapan untuk dapat berbagi wawasan kepada 

sesama mahasiswa maupun kepada guru SD. 

1.6.2.4 Bagi Sekolah 

a. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan menerapkan 

media pembelajaran komik.  

b. Dapat dijadikan sebagai contoh dalam memberikan pembelajaran yang 

efektif dengan mengggunakan media komik. 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa buku panduan 

berbasis media komik materi membaca teks percakapan untuk siswa kelas untuk 

siswa V SDN Beringin 02 Semarang. Adapun spesifikasi produk yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1. Media berbentuk komik cetak. 

2. Komik berukuran kertas B5 (18,2 cm X 25,7 cm) 

3. Kertas yang digunakan untuk sampul adalah kertas glossy photo paper 230 

gsm dan kertas untuk isi buku adalah kertas HVS 100 gsm. 

4. Komik berisi teks percakapan sehari-hari yang mudah dipahami oleh siswa 

yang disajikan dengan ilustrasi kartun. 

5. Komik dibuat dengan gambar manual yang discan, kemudian colouring dan 

editing dikerjakan di komputer dengan aplikasi photoshop.  

6. Font yang digunakan dalam komik menggunakan jenis font Comic Sans 

MS, dengan ukuran 10 sampai 16. 
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7. Isi komik terdiri dari prakata, daftar isi, petunjuk penggunaan, kompetensi 

yang akan dicapai, peta konsep, materi ajar, contoh teks percakapan, 

rangkuman, lembar kerja, evaluasi, kunci jawaban, daftar pustaka. 

8. Penggunaan bahasa dalam komik dipilih kosakata sederhana dalam kalimat-

kalimat pendek dalam dialog tokoh.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar 

(Depdiknas, 2010: 27). Selanjutnya Widodo dan Jasmadi (2008: 40) mengatakan 

bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan 

materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang 

didesain secara sistematis dan menarik dalam mencapai tujuan yang diharapkan, 

mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. 

Iskandarwassid dan Sunendar (2008: 171) juga menyatakan bahwa bahan ajar 

merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan 

ajar adalah segala bentuk bahan untuk membantu guru dan siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar sangat menentukan dalam keberhasilan 

suatu pembelajaran. Bahan ajar harus dikuasai dan dipahami oleh guru ataupun 

siswa karena membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Menurut Daryanto dan Dwicahyono (2014: 171-172) tujuan bahan ajar 

sebagai berikut.  
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1) Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yaitu bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. 

2) Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar disamping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Berdasarkan tujuan bahan ajar diatas dapat dinyatakan bahwa, bahan ajar 

yang berbentuk buku ajar yang bertujuan pada pembelajaran yang menghasilkan 

karya siswa, dengan menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan 

kurikulum, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar, serta 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran. 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan 

ajar, yakni prinsip relevansi, konsistensi atau keajengan, dan adekuasi atau 

kecukupan (Depdiknas 2010 :27). 

1) Prinsip relevansi atau keterkaitan materi dengan tuntutan Standar 

Kompetensi/Kompetensi Dasar. 

2) Prinsip konsistensi atau keajengan, dimaksudkan jika kompetensi dasar harus 

dicapai siswa ada empat macam, maka bahan ajarnya harus empat macam. 

3) Prinsip adekuasi atau prinsip kecukupan adalah kecukupan materi dalam bahan 

ajar untuk mengcapai kompetensi yang diajarkan oleh guru. 

Langkah-langkah utama pembuatan bahan ajar terdiri atas tiga tahap penting 

yang meliputi analisis kebutuhan bahan ajar, menyusun peta bahan ajar, dan 
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membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing bentuk bahan ajar 

(Prastowo 2015: 49). 

Siddiq dkk (2008: 215-216) mengemukakan bahwa bahan pembelajaran SD 

memiliki karakteristik bahan pembelajaran, yaitu (1) bahan pembelajaran SD 

memiliki karakteristik yang dapat membelajarkan sendiri para siswa (self 

instructional), (2) bahan pembelajaran bersifat lengkap, sehingga memungkinkan 

siswa tidak mencari sumber bahan lain, (3) bahan pembelajaran bersifat fleksibel, 

dapat digunakan baik belajar klasikal, kelompok dan mandiri, (4) desain bahan 

pembelajaran SD dibuat dalam format yang sederhana tidak terlalu kompleks dan 

detail serta bahan pembelajaran SD mampu meransang perkembangan seluruh 

potensi dasar siswa SD, dan (5) tampilan bahan pembelajaran SD harus menarik 

perhatian siswa. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru dalam 

mengembangkan bahan ajar ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, 

yaitu prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip adekuasi. Guru dalam 

membuat bahan ajar juga perlu memperhatikan tahap yang meliputi analisis 

kebutuhan bahan ajar, menyusun peta bahan ajar, dan membuat berdasarkan 

struktur masing-masing bentuk bahan ajar. 

Ada beragam bahan ajar yang beredar di sekolah. Bahan ajar tersebut ada 

yang berbentuk buku, modul, maupun bahan ajar yang berbasis komputer. Bahan 

ajar noncetak meliputi bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan 

hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti 

video compact disc dan film. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching 
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material) seperti CAI (Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) 

multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based 

learning materials) (Lestari, 2013: 6). 

Berdasarkan bentuknya, Prastowo (2015:40-43) membedakan bahan ajar 

menjadi: 

1. Bahan Ajar Menurut Bentuknya 

a) Bahan Cetak (printed), yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, 

yang dapat berfungsi untuk keperluanpembelajaran atau penyampaian 

informasi. Contohnya, handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan model atau maket. 

b) Bahan ajar dengar atau  program  audio yaitu semua sistem yang 

menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau 

didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, 

piringan hitam, dan compact disk audio. 

c) Bahan ajar pandang dengar (audiovisual), yaitu segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekuensial. Contohnya video compact disk dan film. 

d) Bahan ajar interaktif, yaitu kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, 

grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi 

atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan/atau perilaku 

alami dari suatu presentasi. Contohnya compact disk interactive. 
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2. Bahan Ajar Menurut Cara Kerjanya  

a) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan 

perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga 

peserta didik bisa langsung mempergunakan (membaca, melihat, dan 

mengamati) bahan ajar tersebut. Contohnya, foto, diagram, display, 

model,dan  lain sebagainya. 

b) Bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang memerlukan proyektor 

agar bisa dimanfaatkan dan/atau dipelajari peserta didik. Contohnya, slide, 

filmstrips, overhead transparencies, dan proyeksi komputer.  

c) Bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam 

dalam suatu media rekam. Untuk menggunakannya, memerlukan alat pemain 

(player) media rekam  tersebut, seperti tape compo, CD player, VCD player, 

multimedia  player, dan lain sebagainya. Contoh bahan ajar seperti ini adalah 

kaset, CD,  flash disk, dan lain-lain. 

d) Bahan ajar video, yaitu bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang 

biasanya berbentuk video tape player, VCD player, DVD player, dan 

sebagainya. Bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar. Jadi dalam tampilan, 

dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara secara bersamaan. 

Contohnya, video, film, dan lain sebagainya.  

e) Bahan ajar (media) komputer, yaitu berbagai jenis bahan ajar non cetak yang 

membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. 

Contohnya, computer mediated instruction dan computer based multimedia 

atau hypermedia. 
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3. Bahan Ajar Menurut Sifatnya 

a) Bahan ajar yang berbasiskan cetak, misalnya buku, pamflet, panduan belajar 

siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto bahan dari majalah 

serta koran, dan lain sebagainya. 

b) Bahan ajar yang berbasiskan teknologi, misalnya audio casette, siaran radio, 

slide, filmstrips, film, video casettes, siaran televisi, video interaktif, 

computer based tutorial, dan multimedia. 

c) Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, misalnya kit sains, 

lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. 

d) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia (terutama 

untuk keperluan pendidikan jarak jauh), misalnya telepon, hand phone, video 

conferencing, dan lain sebagainya. 

Adanya berbagai bahan ajar tersebut, guru dapat memilih dan menggunakan 

bahan ajar yang sesuai dengan pembelajaran yang akan berlangsung. 

Menurut Prastowo (2015:28-30), ada enam komponen yang berkaitan 

dengan unsur-unsur bahan ajar yaitu sebagai berikut. 

1) Petunjuk belajar 

Petunjuk belajar menjelaskan tentang bagaimana guru sebaiknya mengajarkan 

materi kepada siswa dan bagaimana pula siswa sebaiknya mempelajari materi 

yang ada dalam bahan ajar tersebut. 

2) Kompetensi yang akan dicapai 

Maksudnya adalah kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Seorang guru 

harus menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi, kompetensi dasar, 
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maupun indikator pencapaian hasil belajar dalam bahan ajar yang harus dikuasai 

siswa. 

3) Informasi pendukung 

Informasi pendukung merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat 

melengkapi bahan ajar, sehingga siswa akan semakin mudah untuk menguasai 

pengetahuan yang akan mereka peroleh. 

4) Latihan-latihan 

Latihan-latihan ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada siswa 

untuk melatih kemampuan setelah mempelajari bahan ajar sehingga kemampuan 

yang mereka pelajari akan semakin terasah dan terkuasai secara matang. 

5) Petunjuk kerja atau lembar kerja 

Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah satu lembar atau beberapa lembar kertas 

yang berisi sejumlah langkah prosedural cara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan 

tertentu yang harus dilakukan oleh siswa berkaitan dengan praktik dan lain 

sebagainya. 

6) Evaluasi 

Dalam komponen evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada 

siswa untuk mengukur seberapa jauh penguasaan kompetensi yang berhasil 

mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. 

2.1.2 Buku Panduan 

Buku memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat yang 

modern seperti sekarang ini. Banyak hal yang dapat dipelajari dari buku, bahkan 

dapat dikatakan hampir semua segi kehidupan manusia direkam di dalam buku. 
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Buku panduan sebagai penunjang pembelajaran dan mengajar dalam pembelajaran 

tertentu. Berikut ini dikemukakan pemaparan mengenai buku panduan. Dalam 

Depdiknas (2008:6-7) memaparkan bahwa menurut Permendiknas No 2/2008 buku 

panduan pendidikan adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi 

pokok, atau model pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pendidik. Dalam pengertian yang 

lebih luas, buku panduan pendidikan adalah buku yang meteri atau isinya dapat 

digunakan untuk meningkatkan kinerja pendidik dan/atau tenaga kependidikan. 

Menurut Kemp dan Dyton (dalam Prastowo 2015: 42) buku panduan belajar 

siswa termasuk contoh dari bahan ajar yang berbasis cetak. Bahan cetak (printed), 

yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk 

keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. 

Bahan ajar (instructional materials) yang secara garis besar adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam 

rangka mencapai Standar Kompetansi dan Kompetensi Dasar yang telah 

ditentukan, maka bahan ajar mengandung isi yang subtansinya meliputi tiga 

macam, yaitu pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, dan prosedur), keterampilan, dan 

sikap (nilai) (Prastowo, 2015: 43). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku panduan 

dengan menggunakan media komik materi membaca teks percakapan masuk ke 

dalam kategori bahan ajar cetak yang bersubtasi pengetahuan. Buku panduan ini 

memuat mengenai fakta cerita, konsep cerita, prinsip cerita, dan prosedur cerita. 

Masing-masing unsur tersebut memiliki peranan penting dalam mensukseskan 
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tujuan dibuatnya buku panduan dengan menggunakan media komik materi 

membaca teks percakapan pada siswa kelas V SD.  

Menurut Prastowo (2015: 73-74) mengemukakan bahwa teknik penyusunan 

buku panduan, ada beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman, diantaranya 

sebagai berikut: 

a) Judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi 

pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. 

b) Untuk menyusun bahan ajar cetak ada enam hal lain yang perlu dimengerti 

(Steffen dan Ballstaeld dalam Diknas, 2004), yaitu: 

1) Susunan tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, buku 

panduat sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, 

terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan 

tugas pembaca. 

2) Bahasa yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelasnya 

kalimat, dan jelasnya hubungan antarkalimat, serta kalimat yang digunakan 

tidak terlalu panjang. 

3) Mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai melalui 

orangnya atau check list untuk pemahaman. 

4) Adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak 

dilihat, tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir, dan menguji 

stimulan. 

5) Kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak 

terhadap mata pelajaran. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya 
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tidak terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu, urutannya teksnya juga harus 

terstruktur dan mudah dibaca. 

6) Materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian dan 

lembar kerja. 

2.1.3 Media Pembelajaran Sebagai Sarana Efektif dalam Pembelajaran 

Pengertian media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media adalah 

perantara dan penghubung. Menurut Martin dan Briggs dalam Wena (2009:9) 

media adalah semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan 

siswa. Sedangkan Arsyad (2013:2) menyatakan bahwa media adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Pembelajaran 

pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari 

sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber 

pesan, saluran/media dan penerima pesan dalah komponen-komponen proses 

komunikasi (Sadiman, dkk 2012: 11). Maka pembelajaran merupakan suatu proses 

komunikasi yang melibatkan guru dan siswa dengan materi pembelajaran sebagai 

pesan yang hendak disampaikan dengan orientasi pada ketercapaian suatu tujuan 

pendidikan. 

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka pesan dalam pembelajaran 

harus dapat diterima oleh siswa. Akan tetapi terkadang dalam pembelajaran siswa 

kurang mampu menyerap pelajaran yang diberikan guru secara efektif dan efisien. 

Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah penggunaan media 

dalam pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran sebagai perantara agar 
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pesan dalam pembelajaran dapat tersampaikan kepada siswa secara efektif dan 

efisien. Dengan optimalisasi penggunaan media, pembelajaran dapat berlangsung 

dan mencapai hasil optimal (Musfiqon 2012:36). 

Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai media pembelajaran. 

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013:8) media pembelajaran adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik 

dan sempurna. Dalam pendapat lain, Gagne dan Briggs dalam Arsyad (2013: 4) 

secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi 

(Sadiman 2012:7). 

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana yang digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran kepada siswa secara optimal 

guna mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu guru 

menjelaskan materi membaca teks percakapan yang sulit dijelaskan secara verbal 

serta memberikan pengalaman konkret pada siswa. Materi membaca teks 

percakapan akan lebih mudah dan jelas dengan menggunakan media pembelajaran. 

Secara lebih jelas, kedudukan media dalam pembelajaran dapat 

digambarkan dalam gambar 2.2 berikut ini: 
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Gambar 2.1 Kedudukan Media dalam Pembelajaran (Musfiqon 2012: 37) 

 

Dalam proses pembelajaran antara materi, guru, strategi, media dan siswa 

menjadi rangkaian mutual yang saling mempengaruhi sesuai kedudukan masing-

masing dalam pembelajaran. 

Media pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Terdiri dari yang 

paling sederhana dan murah hingga media yang canggih dan mahal harganya. Ada 

media yang dapat dibuat sendiri, ada media yang diproduksi pabrik. Ada media 

yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat dimanfaatkan, ada pula 

media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran 

Banyak sekali pendapat ahli yang menyampaikan pengelompokan media 

pembelajaran. Para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda satu sama lain dalam 

mengelompokkan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dibagi menjadi 

beberapa kelompok sebagai berikut: Pertama, media grafis atau sering pula disebut 

media dua dimensi seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, 

komik, dll; Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model 

padat (solid model), model penampang, model susun, model kerja, mock up, 

diorama, dll; Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strips, film, penggunaan 

Guru  Strategi & Media Siswa  

Proses Pembelajaran 

Materi  
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OHP dll; Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran (Nana 

Sudjana dan Ahmad Rifai, 2011: 3). 

Arsyad (2013:31) mengelompokkan media pembelajaran ke dalam empat 

kelompok, yatu: (1) media hasil teknologi cetak; (2) media hasil teknologi audio-

visual; (3) media hasil teknologi yang berdasarkan komputer; (4) media hasil 

gabungan teknologi cetak dan computer. 

1) Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi, 

seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses pencetakan 

mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak meliputi teks, 

grafik, foto atau representasi fotografik dan reproduksi. 

2) Teknologi audio-visual cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pean-

pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audio-visual jelas bercirikan 

pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, 

tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. 

3) Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis 

mikroprosesor. Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis 

komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena 

informasi/materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan 

atau visual. Pada dasarnya teknologi berbasis komputer menggunakan layar 

kaca untuk menyajikan informasi kepada siswa. 
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4) Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan oleh computer. Perpaduan beberapa jenis teknologi ini dianggap 

teknik yang paling canggih apabila dikendalikan oleh komputer yang memiliki 

kemampuan yang hebat seperti jumlah random access memory yang besar, hard 

disk yang besar, dan monitor yang beresolusi tinggi ditambah dengan periperal 

(alat-alat tambahan seperti videodisc player, perangkat keras untuk bergabung 

dalam satu jaringan, dan sistem audio). 

Media komik yang akan dikembangkan pada penelitian ini termasuk ke 

dalam media grafis berdasarkan bentuknya. Sedangkan berdasarkan keterlibatan 

indranya, media komik termasuk media visual. Media komik yang dikembangkan 

dicetak dalam bentuk buku. 

Hamalik dalam Arsyad (2013: 19) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru membangkitkan motivasi dan rangsangan kegitan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan 

media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat 

itu. 

Menurut Kemp dan Dayton dalam Kustandi dan Sutjipto (2013:20) media 

pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu dalam hal (1) 

memotivasi minat atau tindakan; (2) menyajikan informasi; (3) memberi instruksi. 
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Manfaat utama penggunaan media adalah mempermudah siswa memahami 

materi. Penggunaan media pembelajaran yang tepat akan berimplikasi positif 

terhadap kualitas proses belajar mengajar. Arsyad (2013:29) mengutarakan manfaat 

media dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

4) Media pembelajara dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsungdengan guru, masyarakat, dan lingkungannya 

misalnya melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 

binatang. 

Manfaat-manfaat tersebut akan tercapai apabila guru menggunakan media 

yang tepat dalam pembelajaran. Tidak semua media sesuai digunakan dalam 

kondisi kelas tertentu. Guru harus selektif memilih media dengan dengan menelaah 

kondisi yang ada dalam kelas.  

Penggunaan media pengajaran lebih menitik beratkan pada fungsi dan 

peranannya terhadap pelaksanaaan pengajaran di kelas. Pemilihan media 

pembelajaran bukan dilihat dari segi harga, maupun kecanggihan teknologi yang 
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dipakai, melainkan lebih menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi peggunaan 

media tersebut untuk menyampaikan suatu materi pengajaran. Media yang lebih 

mahal atau lebih cangggih dari segi teknologi bukan berarti lebih baik dari pada 

media yang relatif sederhana dan murah. 

Penggunaan media pembelajaran sangat bergantung pada tujuan yang ingin 

dicapai dari proses pembelajaran, bahan atau materi yang akan diajarkan, 

kemudahan memperoleh media serta kemampuan guru menggunakan media. Guru 

harus mengerti dan memahami media yang akan digunakan, mampu menggunakan 

media tersebut untuk menunjang proses pengajaran di kelas, serta mampu menilai 

efektivitas penggunaan suatu media bagi proses pengajaran. Guru harus memilih 

media yang tepat dengan memperhatikan berbagai kriteria. Berikut ini kriteria-

kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran (Sudjana dan 

Rivai 2011:4). 

a) Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, artinya media pembelajaran dipilih 

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

intruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis 

lebih memungkinkan digunakannya media pengajaran.  

b) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya 

fakta, pinsip, konsep, maupun 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. 
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d) Keterampilan guru dalam menggunakannya, artinya media yang digunakan 

apapun wujudnya hal utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan guru 

mengoperasikannya. Secanggih apapun media tidak akan berguna apabila guru 

tidak bisa menggunakannya, nilai manfaat dari pengguunaan media tidak akan 

dapat dirasakan siswa. 

e) Tersedia waktu untuk menggunakannya, artinya alokasi waktu yang ada 

memungkinkan untuk menggunakan suatu media tertentu sehingga penggunaan 

media bukan justru mengganggu proses pembelajaran.  

f) Sesuai dengan taraf berfikir siswa, artinya penggunaan media harus 

memperhatikan taraf berfikir siswa agar makna yang terkandung di dalamnya 

dapat dipahami siswa. Media seperti grafik atau diagram yang menjelaskan 

suatu konsep tentu lebih sesuai bagi siswa yang telah mencapai kadar berfikir 

tinggi, belum sesuai apabila dierapkan pada siswa SD kelas rendah misalnya. 

Ditinjau  dari  kesiapan  pengadaannya,  media  dikelompokan  dalam  dua 

jenis,  yaitu  media  jadi  karena  sudah  merupakan  komoditi  perdagangan  dan 

terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai (media by utilization), dan 

media rancangan, karena perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk 

maksud atau tujuan pembelajaran tertentu (media by design) (Sadiman 2012:83). 

Penggunaan media dalam pembelajaran bertujuan untuk melengkapi dan 

membantu guru dalam menyampaikan materi atau informasi kepada siswa. 

Dengan menggunakan media, diharapkan dapat terjadi komunikasi yang 

komunikatif, siswa mudah memahami maksud dari materi yang disampaikan, dan 

guru mudah mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. 
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2.1.4 Komik  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komik merupakan cerita 

bergambar (dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) yang umumnya 

mudah diterima dan lucu. 

Waluyanto (2005:51) Seperti diketahui, komik memiliki banyak arti dan 

sebutan, yang disesuaikan dengan tempat masing-masing komik itu berada. Secara 

umum, komik sering diartikan sebagai cerita bergambar. Scout McCloud 

memberikan pendapat bahwa komik dapat memiliki arti gambar gambar serta 

lambang lain yang terjukstaposisi (berdekatan, bersebelahan) dalam urutan 

tertentu, untuk menyampaikan informasi dan/atau mencapai tanggapan estetis dari 

pembacanya. Komik sesungguhnya lebih dari sekedar cerita bergambar yang 

ringan dan menghibur. 

Daryanto (2015: 126) menyatakan bahwa 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 pembaca. Komik merupakan salah satu media komunikasi yang 

identik dengan gambar (Lubis 2009:57). 

Dari beberapa pengertian komik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

komik adalah sajian cerita yang dilengkapi dengan gambar, ilustrasi, simbol-

simbol, dan balon kata yang berdekatan dalam urutan tertentu untuk 

menyampaikan informasi. Tujuan utama komik adalah untuk menghibur pembaca 

dengan bacaan ringan. 
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Peranan pokok komik sebagai media pembelajaran menurut Sudjana dan 

Rivai (2011:68) adalah kemampuannya dalam menciptakan minat belajar siswa. 

Sebagai media visual, komik dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu 

mengoptimalkan pembelajaran, maka dalam pengembangan komik harus 

berpegangan pada beberapa hal sebagai berikut. 

a) Bentuk 

Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan 

perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam 

penyajian pesan, informasi atau isi pelajaran perlu diperhatikan. 

b) Garis 

Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun 

perhatian siswa untuk mempelajarari suatu urutan-urutan khusus. 

c) Tekstur 

Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus. 

Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti halnya warna. 

d) Warna 

Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan atau penekanan, atau untuk 

membangun keterpaduan. Di samping itu, warna dapat mempertinggi tingkat 

realisme objek atau situasi yang digambarkan, menunjukkan persamaan dan 

perbedaan, dan menciptakan respons emosional tertentu. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan warna adalah sebagai berikut: (1) pemilihan 

warna khusus; (2) nilai warna; (3) intensitas atau kekuatan warna itu untuk 

memberikan dampak yang diinginkan. (Arsyad 2013:107). 
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Mengembangkan media komik yang menggunakan ilustrasi komik perlu 

diperhatikan juga bagian-bagian dari komik itu sendiri. Menurut Lubis (2009:63) 

komik mempunyai bagian-bagian berikut. 

a) Tema 

Tema dalam hal ini merupakan sesuatu yang menjadi dasar cerita. Dalam hal 

tertentu, tema sering dapat disinonimkan dengan ide atau tujuan utama cerita. 

b) Cerita 

Forster mengartikan cerita sebagai sebuah narasi berbagai kejadian yang 

sengaja disusun berdasarkan urutan waktu, sementara Kenny 

mendefinisikannya sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan 

urutan waktu yang disajikan dalam sebuah karya fiksi. Aspek cerita dalam 

komik amat esensial, sesuai dengan definisi komik itu sendiri. Meskipun 

demikian, wajar dan sah adanya jika orang membaca komik karena lebih 

dahulu tertarik kepada tampilan visualnya. 

c) Penokohan 

Jones memberikan definisi penokohan sebagai pelukisan gambaran yang jelas 

tentang seseorang yang ditampilkan dalam cerita. Istilah “tokoh” mengacu 

pada pelaku cerita tersebut. Watak, perwatakan, dan karakter menunjuk pada 

sifat dan sikap para tokoh seperti yang akan ditafsirkan oleh pembaca. 

Karakterisasi sendiri menitikberatkan pada penempatan tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. 
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d) Latar 

Abrams mendefinisikan latar atau setting sebagai tempat, hubungan waktu, dan 

lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar 

memberikan landasan cerita secara konkrit, memberikan kesan realistis kepada 

pembaca, dan menciptakan suasana tertentu yang seakan akan benar-benar 

terjadi. 

Menurut Lusiana dalam Novitasari (2016:43) secara garis besar langkah-

langkah pembuatan komik adalah sebagai berikut: 

a) Perumusan ide cerita dan pembentukan karakter, merupakan langkah 

pembuatan rangkaian cerita. 

b) Sketching (pembuatan sketsa), yaitu menuangkan ide cerita dalam media 

gambar secara kasar. 

c) Inking (penintaan), penintaan pada goresan pensil sketsa. 

d) Colouring (pewarnaan), yakni pemberian warna komik yang dapat dilakukan 

baik black and white maupun dengan full colour. 

e) Lattering, yaitu pembuatan teks pada komik. 

Komik yang akan dikembangkan dalam penelitian ini dibuat dengan 

kerjasama dengan mahasiswa Pendidikan Seni Rupa (Muzaka). Langkah-langkah 

pengembangan komik ini adalah contoh teks percakapan dijadikan dalam bentuk 

komik. Komik yang dikembangkan juga disesuaikan dengan tujuan dan materi 

yang akan diajarkan. 

Anak-anak tentu tidak asing dengan buku komik. Komik menyajikan cerita 

bergambar yang mampu menarik anak-anak untuk membacanya. Namun komik 
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yang beredar di pasaran tidak semuanya mengandung nilai edukatif. Komik 

menjadi suatu bentuk bacaan dimana anak mau membacanya tanpa harus dibujuk. 

Melihat popularitas komik yang banyak disukai anak-anak bahkan sampai dewasa, 

maka komik memiliki potensi yang besar digunakan sebagai media pendidikan. 

Analisis terhadap bahasa komik oleh Thorndike dalam Sudjana dan Rivai 

(2011:67) menunjukkan ada segi yang menarik. Dapat diketahui bahwa anak yang 

membaca sebuah komik setiap bulan, hampir 2 kali banyaknya kata-kata yang 

dapat dibaca sama dengan yang terdapat pada buku-buku bacaan yang dibacanya 

setiap tahun terus-menerus. Thorndike berksimpulan bahwa baik jumlah maupun 

perwatakan dari segi perbendaharaan kata melengkapi secara praktis dalam 

membaca untuk para pembaca muda. 

Daya tarik komik terdapat pada ilustrasi gambar yang menarik dengan teks 

yang relatif singkat. Pemakaian komik yang luas dengan ilustrasi berwarna, alur 

cerita yang ringkas dengan perwatakan tokohnya yang realistis menarik siswa dari 

berbagai usia utuk membacanya. Dengan bimbingan guru, komik dapat menjadi 

media meningkatkan kemampuan baca siswa. 

Penggunaan komik dalam pembelajaran hendaknya dipadukan dengan 

metode mengajar yang tepat sehingga media komik akan dapat menjadi alat 

pengajaran yang efektif. Guru perlu mengarahkan para siswa untuk memilih komik 

sebagai bahan bacaan yang bukan hanya menyenangkan namun juga mengandung 

nilai edukatif yang baik sesuai dengan taraf berfikir siswa. Guru harus menolong 

siswa menuju cakrawala yang lebih luas akan minat serta apresiasinya. Buku-buku 

komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru-guru dalam usaha 
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membangkitkan minat, mengembangkan perbendaharaan kata-kata dan 

keterampilan membaca, serta untuk memperluas minat baca. Sebagai media 

pembelajaran, komik memiliki peran utama untuk menarik anak-anak agar mau 

membaca materi tanpa harus diminta atau diperintah. 

Komik yang dikembangkan juga disesuaikan dengan tujuan dan materi 

yang akan diajarkan. Gambar yang disajikan dalam komik teks percakapan 

berbentuk kartun manusia, hal ini dikarenakan gambar-gambar kartun disukai oleh 

siswa. Materi dan contoh teks percakapan disajikan dalam buku komik teks 

percakapan. Teks percakapan disajikan dalam 4 halaman dengan cerita yang 

berbeda. Hal ini dikarenakan peneliti ingin supaya siswa tidak bosan dengan cerita 

yang sama. 

2.1.5 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Pembelajaran Bahasa Indonesia SD diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan 

maupun tulisan. Disamping itu, dengan pembelajaran Bahasa Indonesia juga 

diharapkan dapat menumbuhkan apresiasi siswa terhadap hasil karya sastra 

Indonesia. Standar kompetensi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD merupakan 

kualifikasi minimal siswa, yang menggambarkan penguasaan keterampilan 

berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia (Zulela 2012:4). 

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia adalah agar siswa dapat;  

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulisan.  
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2) Menghargai dan bangga menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara.  

3) Memahami Bahasa Indonesia dan dapat menggunakan dengan tepat dan efektif 

dalam berbagai tujuan.  

4) Menggunakan Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

menghaluskan budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia.   

Ruang lingkup pembelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SD/MI 

mencakup komponen komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra 

meliputi: (1) mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca; (4) menulis (Zulela 

2012:4-5). 

Dari beberapa komponen tersebut, mata pelajaran Bahasa Indonesia 

memiliki banyak komponen yang salah satunya mencakup materi pelajaran yang 

akan dikaji oleh peneliti, yaitu materi membaca teks percakapan yang meliputi 

komponen membaca. 

2.1.6 Membaca 

Banyak sekali yang berpendapat tentang istilah membaca. Menurut Tarigan 

(2008:7) mendefinisikan pengertian membaca adalah sebagai suatu proses yang 
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dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak 

hal, tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktifitas visual, 

berpikir, psikolinguitik, dan metokognitif. Sebagai proses visual menbaca 

merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. 

Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktifitas pengenalan kata, 

pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif (Rahim 

2011:2). Selanjutnya, Dalman (2014:2) mengatakan membaca merupakan suatu 

kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi 

yang terdapat dalam tulisan. 

Dari beberapa definisi membaca tersebut dapat disimpulkan bahwa 

membaca adalah suatu aktivitas yang melibatkan penglihatan, ingatan, kecerdasan, 

dan keterampilan untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan 

penulis kepada membaca melalui media tulis. 

Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca 

dengan suatu tujuan, cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang 

tidak mempunyai tujuan. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Makna, arti 

(meaning) erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan, atau intensif kita dalam 

membaca.  

Rahim (2011:11) mengungkapkan beberapa tujuan membaca. Tujuan 

membaca mencakup: (1) Kesenangan; (2) Menyempurnakan membaca nyaring; 
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(3) Menggunakan strategi tertentu; (4) Memperbaharui pengetahuannya tentang 

suatu topik; (5) Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah 

diketahuinya; (6) Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis; (7) 

Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi; (8) Menampilkan suatu eksperimen 

atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa 

cara lain dan mempelajari tentang struktur teks; (9) Menjawab pertanyan-

pertanyaan yang spesifik. 

Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa setiap orang melakukan 

kegiatan membaca dengan tujuan yang berbeda-beda. Saat melakukan kegiatan 

membaca seseorang harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan seseorang membaca 

akan menentukan tingkat pemahaman dari bacaan yang dibacanya. 

2.1.7 Membaca Nyaring  

Ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara si pembaca waktu 

membaca maka proses membaca menurut Tarigan (2008:23) dapat dibagi atas: (1) 

membaca nyaring, membaca bersuara, membaca lisan (reading out loud; oral 

reading; reading aloud); (2) membaca dalam hati (silent reading). 

Pada membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual (atau 

visual memory). Dalam hal ini yang aktif adalah mata (pandangan; penglihatan) 

dan ingatan. Sedangkan pada membaca nyaring, selain penglihatan dan ingatan, 

juga turut aktif auditory memory (ingatan pendengaran) dan motor memory 

(ingatan yang bersangkut paut dengan otot-otot kita) (Moulton dalam Tarigan 

2008:23). Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan 

alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau 
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pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran dan perasaan 

seseorang pengarang. Membaca nyaring yang baik menuntut agar pembaca 

memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena dia 

haruslah melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan para 

pendengar. Dia juga harus dapat mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat 

agar jelas maknanya bagi para pendengar. Menurut Dalman (2014:63-64) 

membaca nyaring bertujuan agar seseorang mampu mempergunakan ucapan yang 

tepat, membaca dengan jelas dan tidak terbata-bata, membaca dengan tidak terus-

menerus melihat pada bahan bacaan, membaca dengan menggunakan intonasi dan 

lagu yang tepat dan jelas. 

Gruber dalam Rahim (2011:125) mengemukakan lebih rinci manfaat dan 

pentingnya membaca nyaring untuk anak-anak tersebut seperti dijelaskan berikut 

ini. 

a. Memberikan contoh kepada siswa proses membaca secara positif. 

b. Mengekspos siswa untuk memperkaya kosakatanya. 

c. Memberi siswa informasi baru. 

d. Mengenalkan kepada siswa dari aliran sastra yang berbeda-beda. 

e. Memberi siswa kesempatan menyimak dan menggunakan daya imajinasinya. 

Membaca nyaring yang dilakukan guru merupakan kegiatan yang 

menyenangkan bagi siswa. Tidak mengherankan, jika cerita yang dibacakan guru 

atau orang tua lebih diingat siswa dibandingkan dengan cerita yang dibacakan dari 

buku teks. Selain itu, membaca nyaring juga sering merangsang mereka untuk 
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membaca kembali cerita yang dibacakan guru dan lebih mengakrabkan mereka 

pada karya sastra. 

Keterampilan-keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring 

menurut Dalman (2014) adalah berbagai kemampuan, diantaranya adalah: (1) 

menggunakan ucapan yang tepat; (2) menggunakan frasa yang tepat; (3) 

menggunakan intonasi suara yang wajar; (4) dalam posisi sikap yang baik; (5) 

menguasai tanda-tanda baca; (6) membaca dengan terang dan jelas; (7) membaca 

dengan penuh perasaan, ekpresif; (8) membaca dengan tidak terbata-bata; (9) 

mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya; (10) kecepatan 

bergantung pada bahan bacaan yang dibacanya; (11) membaca dengan tanpa terus-

menerus melihat bahan bacaan; (12) membaca dengan penuh kepercayaan pada 

diri sendiri. 

Pada penelitian ini akan mengkaji tentang materi membaca teks percakapan 

yang merupakan salah satu kegiatan membaca nyaring 

2.1.8 Teks Percakapan 

Percakapan hampir sama dengan wawancara. Baik dalam wawancara 

maupun percakapan, ada pihak yang bertanya dan pihak yang menjawab. 

Perbedaannya, dalam percakapan, penanya dan penjawab dapat berbicara 

bergantian, sedangkan dalam wawancara tidak demikian. 

Menurut Warsidi (2008:10) membaca teks percakapan merupakan salah 

satu kegiatan membaca nyaring. Selama membaca teks percakapan, harus 

memperhatikan tanda baca dan jenis kalimat yang dibaca. Misalnya, bertanya, 

menyuruh, menjawab, meminta, atau yang lain. Setiap jenis kalimat yang dibaca 
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memiliki intonasi yang berbeda. Di dalam teks percakapan terdapat berbagai 

informasi. 

Percakapan sebaiknya diucapkan dengan bunyi yang jelas. Sertakan bunyi 

bahasa dan lagu kalimat yang wajar. Ketika melakukan percakapan jangan 

berlebihan sehingga tidak terkesan dramatis (Nuraini 2008:34). Membaca teks 

percakapan harus dengan lafal dan intonasi yang benar. Lafal adalah ketepatan 

ucapan suara atau bunyi. Intonasi adalah ketepatan tinggi rendahnya suara (Samidi 

2009:8). 

Lafal yang jelas akan membuat orang lain mudah memahami perkataan 

yang diucapkan. Intonasi membaca yang benar akan menambah keindahan 

kalimat. Intonasi yang benar juga mempengaruhi makna kalimat. Cara pelafalan 

dan intonasi yang benar adalah sebagai berikut. 

2) Untuk membaca kalimat seru, ada tekanan tegas di bagian akhir kalimat. 

3) Untuk membaca kalimat tanya diakhiri dengan nada meninggi. 

4) Untuk membaca kalimat berita berakhir dengan nada rata merendah. 

5) Pengucapan huruf vokal dan konsonan harus tepat. 

6) Tempo membaca sedang (tidak terlalu cepat atau lambat). (Subarwati 2009:6) 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini juga berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti lainnya yang tentunya relevan dengan judul peneliti yaitu 

pengembangan buku panduan dengan menggunaka media komik. Adapun 

penelitian yang mendukung penelitian ini terdiri dari tujuh jurnal nasional dan tiga 

jurnal internasional, berikut adalah hasil penelitiannya: 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hengkang Bara Saputro, Soeharto tahun 

2015 dengan judul “Pengembangan Media Komik Berbasis Pendidikan Karakter 

Pada Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas IV SD”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) telah dihasilkan media komik berbasis pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik-integratif, (2) media komik yang 

dikembangkan ditinjau dari variabel kualitas aspek media dan aspek materi 

menurut ahli, menurut guru, dan hasil respon siswa berkategori sangat baik, (3) 

pembelajaran dengan media komik yang dikembangkan efektif meningkatkan nilai 

karakter siswa. Peningkatan karakter disiplin siswa masuk dalam kategori sedang 

dengan nilai gain score sebesar 0,62 dan peningkatan karakter tanggung jawab 

siswa masuk dalam kategori sedang dengan nilai gain score sebesar 0,66. 

Penelitian yang dilakukan oleh Runiatun, Siti Istiyati, Matsuri, M. Ismail 

Sriyanto dengan judul “Pengunaan Strategi SQ4R (Survey, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Pemahaman. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil sebelum dan setelah tindakan. Perbedaan tersebut terjadi karena 

hasil dari pratindakan, siklus I, dan siklus II pada penelitian ini terus mengalami 

perkembangan hingga mencapai indikator kinerja yang ditetapkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh A. Rusilowati tahun 2012 dengan judul 

“Pengembangan Materi Ajar Membaca Cerita Anak Bermuatan Nilai-Nilai 

Karakter”. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa (1) pengembangan prototipe 

berupa dua buah buku yaitu pedoman penggunaan materi ajar dan materi ajar 

membaca cerita yang bermuatan nilai-nilai karakter; (2) tingkat keterbacaan materi 
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ajar membaca cerita anak  termasuk kategori sangat tinggi; (3) materi ajar anak 

terbukti efektif untuk meningkatkan minat baca dan pembentukan karakter bagi 

siswa SD kelas tinggi; dan (4) tingkat keberterimaan materi cerita anak-anak yang 

bermuatan nilai karakter termasuk sangat tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wisda Miftakhul Ulum tahun 2015 dengan 

judul “Pengembangan Buku Teks Membaca Intensif Berbasis Karakter di Sekolah 

Dasar”. Penelitiannya menunjukan hasil uji validasi dan uji lapangan buku 

membaca intensif sastra dan non sastra menunjukkan kriteria sangat valid dan 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran sebenarnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Mukh Doyin tahun 2015 dengan 

judul “Pengembangan Buku Panduan Menyusun Teks Percakapan Dengan 

Menggunakan Teknik Urai Unsur Instrinsik  Bagi Siswa SMP”. Hasil penelitian 

meliputi tiga hal, (1) kebutuhan siswa dan guru terhadap buku panduan menyusun 

teks percakapan; (2) prinsip-prinsip pengembangan buku panduan menyusun teks 

percakapan dengan menggunakan teknik urai instrinsik; (3) prototipe 

pengembangan buku panduan menyusun teks percakapan dengan menggunakan 

teknik urai instrinsik bagi siswa SMP. 

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Buchori, Rina Dwi Setyawati 

tahun 2015 dengan judul “Development Learning Model Of Character education 

Through E-Comic In Elementary School”. (Pengembangan Model Pembelajaran 

dari Pendidikan karakter Melalui E-Komik Di Sekolah Dasar). (Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran pendidikan karakter 

melalui e-komik di sekolah dasar. Penelitian ini menunjukkan mengembangkan 
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model pembelajaran dalam pendidikan karakter terdiri dari lima tahapan dan 

efektivitas uji dari proses belajar yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai 

karakter pada siswa melalui observasi dan prestasi nilai siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Li-Chiou Chen tahun 2015 dengan judul 

“My Comic-Utilizing “Comics Composition System” to Improve Students Self-

Efficacy and Satisfaction of Arts Learning”. (Komik Saya-Memanfaatkan" Sistem 

Komposisi Komik "untuk Meningkatkan Keberhasilan Diri Siswa dan Kepuasan 

Seni Belajar). Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan keberhasilan 

diri antara komik yang digambar di komputer dan kertas. Penelitian ini 

memperkenalkan mudahnya menggunakan sistem komposisi komik (CCS) mudah 

dan menyenangkan Tentu saja dibandingkan menggambar dengan berbasis kertas, 

CCS pada faktor pengalaman penguasaan, pengalaman perwakilan dan kemauan 

untuk belajar juga memiliki penjelasan yang baik. Menerapkan CSS sehingga 

memiliki pengalaman yang lebih baik dan pribadi yang sukses dalam pembelajaran 

seni, serta melalui bantuan dari rekan-rekan dapat meningkatkan kemauan untuk 

belajar, menciptakan keberhasilan yang lebih baik pada diri dalam pembelajaran 

menggambar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Javed tahun 2015 dengan judul 

“Developing Reading Comprehension Modules to Facilitate Reading 

Comprehension among Malaysian Secondary School ESL Students”. 

(Mengembangkan Modul Pemahaman Membaca untuk Memfasilitasi Membaca 

Pemahaman antara Siswa ESL Sekolah Menengah Pertama di Malaysia). 

Bertujuan untuk mengembangkan seperangkat 6 Reading Comprehension 
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Modules (RCMs) untuk guru ESL Malaysia untuk memfasilitasi kemampuan 

membaca siswa ESL yang berbeda secara efektif.. Hasil studi percontohan tersebut 

mengungkapkan bahwa para peserta meningkatkan skor mereka secara bertahap. 

Kuder dan Richardson Formula 20 (KR-20) dipekerjakan untuk menentukan 

konsistensi internal RCM. Nilai RCM yang dihitung berkisar antara 0,804 dan 

0,923 yang menunjukkan reliabilitas tinggi. RCMs distandarisasi melalui proses 

perkembangan yang ketat dengan menggunakan Pebble di Model Model (Merril, 

2002). Kami berharap RCM standar akan bertindak sebagai indikator untuk guru 

ESL untuk meningkatkan kinerja siswa ESL dalam pemahaman bacaan. 

Berdasarkan hasil penelitian pada kajian empiris disebutkan bahwa 

penggunaan buku panduan dengan menggunakan media komik dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dengan 

menggunakan media komik dapat meningkatkan hasil belajar siswa ditunjukkan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari berbagai 

Universitas. Oleh karena itu pada penelitian ini juga akan menggunakan media 

komik untuk meningkatkan hasil belajar membaca teks percakapan. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Membuat media pembelajaran bagi sebagian pendidik mungkin adalah hal 

yang mudah. Namun jika dilihat di sekolah-sekolah sekitar, masih banyak guru 

yang tidak atau belum mencoba untuk mengembangkan media pembelajaran, 

bahkan hanya sedikit yang sudah mau mencoba. Melihat kenyataan ini, menjadi 

suatu daya tarik untuk berusaha mengembangkan media pembelajaran agar lebih 

bermakna dan tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. 
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Dalam melaksanakan pembelajaran, setidaknya guru mempunyai 

kemampuan dalam memilih, mengembangkan dan menggunakan media 

pembelajaran secara bijaksana agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan 

prestasi belajar siswa tinggi. Misalnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada 

aspek membaca, siswa kurang memperhatikan cara membaca dengan 

menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Maka dengan adanya media komik 

diharapkan siswa lebih senang dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, 

sehingga siswa akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru 

dengan bantuan media yang konkret. 

Banyak sekali jenis media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru. 

Salah satu media yang akan digunakan adalah media komik. Media komik 

memiliki kelebihan sebagai media pembelajaran diantaranya mampu menyajikan 

materi lebih menarik, mudah dan sederhana dalam penggunaannya, mampu 

menyajikan informasi lebih jelas dengan ilustrasi visual. Penggunaan komik 

sebagai media pembelajaran didukung oleh karakteristik dasar anak-anak yang 

pada umumnya menyukai gambar-gambar yang menarik. Selain itu siswa SD 

berada pada tahap berfikir operasional konkret. Dengan media komik, materi dapat 

disajikan lebih konkret agar mudah dipahami siswa. 

Media komik yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia. Media komik sebagai salah 

satu media pembelajaran diharapkan mampu mempermudah belajar siswa serta 

meningkatkan tingkat penyerapan materi membaca teks percakapan. Seiring 

dengan meningkatnya tingkat penyerapan materi pembelajaran, nilai afektif siswa 
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juga akan terbentuk melalui keteladan dari tokoh-tokoh dalam cerita. Komik 

sebagai media pembelajaran sekaligus memberikan hiburan bagi siswa sehingga 

siswa tidak cepat bosan terhadap materi. Komik dalam pembelajaran diharapkan 

mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk membaca sehingga pada akhirnya 

pencapaian hasil belajar siswa juga meningkat. 

Berdasarkan pada masalah yang ada, pengembangan media komik teks 

percakapan dirancang untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan 

menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Berikut ini adalah alur kerangka pikir 

dalam penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Pengembangan Buku Panduan Berbasis Media 

Komik Materi Membaca Teks Percakapan 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori diatas maka hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Ha: Ada perbedaan/terjadi peningkatan hasil belajar siswa membaca teks 

percakapan sebelum dan sesudah penggunaan buku panduan berbasis media 

komik membaca teks pecakapan. 

2. Ho: Tidak ada perbedaan/terjadi penurunan hasil belajar siswa membaca teks 

percakapan sebelum dan sesudah penggunaan buku panduan berbasis media 

komik membaca teks pecakapan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan buku panduan berbasis media 

komik materi membaca teks percakapan ini peneliti mengemukakan beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Buku panduan berbasis media komik materi membaca teks percakapan yang 

telah dikembangkan memenuhi kriteria layak pada aspek bahasa dan kriteria 

sangat layak pada aspek isi materi dan penyajian. Berdasarkan penilaian 

kelayakan oleh para ahli. 

2. Buku panduan berbasis media komik materi membaca teks percakapan yang 

dikembangkan mampu meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada 

pembelajaran membaca teks percakapan yang ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan rata-rata data pretes dan postes yang dianalisis dengan uji -t hitung 

sebesar -15,558 dan juga peningkatan rata-rata dengan kategori sedang sebesar 

0,44. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan buku panduan berbasis media 

komik materi membaca teks percakapan ini, peneliti menyampaikan beberapa saran 

yang bermanfaat untuk pengembangan produk yang lebih baik. 
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1. Buku panduan berbasis media komik ini dapat dikembangkan pada mata 

pelajaran yang lainnya dengan mengembangkan berbagai konsep mata 

pelajaran yang akan dirancang didalamnya. 

2. Hasil pengembangan buku panduan berbasis media komik materi membaca teks 

percakapan dapat digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran membaca teks 

percakapan dengaan menambahkan uraian materi tentang membaca teks 

percakapan agar pemahaman siswa mengenai membaca teks percakapan 

semakin luas. 

3. Perlunya berbagai inovasi dalam mengembangkan media pembelajaran komik 

untuk dipadukan dalam model-model pembelajaran yang sudah ada guna 

memberikan motivasi dan minat belajar siswa. 

  



154 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Akbar, O. A. 2015. Minat Belajar Siswa Terhadap Media Komik Berbasis 

Pendekatan Saintifik Pada Materi Sistem Pencernaan Kelas XI SMA. 

Berkala Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol.4 No.1, 750-754. 

 

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Arsyad, A. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 

 

Azwar, S. 2015. Realibilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Dalman, H. 2014. Keterampilan Membaca. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 

 

Daryanto. 2015. Media Pembelajaran. Bandung: Satu Nusa. 

 

Daryanto, Aris Dwicahyono. 2014. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

(Silabus, RPP, PHB, Bahan Ajar), Yogyakarta : Gava Media. 

 

Direktorat Pembinaan SMA. 2010. Juknis Pengembangan Bahan Ajar SMA. 

 

Fathurrohman, P. & M. Sobri, S. 2009. Strategi Belajar Mengajar - Strategi 

Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum 

& Konsep Islami. Bandung: PT Refika Aditama. 

 

Ika Lestari. 2013. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. Padang: 

Akademia Permata. 

 

Iskandarwassid & Dadang, S. 2008. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

 

Jamuri , Kosim, & Aris, D. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif STAD 

Berbasis Multimedia Interaktif Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 



155 
 

 
 

Siswa Pada Materi Termodinamika. Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 21 No. 

2, 147-156. 

 

Kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/.../Isi-Permendiknas-2-thn-

2008.pdf (11 Juni 2017) 

 

Kustandi, C. & Bambang, S. 2013. Media Pembelajaran; Manual dan Digital. 

Bogor: Ghalia Indonesia. 

 

Lestari, K. E. & Yudhanegara. 2017. Penelitian Pendidikan Matematika. Bandung: 

Refika Aditama. 

 

Lubis, I. 2009. Komik Fotokopian Indonesia 1998 – 2001. ITB J. Vis. Art & Des, 

Vol. 3, No. 1, 57-78. 

 

 Masdwijanto. 2011, 03. Standar Isi. Retrieved from 

masdwijanto.files.wordpress.com:https://masdwijanto.files.wordpress.com

/2011/03/standar-isi-sd.pdf (diunduh 20 Desember 2016) 

 

M.S, Zulela. 2012. Pembelajaran Bahasa Indonesia Apresiasi Sastra di Sekolah 

Dasar. Bandung: PT Remaja Posdakarya. 

 

 Musfiqon, HM. 2012. Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran. Jakarta: 

PT Prestasi Pustakaraya Publisher. 

 

Navel. 2012, April. navel mangelep. Retrieved from 

navelmangelep.wordpress.com:https://navelmangelep.wordpress.com/201

2/04/01/penelitian-pengembangan-development-research/ 

 

Novitasari, D. L. 2016. Pengembangan Media Komik Cerita Anak untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV SDN 1 

Ngawen Kabupaten Blora. Skripsi. Semarang: PGSD Unnes. 

 



156 
 

 
 

Nuraini, U. 2008. Bahasa Indonesia 5: Untuk SD/MI Kelas V. Jakarta: Pusat 

Pebukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Prasetyo, B. & Lina, M . J. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT 

Rajagrasindo Persada. 

 

Prastowo, Andi. 2015. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Jogjakarta: 

DIVA Press. 

 

Priyatno, D. 2016. Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengolahannya dengan 

SPSS. Yogyakarta: Gava Media. 

 

Purwanto, D. 2013. Pengembangan Media Komik IPA Terpadu Tema Pencemaran 

Air Sebagai Media Pembelajaran Untuk Siswa SMP Kelas VII. Jurnal 

Pendidikan Sains, Volume 01 Nomor 01 , 71-76. 

 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2008. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: PN.Balai Pustaka. 

 

Rahim, F. 2011. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

 

Saiman. 2014. Penggunaan Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Membaca 

Teks Percakapan Siswa Kelas V SDN Gindopo. Jurnal Kreatif Tadulako 

Online, Vol. 4 No. 3, 118-130. 

 

Sadiman, A. S., R. Rahardjo., Anung, H., & Rahardjito. 2012. Media Pendidikan: 

Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Depok: Rajawali Pers. 

 

 Samidi. 2009. Bahasa Indonesia 5: Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: Pusat 

Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

 

Santoso, F & Sukarmin. 2013. Pengembangan Media Interaktif Berbasis Komputer 

Pada Pokok Bahasan Geometri Molekul di Kelas XI IPA SSMAN 1 

Sidoarjo. Unesa Journal of Chemical Education, Vol. 2, No. 2, 188-195. 



157 
 

 
 

 

Setyosari, H. P. 2015. Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan. Jakarta: 

Prenadamedia Group. 

 

Situmorang, P. C. 2013, May 22. Retrieved from Terbangkania Blogspot: 

http://terbangkania.blogspot.co.id/2013/05/research-and-development.html 

(diakses 28 Maret 2017) 

 

Subarwati, A. 2009. Bahasaku, Bahasa Indonesia 5: Untuk SD/MI Kelas 5. Jakarta: 

Pusat Perbukuan, Departemen Nasional Indonesia. 

 

Sudjana, N. & Ahmad, R. 2011. Media Pengajaran (Penggunaan dan 

Pembuatannya). Bandung: Sinar Baru Algesindo. 

 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and 

Development/ R&D). Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pedekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D). Bandung: Alfabeta. 

 

Sugiyono. 2016. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta: Bandung. 

 

Sujarweni, W. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru. 

 

Sukmadinata, N. S. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

 

Tarigan, H. G. 2008. Membaca Sebagai Ketrampilan Berbahasa. Bandung: 

Angkasa. 

 

Waluyanto, H. D. 2005. Komik Sebagai Media Komunikasi Visual. Jurnal 

NIRMANA, Vol. 7, No. 1: 45-55. 

 



158 
 

 
 

Warsidi, E. 2008. Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas 5: Untuk Kelas V Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Widodo, C. & Jasmadi. 2008. Buku Panduan Menyusun Bahan Ajar. Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo. 

 

Widoyoko, E. P. 2016. Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

 

Zain, N. H. 2013. Pengembangan Komik Bahan Ajar IPA Terpadu Kelas VIII SMP 

Pada Tema Sistem Pencernaan Manusia dan Hubungannya dengan 

Kesehatan. Unnes Science Education Journal, 2 (1), 217-222. 

 

 

  

 

 

  




