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SARI 

Sholekhah,  Hanif Zulfahmi. Pengembangan Buku Pelengkap Sejarah 

Dinasti Han Dalam Komik Berbasis Karakter Humanis. Skripsi, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang, Pembimbing 1, Anggraeni, S.T., 

MTCSOL. 

Kata kunci: pengembangan media, komik, dinasti han, buku pelengkap, 

karakter humanis 

 

Perkembangan budaya masyarakat Tionghoa terutama bahasa Mandarin 

saat ini meningkat pesat, ditandai dengan bertambahnya program studi bahasa 

Mandarin di beberapa perguruan tinggi. Program studi Pendidikan Bahasa 

Mandarin di Universitas Negeri Semarang terdapat mata kuliah yang menunjang 

ilmu pengetahuan sejarah Tingkok yaitu mata kuliah zhōng guó lì shǐ. Mata kuliah 

zhōng guó lì shǐ merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program 

studi Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Semarang. Dari 

beberapa sejarah yang ada di mata kuliah zhōng guó lì shǐ banyak mahasiswa 

yang penasaran dan tertarik terhadap sejarah Dinasti Han, karena Dinasti Han 

merupakan salah satu zaman kejayaan dalam sejarah Tiongkok dan juga 

merupakan suku terbesar di Tiongkok. Dalam sejarah Dinasti Han banyak 

mengandung karakter-karakter dari para pemimpinya salah satunya yaitu karakter 

humanis. Humanis juga merupakan nilai karakter dari Fakultas  Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini 

berupaya mengembangkan buku pelengkap sejarah Dinasti Han dalam komik 

berbasis karakter humanis, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa 

dalam mempelajari sejarah Dinasti Han. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) menganalisis kebutuhan terhadap buku 

pelengkap sejarah Dinasti Han dalam komik berbasis karakter humanis pada mata 

kuliah zhōng guó lì shǐ, 2) mendeskripsikan prototipe buku pelengkap sejarah 

Dinasti Han dalam komik berbasis karakter humanis pada mata kuliah zhōng guó 

lì shǐ, 3) mengetahui validasi ahli terhadap buku pelengkap sejarah Dinasti Han 

dalam komik berbasis karakter humanis pada mata kuliah zhōng guó lì shǐ. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) 

dengan lima tahap yaitu : 1) analisis kebutuhan, 2) desain produk, 3) produksi, 4)  

validasi desain, 5) revisi desain. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa media komik layak digunakan 

dalam pembelajaran mata kuliah zhōng guó lì shǐ. Kelayakan media komik 

ditunjukan dengan hasil nilai rata-rata validasi produk dari ahli materi 

mendapatkan nilai 83,1 yang termasuk dalam skor 3 dengan rentang nilai 71-85 

kategori layak. Dan hasil nilai rata-rata validasi produk ahli media mendapatkan 

nilai 88,5 yang termasuk dalam skor 4 dengan rentang nilai 86-100 kategori 

sangat layak. Media kemudian diperbaiki sesuai saran perbaikan yang diberikan 

para ahli pada aspek-aspek tertentu. 
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摘要 

 

中国文化的发展，特别是普通话，目前正在迅速发展，标志着一些大

学汉语学习项目的增加。在三宝垄国立大学的汉语教育研究项目中，有一些

支持中国历史的课程，即中国历史课程。中国历史课程是三宝垄州立大学汉

语教育研究项目学生的必修课程之一，在那里，课程讨论了在中国取得胜利

的朝代。从中国历史课程中的一些历史，很多学生都很好奇，也希望更多地

了解汉代的历史，因为汉代是中国历史的鼎盛时期之一，汉族也是汉代历史

上最大的华人部落。许多都包含了梦想家的性格，其中之一就是人文主义者

的性格。人文主义也是三宝垄州立大学语言艺术学院的一种人格价值观。人

文主义是一种理念，其目的是培养一种人性意识，并渴望创造更好的人类生

活互动。基于这些问题，本研究试图以人文主义人物为基础，在漫画中开发

出一本汉代历史的补充读物，以提高学生学习汉代历史的兴趣。 

本研究的目的是：1）分析以人文人物为基础的漫画形式的汉代史书

补遗的必要性；2）描述以人文人物为题材的漫画形式的汉代史书的原型；

3）了解补充的专家论证以人文主义人物为基础的漫画形式的汉代历史书籍

。 

本研究采用研发方法，分五个阶段进行，即：1）潜力与问题；2）数

据收集； 3）产品设计；4）设计验证；5）设计修订。 

本研究以人文主义人物为基础，以漫画的形式发展汉代历史的补充书

籍。研究结果表明，漫画媒体适合学习中国历史课程。漫画媒体的可行性体

现在产品验证结果的平均值从材料专家得到的值为83.1，这是包含在3分范

围内的71到85个可行类别的值。并且通过对媒体专家产品的验证结果得到的

平均值为88.5，其中包含在4分中的分值范围在86到100个类别之间是非常

可行的。然后根据专家在某些方面的建议对媒体进行修复。 

 

关键词：媒体发展，漫画，汉代，补充书籍，人文人物 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah berkaitan dengan ilmu hanya 

apabila sejarah mengkaji tentang kerja keras manusia dan pencapaian yang di 

perolehnya. Sejarah berkaitan dengan rangkaian peristiwa, dan setiap peristiwa 

terjadi dalam lingkup waktu tertentu (Subagyo, 2013:1). 

Tiongkok sejak zaman kuno, merupakan salah satu bangsa yang telah 

memiliki peradaban tinggi. Itulah sebabnya, peradaban Tiongkok banyak di 

contoh oleh negara-negara tetangga, seperti Korea dan Jepang (Leo Agung,2012). 

Tiongkok adalah negara yang memiliki kisah sejarah panjang, mulai dari Dinasti-

dinasti seperti Xia, Shang, Chou, Qin, Han dan Tang. Zaman Dinasti Han 

merupakan salah satu zaman kejayaan dalam sejarah Tiongkok. Dinasti ini 

berhasil mencapai kesatuan politik dan kebudayaan. Oleh karena itu orang-orang 

Tiongkok bangga akan adanya dinasti Han ini (Leo Agung,2012:28). Tidak hanya 

bangga dengan adanya dinasti Han ini bahasa Tiongkok dalam bahasa mandarin 

juga menggunakan nama Han yaitu disebut han yu 汉语,  dan juga nama dari 

negara Tiongkok dalam bahasa mandarin juga mengambil nama dari Han yaitu 

han guo汉国  Han juga merupakan suku terbesar Tiongkok. 
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Perkembangan budaya masyarakat Tionghoa terutama bahasa Mandarin 

saat ini meningkat pesat, ditandai dengan bertambahnya program studi bahasa 

Mandarin di beberapa perguruan tunggi. Dalam mempelajari bahasa Mandari 

penting bagi mereka untuk mengetahui sejarah Tiongkok. Pada zaman yang 

berkembang ini sangat sedikit peminat untuk membaca buku tentang sejarah. 

Adapun contohnya yaitu, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Mandarin 

di Universitas Negeri Semarang yang tidak hanya dibekali ilmu tentang bahasa 

tetapi juga terdapat mata kuliah penunjang ilmu pengetahuan lainya, salah satunya 

yaitu dalam lingkup pengetahuan sejarah Tiongkok (zhōng guó lì shǐ). Mata 

kuliah zhōng guó lì shǐ merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

program studi Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Semarang, 

dimana dalam mata kuliah tersebut membahas tentang dinasti-dinasti yang pernah 

berjaya di Tiongkok dari 2070 SM Hingga Dinasti Qing (1644-1911M), yang 

dikenal juga sebagai Dinasti Manchu yaitu dinasti terkhir di Tiongkok. 

Mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Mandarin perlu mempelajari mata 

kulia zhōng guó lì shǐ untuk menambah pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa 

yang terjai di masa lampau dan dapat dijadikan sebagai landasan sikap dam 

kehidupannya saat ini serta menentukan masa depan. 

Berdasarkan wawancara dengan 5 mahasiswa angkatan 2016 program 

studi Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Semarang  mata kuliah 

zhōng guó lì shǐ oleh mahasiswa di anggap membosankan , kurang menarik dan 

relatif sulit. Dalam proses pembelajaran mata kuliah zhōng guó lì shǐ mahasiswa 

diwajibkan untuk membaca buku referensi yang ada, dimana membutuhkan 
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pemahaman yang lebih cermat mengingat perjalanan sejarah dinasti di Tiongkok 

sangat panjang dan juga banyak ejaan nama-nama yang harus tepat dalam 

penyampaiannya dan juga media buku yang digunakan dalam pembelajaran 

berupa buku yang sangat tebal dan hanya ditulis dalam bahasa Mandarin dan 

bahasa Inggris, hal-hal tersebut menyebabkan kurangnya minat mahasiswa belajar 

mata kuliah zhōng guó lì shǐ. Sebagai akibatnya pemahaman mahasiswa terhadap 

materi pembelajaran zhōng guó lì shǐ masih rendah sehingga tujuan pembelajaran 

belum tercapai secara optimal. Agar meningkatkan minat mahasiswa mempelajari 

mata kuliah zhōng guó lì shǐ, maka dibutuhkan media pembelajaran atau buku 

pelengkap yang mampu menstimulus keinginan mereka untuk membaca materi. 

Dari beberapa sejarah yang ada di mata kuliah zhōng guó lì shǐ banyak dari 

mereka yang mengambil mata kuliah tersebut penasaran dan juga ada rasa ingin 

tahu yang lebih mendalam mengenai sejarah Dinasti Han, karena bagi mereka 

yang mengerti tentang sejarah Tiongkok akan lebih menaruh perhatian kepada 

sejarah Dinasti Han yang mana Han merupakan suku terbesar di Tiongkok dan 

juga dalam sejarah Dinati Han banyak manfaat yang kita ambil, salah satunya 

yaitu mengenai karakter-karakter para pemimpinnya. Dinasti Han banyak 

mengandung nilai-nilai karakter salah satunya yaitu karakter humanis. 

Fakultas  Bahasa dan Seni yang merupakan salah satu Fakultas yang ada di 

Universitas Negeri Semarang yang memiliki nilai karakter humanis. Humanisme 

atau kemanusian, dalam kamus umum diartikan sebagai “sebuah sistem pemikiran 

yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak tanduk yang 

dipercaya terbaik bagi manusia”. Humanisme adalah paham yang mempunyai 
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tujuan menumbuhkan rasa perikemanusiaan dan bercita-cita untuk menciptakan 

pergaulan hidup manusia yang lebih baik dan juga lebih melihat pada sisi 

kepribadian manusia, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk 

melakukan hal-hal yang positif. Untuk mewujudkan nilai-nilai humanis dalam 

kehidupan maka diperlukan adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai 

humanis tersebut, oleh karena itu melalui mata kuliah zhōng guó lì shǐ terutama 

pada sejarah Dinasti Han yang di dalamnya terdapat nilai-nilai karakter humanis 

dapat dijadikan salah satu pedoman untuk memahami karakter humanis dalam 

bentuk media yang berbeda supaya lebih narik minat mahasiswa untuk 

mempelajarinya. Adapun nilai-nilai humanis yang terdapat dalam sejarah Dinasti 

Han yaitu salah satunya terdapat pada penetapan terhadap peraturan-peraturan 

baru para pemimpin Dinasti Han untuk mewujudkan Dinasti Han yang lebih baik 

lagi. 

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 mahasiswa sedemikian 

rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman dkk 2008:7). Penyajian mata kuliah 

zhōng guó lì shǐ perlu disusun sedemikian rupa dengan memanfaatkan media agar 

pembelajran mata kuliah zhōng guó lì shǐ menjadi lebih menarik. Mahasiswa pada 

umumya menyukai gambar-gambar ilustrasi, begitu pula dengan komik. 

Penerapan pengembangan media komik dalam pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar ( Nana Sudjana dan 

Ahmad Rivai, 2010:2) 
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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 

pembacanya (Sudjana dan Rivai 2011:64). Komik merupakan  suatu cerita yang 

berupa kumpulan-kumpulan gambar yang diberi keterangan teks untuk penjelasan 

ceritanya. Komik dikenal masyarakat umum sebagai sesuatu yang jauh dari kesan 

edukatif. Komik dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai indikator pemilihan 

objek pengembangan buku pelengkap maupun media pembelajaran. Komik yang 

jauh dari kesan edukatif dapat diubah menjadi lebih edukatif dan bermanfaat 

untuk pembelajaran.  

Dalam penelitian ini peneliti akan mengembangkan salah satu media 

dalam bentuk buku supaya bisa meningkatkan minat untuk membaca dan 

mempelajari sejarah Tiongkok terutama sejarah dinasti Han, dalam sejarah dinasti 

Han banyak mengandung karakter-karakter dari para pemimpinya, salah satunya 

yaitu karakter humanis.  

Buku pelengkap merupakan suatu buku yang dibuat untuk melengkapi 

serta mendukung buku yang sudah ada, ataupun sebagai buku penunjang buku 

yang sudah ada. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di berbagai 

perpustakaan dan toko buku menunjukan bahwa terdapat beberapa buku yang 

didalamnya menceritakan kisah-kisah Dinasti Han. Namun belum terdapat buku 

sejarah Dinasti Han dalam bentuk komik. Oleh karena itu peneliti akan melakukan 

penelitian membuat buku pelengkap sejarah Dinasti Han dalam bentuk komik. 
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Dengan tujuan unutuk mendukung buku-buku yang sudah ada dan supaya lebih 

menarik perhatian bagi pembacanya.  

Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut, peneliti mengangkat judul 

“Pengembangan Buku Pelengkapan Sejarah Dinasti Han dalam Komik Berbasis 

Karakter Humanis”. 

1.2 RumusanMasalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana analisis kebutuhan terhadap buku pelengkap sejarah 

Dinasti Han dalam komik berbasis karakter humanis pada 

pembelajaran mata kuliah zhong guo li shi ? 

2. Bagaimana prototipe buku pelengkap sejarah Dinasti Han dalam 

komik berbasis karakter humanis pada pembelajaran mata kuliah 

zhong guo li shi ? 

3. Bagaimana validasi ahli terhadap buku pelengkap sejarah Dinasti Han 

dalam komik berbasis karakter humanis pada pembelajaran mata 

kuliah zhong guo li shi ?  

1.3 TujuanPenelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis kebutuhan terhadap buku pelengkap sejarah Dinasti Han 

dalam komik berbasis karakter humanis pada pembelajaran mata 

kuliah zhong guo li shi. 
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2. Mendeskripsikan prototipe buku pelengkap sejarah Dinasti Han dalam 

komik berbasis karakter humanis pada pembelajaran mata kuliah 

zhong guo li shi . 

3. Mengetahui validasi ahli terhadap buku pelengkap sejarah Dinasti Han 

dalam komik berbasis karakter humanis pada pembelajaran mata 

kuliah zhong guo li shi ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Buku komik ini di harapkan memiliki maanfaat yang baik untuk 

diterapkan dalam kehidupan karena di dalamnya mengandung 

karakter-karakter humanis. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian ini dapat 

dibagi menjadi beberapa pihak: 

1. Pendidik  

Pendidik diharapkan bisa mendapatkan referensi media dalam 

menyampaikan pembelajaran sejarah Dinasti Han. 

2. Peserta didik 

Peserta didik diharapkan lebih tertarik dalam membaca buku 

komik yang berkaitan dengan sejarah untuk menambah wawasan 

pengetahuan. 

3. Penulis  

Dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekuragan 

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari 

buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada 

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk 

memperoleh landasan teori ilmiah. 

 2.1 Tinjauan Pustaka 

 Penelitian yang berkaitan dengan pengembangan buku pelengkap maupun 

media pembelajaran sudah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya, 

diantaranya dilakukan oleh Taufik, A.J (2017), yang berjudul Pengembangan 

Komik Sebagai Media Pembelajaran Sejaran Kebudayaan Islam Berbasis 

Karakter Untuk Siswa Kelas VII  Mts Negeri 3 Sleman Yogyakarta. Mata 

pelajaran  sejarah kebuyaaan islam menekankan pada kemampuan mengambil 

ibrah dan hikmah (pelajaran) dari sejarah islam. Tetapi pelajaran  sejarah 

kebudayaan islam adalah mata pelajaran yang kurang diminati dan nilai-nilai 

yang terkandung didalamnya kurang dapat di internalisasikan, bahkan nilai 

prestasi belajar mata pelajaran ini cenderung lebih rendah dibanding mata 

pelajaran PAI lainya. Komik  pembelajaran dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif untuk membantu memecahkan masalah dan mempermudah guru dalam 

proses penyampaian materi. 
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Hasil penelitian ini adalah : 1) Peneliti berhasil mengembangkan media 

komik pembelajaran dalam bentuk media komik setebal 72 halaman dengan judul  

Media Komik Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  Berbasis Karakter Pola, 

Misi, dan Strategi Dakwah Nabi Muhammad di Mekah  untuk Mts Kelas VII. 

2) Hasil penelitian kualitas dari ahli media presentase keidealanya mencapai 

85,45% masuk kategori sangat baik, Hasil penelitian dari ahli materi  presentase 

keidealanya mencapai 74% masuk kategori baik, dan penelitian dari guru Sejarah 

Kebudayaan  Islam  presenrase keidealanya mencapai 92,49% masuk dalam 

kategori sangat baik. 3) Proses pembelajaran menggunakan media komik 

pembelajaran telah dapat dilakukan dalam 2 jam pelajaran di kelas VII MTs 

Negeri 3 Sleman dan menunjukan hasil perubahan presentasi belajar yang cukup 

signifikan yaitu mengalami kenaikan sebesar 80,42% . 4) Dari analisis hasil 

pembelajaran menggunakan media komik pembelajaran siswa menunjukan 

respon yang masuk dalam kategori sangat positif.  

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: 1) 

menggunakan jenis penelitian R&D. 2) Pengembangan media dalam bentuk 

komik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah  

pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. 

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Suherniawati, S (2019), yang berjudul 

Pengembangan Komik Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah zhōng guó lì 

shǐ. Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan suatu media pembelajaran 

dalam format komik dengan sumber datanya adalah buku ajar zhōng guó lì shǐ 

yang terfokus pada materi Dinasti Qin. 
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 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa media komik layak digunakan 

dalam pembelajaran mata kuliah zhōng guó lì shǐ. Kelayakan media komik 

ditunjukan oleh validasi materi dengan mendapat rata-rata nilai 83,77 yang 

memiliki skor 3 yang termasuk dalam kategori “layak” dan validasi ahli media 

mendapat rata-rata nilai 83,75 yang memiliki skor 3 yang termasuk dalam 

kategori “layak”. 

 Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah: 1) 

menggunakan jenis penelitian R&D. 2) Pengembangan media dalam bentuk 

komik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah  

materi dinasti qin. 

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Astuti, I.P (2019), yang berjudul 

Pengembangan Cerita Seni Perang Tiongkok Dari Bahasa Mandarin Ke Bahasa 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk :1) menganalisis kebutuhan pelajar dan 

mahasiswa terhadap cerita seni perang Tiongkok berbahasa Indonesia. 2) 

mengembangkan cerita seni perang Tiongkok “Kepung Wei Selamatkan Zhou” 

dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. 3) mendiskripsikan validasi ahli 

tentang pengembangan cerita seni perang Tiongkok “Kepung Wei Selamatkan 

Zhou”. 

 Hasil dari penelitian ini adalah cerita terjemahan bahasa Indonesia disertai 

dengan gambar ilustrasi. Dari hasil angket kebutuhan menunjukan bahwa 

mahasiswa dan guru SMA menghendaki adanya pengembangan cerita seni 

perang Tiongkok dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia yang disertai dengan 

gambar ilustrasi. Pengembangan ini berfokus pada kelayakan aspek pemilihan 
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kosakata, aspek penyusunan kalimat terjemahan, aspek penggunaan gaya bahasa 

dan aspek ilustrasi. Penilaian terhadap produk dikategorikan sesuai atau layak 

dengan penilaian rata-rata sebesar 83,05%. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

menggunakan jenis penelitian R&D. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah  media yang dikembangkan cerita seni perang 

Tiongkok.  

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Lestari, P (2019), yang berjudul 

Pengembangan Buku Cerita Pepatah Dari Tiongkok Dalam Bahasa Mandarin ke 

Dalam Bahasa Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu : 1) mendeskripsikan 

analisis kebutuhan terhadap pengembangan buku cerita pepetah Tiongkok. 2) 

mendeskripsikan prototipe buku cerita pepatah Tiongkok, dan 3) 

mendeskripsikan penilaian ahli terhadap buku cerita pepatah Tiongkok. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan menunjukan 

siswa dan mahasiswa di Kota Semarang menghendaki adanya pengembangan 

buku cerita pepatah Tiongkok. Isi dari buku ini memuat cerita dalam Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Mandarin, yang disertai dengan gambar ilustrasi. Penilaian 

ahli bahasa menunjukan hasil kesesuaian yaitu pada aspek kesesuaian isi buku 

memperoleh rata-rata nilai 90 (sangat sesuai), kelengkapan isi buku 92 (sangat 

sesuai), penerjemahan 90 (sangat sesuai), dan penggunaan bahasa 92,5 (sangat 

sesuai). Sedangkan pada penilaian ahli desain menunjukan hasil kesesuaian yaitu 

pada aspek tipografi sampul buku 85,37 (sesuai), sistematika buku 86,16 (sangat 

sesuai), ilustrasi sampul buku 78,25 (sesuai), tipografi isi buku 81,25 (sesuai), 
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sistematika judul tiap cerita 87 (sangat sesuai), dan ilustrasi isi  buku 83,25 

(sesuai). 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

menggunakan jenis penelitian R&D. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah  media yang dikembangkan berupa buku cerita pepetah 

Tiongkok. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Leo Agung yang berjudul Sejarah Asia 

Timur, diterbitkan pada tahun 2007 oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan 

(LPP) UNS dan UTP Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press). Buku ini 

mebahas mengenai sejarah asia timur khusnya sejarah Tiongkok dan sejarah 

Jepang dari masa kuno sampai dengan Perang Dunia 1. Dimana di dalamnya 

dituliskan sejarah Tiongkok dari masa Dinasti Chou sampai dengan Dinasti 

Manchu, Dinasti Chou Barat (1222-771 SM), Dinasti Chou Timur (771-221 SM), 

Dinasti Ch’in (221-207 SM), Dinasti Han Barat (206 SM-8 M), Dinasti Han 

Timur (23-220 M), Dinasti Tang (618-960 M), Dinasti Sung Utara (960-1279 M), 

Dinasti Sung Selatan (1127-1279 M), Dinasti Yuan (1260-1368 M), Dinasti Ming 

(1368-1644 M), Dinasti Manchu (1644-1911 M),  Revolusi Tiongkok 1911 dan 

Tiongkok dalam Perang Dunia 1. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

mengkaji tentang sejarah Dinasti Tiongkok. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah media yang dikembangkan berupa buku dan 

materi yang dikaji didalamnya lebih lengkap sedangkan penelitian penulis hanya 

berfokus pada sejarah Dinasti Han. 
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 Tabel berikut merupakan rekapitulasi penelitian-penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Pustaka 

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Ahmad 

Najuha 

Taufik 

(2017) 

Pengembangan 

Komik Sebagai 

Media 

Pembelajaran 

Sejaran 

Kebudayaan 

Islam Berbasis 

Karakter Untuk 

Siswa Kelas VII  

Mts Negeri 3 

Sleman 

Yogyakarta 

1) menggunakan 

pendekatan atau 

metode research 

and development 

(R&D)  

2) menggunakan 

media 

pengembangan 

dalam bentuk 

komik 

1)  mata pelajaran 

Sejaran Kebudayaan 

Islam 

2. Septi 

Suherniaw

ati (2019) 

Pengembangan 

Komik Sebagai 

Media 

Pembelajaran 

Mata Kuliah 

zhōng guó lì shǐ 

1) menggunakan 

pendekatan atau 

metode research 

and development 

(R&D)  

2) menggunakan 

media 

pengembangan 

dalam bentuk 

komik 

3) meneliti 

tentang sejarah 

Tiongkok 

1) Mata Kuliah 

zhōng guó lì shǐ  

materi dinasti qin 
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3. Ida Puji 

Astuti 

(2019) 

Pengembangan 

Cerita Seni 

Perang Tiongkok 

Dari Bahasa 

Mandarin Ke 

Bahasa Indonesia 

1) menggunakan 

pendekatan atau 

metode research 

and development 

(R&D)  

1)  pengembangan 

media cerita seni 

perang Tiongkok 

4. Puji Lestari 

(2019) 

Pengembangan 

Buku Cerita 

Pepatah Dari 

Tiongkok Dalam 

Bahasa Mandarin 

ke Dalam Bahasa 

Indonesia 

1) menggunakan 

pendekatan atau 

metode research 

and development 

(R&D)  

 1) pengembangan 

media penelitian 

dalam bentuk buku 

cerita pepatah 

Tiongkok 

5.  Leo Agung 

(2007) 

Sejarah Asia 

Timur 

1) meneliti 

tentang sejarah 

Dinasti Tiongkok 

1) media yang 

dikembangkan 

berupa buku 

2) materi lebih 

lengkap dari masa 

Tiongkok kuno 

sampai Tiongkok 

pada Perang Dunia 

1 

  

Keterbaruan dari penelitian penulis adalah media yang dikembangkan 

dalam bentuk media buku komik yang berbasis karakter humanis dengan materi 

yang digunakan yaitu sejarah Dinasti Tiongkok khususnya sejarah Dinasti Han, 

dan sasaran penelitian adalah mahasiswa angkatan 2016 Program Studi 

Pendidikan Bahasa Mandari Universitas Negeri Semarang. 
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 Berdasarkan  penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengembangan 

sejarah dinasti Han dalam bentuk komik yang berbasis karakter humanis. 

2.2 Landasan Teoretis 

Penelitian mengambil beberapa teori untuk penelitian mengenai 

pengembangan buku pelengkap sejarah dinasti Han dalam bentuk komik berbasis 

karakter humanis. Landasan teori yang mendasari penelitian ini adalah teori-teori 

yang relavan dengan penelitian ini. Teori-teori tersebut adalah mengenai sejarah 

Dinasti Han, komik dan karakter humanis. 

2.2.1 Mata kuliah zhōng guó lì shǐ 

 Kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negri 

Semarang antara lain Comprehensive Chinese, Listening, Speaking, Reading, 

Writing, Chinese Grammar, Modren Chinese, Tang Song Poetry Reading, 

Chinese Audiovisual, chinese Culture, Chinese History, Chinese Tourism, Spoken 

Chinese For Business, Business Writing, dll. Seiring berjalannya waktu 

kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri 

Semarang mengalami perubahan, salah satunya dari segi penamaan mata kuliah, 

yaitu dari dalam bahasa inggris dirubah ke dalam bahasa Mandarin, contohnya 

Chinese Grammar dirubah menjadi hanyu yufa, dan Chinese History dirubah 

menjadi  zhōng guó lì shǐ, meskipun demikian dari segi materi pembelajaran tidak 

jauh berbeda dari kurikulum sebelumnya. 

 Salah satu mata kuliah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mata kuliah 

zhōng guó lì shǐ atau sejarah Tiongkok. Mata kuliah zhōng guó lì shǐ termasuk 
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dalam mata kuliah wajib yang dipelajari oleh peserta didik program studi 

Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang yang menunjang ilmu 

pengetahuan dalam bidang budaya Tiongkok. Dengan mempelajari sejarah kita 

akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari apa yang telah dilakukan 

oleh orang-orang pada zaman dahulu kemudian kita bisa mengambil hal-hal yang 

positif yang berguna bagi kita teruskan dan perkembangkan. 

 Mata kuliah zhōng guó lì shǐ  berfokus dalam materi sejarah dinasti yang 

berjaya pada masanya, dari 2070 SM hingga dinasti terakhir yaitu dinasti Qing 

(1644-1911 M). Negara Tiongkok selalu menjadi negara yang terbesar dalam 

teritorial, Tiongkok juga merupakan salah satu negara atau bangsa tertua dalam 

sejarah manusia. 

 Dalam mempelajari mata kuliah  zhōng guó lì shǐ dosen menggunakan 

model pembelajaran presentasi, peserta didik diperbolehkan mencari referensi 

dari buku maupun internet. Model pembelajaran seperti ini sudah cukup efektif 

mengingat waktu jam pelajaran yang singkat dengan materi yang relatif  banyak. 

Meskipun demikian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam pemahaman 

karena cerita yang panjang serta ejaan nama-nama kaisar yang rumit. Dengan 

menggunakan referensi buku, peserta didik memerlukan waktu yang cukup lama 

untuk dapat dengan cermat memahami isi materi sejarah dinasti tersebut. 

Sehingga menyita banyak waktu belajar dalam mempelajari mata kuliah wajib 

lainya. 

 Perjalanan perkembangan sejarah dinasti di Tiongkok sangat panjang, 

dimulai dari (1) Zaman Purbakala, (2) Dinasti Xia (2070 SM-1600 SM), (3) 
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Dinasti Shang (1523 SM-1028 SM), (4) Dinasti Zhou (1046 SM-771 SM), (5) 

Dinasti Dangzhou (770 SM- 403 SM), (6) Dinasti Zhangguo (403 SM-221 SM), 

(7) Dinasti Qin (221 SM-206SM),  (8) Dinasti Han (205 SM-220 M), (9) Sanguo 

Shi Dai (220 M-265M),  (10) Dinasti Jin (265 M-326 M),  (11) Dinasti Sui (581 

M- 618 M),  (12) Dinasti Tang ( 618 M-907 M),  (13) Wudai shiguo (907 M-979 

M),  (14) Dinasti Song (960 M-1271 M), (15) Dinasti Yuan (1271 M-1368 M), 

(16) Dinasti Ming (1268 M-1644 M), dan terakhir (17) Dinasti Qing (1644 M-

1911 M). 

Salah satu dinasti yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu Dinasti 

Han (205 SM-220 M), zaman Dinasti Han merupakan salah satu zaman kejayaan 

dalam sejarah china. Dinasti ini berhasil mencapai kesatuan politik dan 

kebudayaan. Oleh karena itu orang-orang china bangga akan adanya dinasti Han 

ini. (Leo Agung,2012:28). Tidak hanya bangga dengan adanya dinasti Han ini 

bahasa Tiongkok dalam bahasa mandarin juga menggunakan nama Han yaitu 

disebut han yu 汉语,  dan juga nama dari negara Tiongkok dalam bahasa 

mandarin juga mengambil nama dari Han yaitu han guo汉国  Han juga 

merupakan suku terbesar Tiongkok. Dinasti Han didirikan oleh seorang petani 

yang bernama Liu Bang. 

2.2.2 Dinasti Han 

2.2.2.1 Berdirinya Dinasti Han 

Pada tahun 206 SM, Liu Bang berhasil mengalahkan Xiang Yu serta 

mengangkat dirinya sebagai kaisar baru dengan gelar Han Gaudi (206-195 SM). 
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Dinastinya dinamakan Han. Dinasti Han didirikan pada tahun 206 SM, yakni saat 

Liu Bang diangkat sebagai raja muda Han oleh Xiang Yu. Tugas pertama yang 

harus diemban Liu Bang adalah memulihkan persatuan Negara yakni 

mengembalikan provinsi dan kerajaan yang memberontak kedalam naungan 

pemerintah pusat. 

Untuk memperkokoh persatuan ini ia mengganti para gubernur dan 

penguasa setempat dengan saudara atau kerabatnya sendiri dan menunjuk para 

menteri yang sebagian besarnya berasal dari golongan keluarga baik-baik yang 

terpelajar. Para ahli membagi periodisasi dinasti Han menjadi dua yakni, Han 

barat yang beribukota di Changan dan Han timur beribukota  di Luoyang. Dinasti 

Han ini sempat terputus sejenak oleh kudeta atau perebutan kekuasaan oleh 

seorang menteri bernama Wang Mang dimana ia mendirikan Xin (9-25) yang 

tidak berumur panjang namun, kaisar Han Guangwu (25-57) yang juga terkenal 

dengan sebutan Guangwudi berhasil membangkitkan kembali dinasti Han. Inilah 

sebabnya mengapa kurun waktu pemerintahaan dinasti Han dibagi menjadi 2 

periode yakni masa sebelum pemberontakan Wang Mang yang disebut Han barat 

dan sesudahnya disebut Han timur. 

2.2.2.2 Perkembangan Dinasti Han Barat setelah Liu Bang 

Pada tahun 195 SM Liu Bang meninggal dunia dan digantikan oleh Hui Di 

(195-188 SM). Kaisar ini sangat lemah, ia meninggal tanpa meninggalkan putra, 

namun anak angkatnya yang masih kecil dinobatkan menjadi kaisar dengan Lu 

Hou (bekas permaisuri Liu Bang) sebagai walinya. Setelah Lu Hou berkuasa ia 

menginginkan agar kekuasaannya jatuh ketangan anggota keluarganya dan ingin 
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mendesak kekuaasaan Liu Bang. Pada saat itu banyak pejabat tinggi yang 

digantikan oleh anggota keluarga Lu Hou. Namun sampai Lu Hou meninggal 

dalam kenyataanya keluarga Liu Bang masih kuat. 

Setelah Lu Hou meninggal pada tahun 180 SM, keluarga Liu Bang dapat 

merebut kembali kekuasaannya kemudian diangkatlah Liu Heng sebagai kaisar 

baru dengan gelar Han Wendi (180-156 SM). Ia menjadikan Konfusianisme 

sebagai falsafah pemerintahannya.Ia dikatakan hidup dalam kesederhanaan dan 

memercayakan urusan Negara pada memteri-menterinya yang menganut 

konfusianisme. Perdangan berkembang pesat dan lumbung-lumbung kerajaan 

dipenuhi oleh bahan pangan yang dicadangkan bila terjadi bencana kelaparan. 

Pajak bagi para pedagang dan produsen dikurangi, seperti pada tahun 168 SM. 

 Hal penting lain yang dilakukan adalah system penerimaaan pegawai 

negeri sipil berdasarkan ujian Negara, yang menguji mereka tentang ajaran 

konfusius pada tahun 165 SM. Sistem ujian ini bertahan hampir 2000 tahun dan 

baru dihapuskan dengan berakhirnya sistem  kerajaan di Tiongkok tahun 1912. 

Kaisar Han berikutnya adalah Han Wudi (140-87 SM) yang merupakan 

salah seorang penguasa Dinasti Han yang memerintah terlama dan juga yang 

membawa kebesaran dan kemasyuran Dinasti Han. Ia menduduki tahta selama 

lebih dari 50 tahun.  

Dua hari menjaelang wafatnya Wudi dapat menunjuk putranya Liu fuling 

sebagai putra mahkota. Liu Fuling naik tahta dengan gelar Zhaodi (87-74) 

kemudian digantikan  Liu He namun tidak dimasukkan daftar resmi kaisar dinasti 

Han kemudian digantikan Liu Bingyi. Zhaodi, Xuandi, dan Yuandi adalah tiga 
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kaisar Dinasti Han yang menerapkan politik reformasi dengan tujuan untuk 

memperingan penderitaan serta beban hidup rakyat. Pengganti Yuandi bergelar 

Chengdi (33-7 SM) merupakan seorang pemuda lemah yang belum layak 

memegang tampuk pemerintahan kaisar.  

2.2.2.3 Keruntuhan Dinasti Han 

Kita telah mengetahui dari bagian sebelumnya bahwa pada masa akhir 

hayatnya, dinasti Han diperintah oleh kaisar-kaisar bocah serta lemah yang hanya 

memerintah secara singkat. Kekuasaan jatuh ke tangan klan-klan tertentu dan 

kaum keberi. Pemberontakan di daerah-daerah pun pecah pecah antara lain yang 

terpenting adalah pemberontakan Topi Kuning (Huang Qin), yang dipimpin oleh 

tiga bersaudara Zhang. Dinasti Han benar-benar dilemahkan oleh pemberontakan 

ini. Akhirnya, kekuasaan secara berangsur-angsur jatuh ke tangan keluarga Cao 

yang berhasil menumbangkan dinasti Han dan didirikan Kerajaan Wei. 

2.2.3 Buku Pelengkap sebagai Media Pembelajaran 

 2.2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad, A (2008:3) kata media berasal dari bahasa Latin medius 

yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media merupakan 

segala sesuatu yang menjadi perantara atau penyampai informasi dari pengirim 

pesan terhadap penerima pesan. Selanjutnya Djamarah, S.B dan Zain, A 

(2002:137) mengungkapkan bahwa media adalah alat bantu apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Dalam 

bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang. 
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Apabila media tersebut membawa pesan-pesan atau informasi yang mengandung 

maksud-maksud pengajaran, maka media tersebut disebut media pembelajaran. 

Selanjutnya Arsyad, A (2008:4) mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran dapat diartikan sebagai komponen sumber belajar atau wahana fisik 

yang mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar. Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronik yang digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi.  

Hal demikian dapat dilihat dari maksud media menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa media dapat diartikan sebagai: 1) Alat. 2) Alat 

atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk. 

 Jika mengacu pada konteks pendidikan, arti media menurut Gerlach & Ely 

(Arsyad,200:3) bahwa pengertian media secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi dengan fungsi dan tujuan 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, sikap atau 

mengedukasi. Mengacu pada konteks ini dapat diartikan bahwa guru, buku teks, 

dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Menurut Schramm (Yamin dan Ansari 2009:150) media adalah teknologi 

pembawa pesan (informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk keprluan 

pembelajaran, atau sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran. 

Dalam pendapat lain, media adalah segala sesuatu yang dapat diindra yang 

berfungsi sebagai perantara/saran/alat untuk proses komunikasi (Rohani, 1997:3). 
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Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, 2008:7).  

 Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana yang digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran. Media pembelajaran 

membantu pengajar menjelaskan materi pembelajaran yang sulit dijelaskan secara 

verbal serta memberikan pengalaman konkret pada peserta didik. Materi 

pembelajaran akan lebih mudah dan jelas dengan menggunakan media 

pembelajaran. Media sebagai salah satu komponen pembelajaran bukan sekedar 

sebagai alat bantu mengajar melainkan bagian integral dari pembelajaran. 

2.2.4 Ilustrasi 

 Ilustrasi berasal dari kata illusion adalah bentuk pengandaian yang 

terbentuk dalam pikiran manusia akibat banyak sebab. Ilustrasi dapat tumbuh 

sebagai suatu ekspetasi dari ketidakmungkinan dan tak berbeda jauh dengan 

angan-angan, bersifat maya atau virtual. Ilustrasi dapat hadir dalam berbagai 

diverikasi. Bisa melalui lewat tulisan, gambar maupun bunyi (Fariz,2009:14) 

 Ilustrasi merupakan elemen yang dirasakan paling penting sebagai daya 

tarik dalam sebuah cerita. Ilustrasi akan membantu pembaca untuk berimajinasi 

sewaktu membaca cerita, sehingga diharapkan agar pembaca seperti tidak merasa 

sedang membaca sebuah cerita sejarah peperang. Kata ilustrasi jika dilihat dari 

bahasa Inggris illustration, memiliki arti gambar, foto, atau lukisan. Gambar 

ilustrasi adalah gambar yang menceritakan atau memberikan penjelasan pada 

cerita atau naskah tertulis. Ilustrasi dalam perkembangan secara lebih lanjut 
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ternyata tidak hanya berguna sebagai sarana pendukung cerita, tetapi juga 

menghiasi ruang kosong. Misalnya dalam majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. 

Ilustrasi bisa berbentuk macam-macam, seperti karya seni sketsa, lukis, grafis, 

karikatural, dan akhir-akhir ini bahkan banyak dipakai image bitmap hingga 

karya foto (Soedarso, 2014:566). 

Berikut ini adalah tujuan penggunaan ilustrasi : 

a. Ilustrasi digunakan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. 

b.Ilustrasi dimaksudkan untuk memberi variasi pada bacaan sehingga menjadi 

lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan lebih memudahkan pembaca untuk 

memahami pesan. 

c. Ilustrasi tersebut memudahkan pembaca untuk mengingat konsep atau gagasan 

yang disampaikan melalui ilustrasi (Arifin dan Kusrianto, 2009:70) 

Menurut Putra dan Lakoro (2012:2) ilustrasi pada sebuah buku bertujuan 

untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi 

tertulis lainnya. Diharapkan dengan bantuan visual, tulisan tersebut mudah untuk 

dipahami.  

Menurut Soedarso (2014:566) berdasarkan penampilannya, gambar 

ilustrasi memiliki berbagai jenis, yaitu : 

a. Gambar Ilustrasi Naturalis yaitu gambar yang memiliki bentuk dan warna yang 

sama dengan kenyataan (realis) yang ada di alam tanpa adanya pengurangan atau 

penambahan. 
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b. Gambar Ilustrasi Dekoratif adalah gambar yang berfungsi untuk menghiasi 

sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan (dibuat gaya 

tertentu sebagai style). 

c. Gambar Kartun adalah gambar yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu atau 

memiliki ciri khas tertentu. Biasanya gambar kartun banyak menghiasi majalah 

anak-anak , komik, dan cerita bergambar. 

a. Gambar Karikatur adalah gambar kritikan atau sindiran yang dalam 

penggambarannya telah mengalami penyimpanan bentuk proporsi tubuh. Gambar 

ini banyak ditemukan dimajalah atau koran. 

b. Cerita Bergambar (Cergam) adalah sejenis komik atau gambar yang diberi 

teks. Teknik menggambar cergam dibuat berdasarkan cerita dengan berbagai 

sudut pandang penggambaran yang menarik. 

c. Ilustrasi buku pelajaran mempunyai fungsi untuk menerangkan teks atau suatu 

keterangan peristiwa baik ilmiah maupun gambar bagian. Bentuknya bisa berupa 

foto, gambar natural, juga bisa berbentuk bagian. 

d. Ilustrasi khayalan adalah gambar hasil pengolahan daya cipta secara imajinatif 

(khayal). Cara penggambaran seperti ini banyak ditemukan pada ilustrasi cerita, 

novel, roman, dan komik. 

Dilihat dari berbagai jenis ilustrasi yang dosebutkan, maka penelitian ini 

termasuk menggunakan ilustrasi khayalan yang bertujuan untuk menerangkan 

mengenai cerita seni perang Tiongkok. 

Arifin dan Kusrianto (2009:70-71) mengemukakan beberapa fungsi 

ilustrasi, yaitu : 
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1. Fungsi Deskriptif, fungsi deskriptif dari ilustrasi adalah menggantikan uraian 

tentang sesuatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat panjang. 

Dengan ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk melukiskan sehingga lebih cepat dan 

lebih mudah dipahami. 

2. Fungsi Ekspresif, ilustrasi bisa memperlihatkan dan menyatakan sesuatu 

gagasan, maksud, perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak menjadi nyata 

secara tepat dan mengena sehingga mudah dipahami. 

3. Fungsi Analitis atau Struktur, ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian demi 

bagian dari suatu benda atau sistem atau proses secara detail, sehingga lebih 

mudah untuk dipahami 

4. Fungsi Kualitatif, ilustrasi yang biasa digunakan antara lain daftar atau tabel, 

grafik, kartun, foto, gambar, sketsa, skema dan symbol. 

2.2.5 Komik 

2.2.5.1 Pengertian Komik 

 Komik atau cerita bergambar dijelaskan sebagai cerita berupa rangkaian 

gambar yang terpisah-pisah, tetapi berkaitan dalam isi, dapat dilengkapi dengan 

maupun tanpa naskah. Dalam pengertia lain, McCloud, S (2001:7) menyebutkan 

komik sebagai gambar yang berjajar dalam urutan yang disenngaja, dimaksudkan 

untuk menyampaikan informasi dan atau menghasilkan respons estetik dari 

pembaca. Sementara Gumelar (2004:64) mendefinisikan komik sebagai suatu 

bentuk kartun yang mengunngkapkan karakter dan memerankan suatu cerita 

dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk 

memberikan hiburan kepada para pembaca. Komik terdiri atas berbagai situasi 
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cerita bersambung. Dengan demikian komik dapat dijelaskan sebagai pesan atau 

cerita yang disajikan secara visual dalam bentuk gambar berurutan dalam bingkai-

bingkai dengan dilengkapi teks narasi atau dialog dalam balon-balon kata. Tujuan 

utama komik adalah untuk menghibur pembaca dengan bacaan ringan. 

2.2.5.2 Bentuk Media Komik 

 Boneff, M (1998:20) mengemukakan bahwa komik dibedakan menjadi 

dua  yaitu comic strips (komik strip) dan comic book (buku komik). Komik strips 

adalah suatu bentuk komik yang terdiri dari beberapa lembar bingkai komik yang 

dimuat dalam suatu harian atau majalah, biasanya bersambung ceritanya. 

Sedangkan buku komik adalah komik yang berbentuk buku biasanya mempunyai 

cerita yang lebih panjang dan langsung slesai ataupun bersambung dan komik 

buku dapat mengantarkan cerita yang bertema sejarah, legenda, dan kisah-kisah 

kepahlawanan. 

Komik dalam pembuatannya juga memiliki prinsip-prinsip yang perlu 

diperhatikan. Prinsip desain perlu diperhatikan untuk mengembangkan komik 

yang menarik. Pada kaitannya sebagai media pembelajaran, komik yang menarik 

akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam membacanya. Prinsip desain 

didalam membuat komik (MS Gumelar, 2011: 268-327) dapat diuraikan sebagai 

berikut yaitu: 

a. Emphasis (Penekanan) Emphasis mempunyai padanan kata point of interest, 

dominance dan focus, intinya memberikan suatu adegan, satu halaman, satu panel 

atau cerita komik yang terfokus, sehingga perhatian kita langsung tertuju pada 

adegan, panel, atau cerita yang kita tekankan tadi. Penekanan biasa dilakukan 
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dengan memberi perbedaan dan dominasi warna, pada ukuran, ruang yang 

diberikan, isolation (pemisahan) dan kepribadian karakter apabila merujuk pada 

non tampilan gambar.  

b. Composition (Komposisi) Komposisi terdiri dari berbagai pecahan, balance-

unbalance, symmetrical-asymmetrical, alightment, rhythm-variation-dynamic, 

overlapping, harmony dan unity 

 c. Camera View (Eye View)Camera View melibatkan perspective (sudut 

pandang), distance (jarak pandang), dan movements/motions (pergerakan objek).  

d. Function (Fungsi) Setiap desain akan mempunyi tujuan tertentu agar 

mempunyai fungsi, fungsi tentu sesuai dengan tujuan desain dibuat. 

e. Comfortability (ergonomis) Di dunia komik, kenyamanan dengan segmentasi 

usia yang sesuai target, bagaiman membuat mudah membawanya, dimana 

ukurannya menjadi acuan, lalu bagaimana dengan kemudahan membaca 

tulisannya, dan hal-hal lainnnya yang dianggap akan membuat nyaman 

pembacanya. 

 f. Material Light and Strenght (Material ringan dan kuat)  Komik di print di 

bahan yang tidak mudah rusak untuk special edition, bisa juga tahan lama bila di-

upload di internet. 

g. Ecosystem Friendly (ramah lingkungan) Penggunaan media tidak memberikan 

dampak negatif bagi lingkungan.  

Komik sebagai media komunikasi mempunyai kemampuan menyesuaikan 

diri yang luar biasa sehingga kadang digunakan untuk berbagai tujuan (Lyus 

Firdaus, 2006: 70). Pemanfaatan komik bisa disesuaikan dalam berbagai konteks 
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tujuan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan sebagai media pembelajaran. 

Komik dalam pembelajaran tentu harus dipilih yang mengandung unsur pendidikan. 

Sebagai media pembelajaran komik dapat memberikan hiburan kepa da peserta 

didik sekaligus sebagai media belajar. 

2.2.5.3 Komik sebagai Media Pembelajaran Sejarah Dinasti Han 

 Sudjana dan Rivai (2010:69) mengemukakan bahwa komik memiliki nilai 

edukatif yang tidak diragukan lagi. Pemakaian yang luas dengan ilustrasi, alur 

cerita yang ringan , dengan perwatakan yang realistis menarik semua peserta didik 

dari berbagai tingkat usia. 

Komik dapat dimanfaatkan oleh pengajar maupun pelajar untuk 

meningkatkan minat untuk membaca maupun mempelajari sejarah Dinasti Han. 

2.2.5.4 Kelebihan dan Kelemahan Media Komik 

Komik sebagai media pembelajaran nerupakan salah satu usaha untuk 

menarik minat belajar siswa, agar dapat memahami suatu materi pelajaran dengan 

lebih efektif. Seperti halnya dengan media-media yang lain, media komik juga 

mempunyai kelebihan dan kelemahan. 

Menurut Trimo 1997: 22 media komik yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran mempunyai kelebihan sebagai berikut: 

(a)  komik menambah perbendaharaan kata-kata pembacanya. 

(b)  dapat mempermudah minat baca anak.  

(c)  seluruh jalan cerita komik menuju kesatu hal yakni perbaikan. 

(d) dengan membandingkan gambar-gambar, anak didik diberi kebebasan menilai 

segi artistiknya. 
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(e) dapat mengembangkan imajinasi anak sehingga selaras dengan tujuan 

pendidikan membentuk manusia kreatif. 

(f)  merupakan suatu alat yang ampuh sebagai bahan mengintroduksi suatu topik 

atau subyek bahan pelajaran atau diskusi. 

Dengan kelebihan yang dimiliki media komik, maka seorang pengajar 

hendaknya dapat memanfaatkan media komik dengan sebaik-baiknya sebagai 

media pembelajaran yang dapat membantu guru menyampaikan materi kepada 

peserta didik.  

Kelebihan komik sebagai media pembelajaran yang dipaparkan di atas, 

komik juga memiliki kelemahan. Seperti yang diungkapkan Trimo 1997:21 komik 

memiliki kelemahan dalam hal-hal tertentu antara lain: 

(a) kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca sehingga 

menyebabkan penolakan-penolakan atas buku-buku yang tidak bergambar. 

(b) ditinjau dari segi bahasa komik sering menggunakan kata-kata kotor atau pun 

kalimat-kaliamat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. 

(c)  komik menyebabkan anak malas belajar atau bekarja.  

(d) banyak adegan percintaan yang menonjol, dan 

(e) banyak gambar-gambar tokoh yang tidak atau kurang artistik.  

Berdasarkan berbagai kelebihan dan kelemahan komik yang diungkapkan 

di atas, peneliti berpendapat bahwa komik dapat dijadikan sebagai media yang 

memiliki nilai edukatif tinggi, dengan adanya keprofesionalan seorang pengajar. 

Penggunaan komik sebagai media pembelajaran seorang pengajar harus dapat 

mengatatasi kelemahan komik. Dengan demikian, media komik yang diterapkan 
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dalam penelitian ini adalah komik yang didalamnya mengandung nilai edukatif 

dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mempermudah peserta 

didik dalam menerima dan memahami materi ynag disampaikan oleh guru secara 

efektif dan efisien. 

Menurut Sitepu, T.J (2012:82) dalam penyusunan sebuah komik 

diperlukan adanya presentasi visual yang menarik untuk memperoleh perhatian 

pembaca sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah diserap. Melalui 

desain yang baik dengan memperhatikan setiap pemilihan jenis dan ukuran huruf, 

warna, gambar, tata letak, dan komponen lainya. 

a) Huruf:  memegang peran penting dalam presentasi visual komik. Untuk 

tampilan yang harmonis, jelas dan harminis perlu memperhatikan pemilihan jenis 

huruf dan ukkuran yang tepat. 

b) Jenis huruf: komputer kita umumnya terinstal jenis huruf sangat banyak, namun 

dapat membagi jenis font dalam dua kategori utama huruf yaitu serif dan sans-

serif . contoh serif yaitu Baskerville dan Time New Roman, d\sedangakan sans-

serif adalah Arial, Calibri dan Tahoma. Umumnya untuk komik menggunakan 

jenis huruf  sans-serif karena lebih jelas dan mudah dibaca. 

c) Ukuran font: Pemilihan ukuran font menentukan kejelasan dan kemudahan 

membaca. 

d) Warna: Secara natural warna memiliki efek psikologis tertentu kepada manusia, 

warna diyakini dapat menyikapi kepribadian seseorang. Warna mampu 

memberikan semangat, mood dan energi serta dapat menyebabkan marah bahkan 

depresi. 
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2.2.6 Humanis 

2.2.6.1 Pengertian Humanis 

Humanisme (kemanusiaan), dalam kamus umum diartikan sebagai 

“sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan 

tindak tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukannya pada otoritas 

supernatural manapun”. 

Definisi paling jelas tentang humanisme ini dikemukakan oleh Lamont, C 

(1997:15) yang menyatakan: ”Humanism is the viewpoint that people have but 

one life to lead and should make the most of it in terms of creative work and 

happiness; that human happiness is its own justification and requires no sanction 

or support from supernatural sources; that in any case the supernatural, usually 

conceived of in the form of heavenly gods or immortal heavens, does not exist; 

and that human beings, using their own intelligence and cooperating liberally 

with one another, can build an enduring citadel of peace and beauty upon this 

earth.” 

“Humanisme merupakan pandangan yang memandang bahwa manusia 

memiliki satu kehidupan yang diisi dengan kreatifitas dan kebahagiaan, yang 

tidak membutuhkan persetujuan ataupun dukungan dari entitas supernatural 

manapun, dimana entitas ini sama sekali tidak ada. Dan manusia, dengan 

kecerdasan dan saling bekerjasama, dapat membangun sebuah kedamaian dan 

keindahan di muka bumi ini.” 

Humanisme juga berasal dari kata humanitas yang kemudian diberi 

akhiran isme menjadi humanisme yang menunjukkan istilah aliran atau paham 
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(Abidin, Z. 2000:41). Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer, humanisme 

adalah paham yang mempunyai tujuan menumbuhkan rasa perikemanusiaan dan 

bercita-cita untuk menciptakan pergaulan hidup manusia yang lebih baik (Peter 

Salim dan Yenny Salim, 1991:541). Humanisme bisa diartikan sebagai paham di 

dalam aliran-aliran filsafat yang hendak menjunjung tinggi nilai dan martabat 

manusia, serta menjadikan manusia sebagai ukuran dari segenap penilaian, 

kejadian, dan gejala di atas muka bumi ini. 

Istilah humanisme memiliki keterkaitan dengan istilah yang berakar dari 

kata yang sama, yakni humaniora, humanities, (latin: humanior), yaitu ilmu-ilmu 

pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam artian 

membuat manusia lebih berbudaya. 

Zainal Abidin juga memaknai humanisme dengan arti yang lebih dekat 

dengan seni liberal yang mendorong kebebasan berekspresi yang akan menjadikan 

manusia bisa sederajat antara satu dengan lainnya, ia mengatakan: “Istilah 

“humanisme” ini berasal dari kata “humanitas” yaitu pendidikan menusia dan 

dalam bahasa Yunani disebut Paideia: pendidikan yang didukung oleh manusia-

manusia yang hendak menempatkan seni liberal sebagai materi dan sarana 

utamanya. Mereka yakin dengan seni liberal, manusia akan tergugah untuk 

menjadi manusia, menjadi manusia bebas yang tidak terkungkung oleh kekuatan-

kekuatan dari luar dirinya. Humanisme pada waktu itu dengan tema pokoknya 

kebebasan menentang dogma gereja, namun kebebasan yang diperjuangkan 

bukanlah kebebasan absolut atau sebagai anti tesis dari determinatisme abad 

pertengahan. Sebab kebebasan yang mereka perjuangkan adalah kebebasan 
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berkarakter manusiawi dan mereka juga tidak mengkhayal adanya kekuatan-

kekuatan metafisik atau ilahiyah. Pada pokoknya, menurut mereka kebabasan itu 

ada, dan perlu dipertahankan dan diekspresikan”. 

2.2.6.2 Karakter Humanis dalam Sejarah Dinasti Han 

 Dinasti Han merupakan salah satu zaman kejayaan dalam sejarah 

Tiongkok. Dinasti ini didirikan oleh kaisar Han Gaudi/Liu Bang pada tahun 206 

SM. Dalam sejarah Dinasti Han ini banyak mengandung nilai-nilai karakter yang 

bisa kita ambil manfaatnya, salah satunya yaitu nilai karakter humanis. 

 Nilai humanis dalam sejarah Dinasti Han dapat kita ketahui melalui 

langkah-langkah yang dilakukan oleh Liu Bang untuk memulihkan persatuan 

negarannya yakni dengan mengembalikan provinsi dan kerajaan yang 

membrontak dalam naungan pusat, dan untuk memperkokoh persatuan Liu Bang 

mengganti para gubernur dan penguasa setempat dengan orang-orang dari 

golongan keluarga baik yang terpelajar. Selain itu Liu Bang juga memberlakukan 

3 hukum bagi para rakyatnya, yaitu : 1) barang siapa yang membunuh dia harus 

menyerahkan nyawanya, 2) barang siapa yang melakukan serangan atau 

pemukulan yang menyebabkan orang lain cidera akan dihukum, 3) barang siapa 

yang mencuri akan ditindak hukum. 

Pada masa Dinasti Han tercipta kemakmuran Ekonomi. Uang koin yang 

dikeluarkan oleh pemerintahan Han pada 199 SM terus menjadi standar uang koin 

di Tiongkok hingga Dinasti Tang (618-907 M). Kemudian penemuan kertas pada 

tahun 105 M dengan model carikan kertas paling awal yaitu material kasar yang 

umumnya terbuat dari serat rami. 
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2.2.7 Kerangka pikir 

 Proses belajar mengajar merupakan proses yang dilakukan oleh peserta 

didik dalam rangka mencapai perubahan untuk menjadi lebih baik, dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, sehingga terbentuk pribadi yang 

berguna bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Proses tersebut dipengaruhi 

oleh faktor yang meliputi mata pelajaran, pendidik, media, penyampaian materi, 

sarana penunjang serta lingkungan sekitarnya. 

 Pendidik atau dosen sebagai pemegang peranan utama dalam 

pembelajaran diharapkan dapat memilih baik metode maupun media pembelajaran 

yang tepat sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Selain pendidik 

sebagai sumber belajar, media pembelajaran memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kesuksesan pembelajaran. Antara pendidik dan media sama-

sama menunjang pembelajaran secara efektif dan efisien. 

 Media sebagai alat bantu mengajar, berkembang sedemikian pesatnya 

sesuai dengan kemajuan teknologi, ragam dan jenis media cukup banyak sehingga 

dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, keuangan, maupun materi yang 

akan disampaikan. Seorang pendidik dituntut untuk mampu memilih dan trampil 

menggunakan media. Dalam kenyataan pemanfaatan media pembelajaran di prodi 

Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang terutama dalam 

pembelajaran mata kuliah zhong guo li shi masih dirasakan kurang.  
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Gambar 2.1 Bagian Kerangka Pikir
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan jenis penelitian R&D 

sebagai upaya menemukan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. Penelitian ini dirancang untuk mengembangkan sebuah produk 

untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang ada berdasarkan 

kebutuhan lapangan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain 

penelitian dan pengembangan (R&D). Metode penelitian dan pengembangan 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, 

dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2016:407). Sedangkan 

Sukmadinata (2012:164) menjelaskan R&D adalah suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu 

berbentuk benda atau perangkat keras (hardware) seperti buku, modul, alat bantu 

pembelajaran di kelas atau laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak 

(software), seperti computer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, 

perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, 

pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen dan lain-lain. 

 Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development 

selanjutnya disingkat R&D adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk 
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mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada, yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2005:164). 

Secara sederhana R&D dapat didefinisikan sebagai metode penelitian 

yang secara sengaja, sistematis, bertujuan/diarahkan untuk mencaritemukan, 

merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan 

produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang lebih unggul, 

baru, efektif, produktif, dan bermakna (Putra, 2011:67).  

R&D memang diarahkan untuk mencaritemukan kebaruan dan 

keunggulan dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Oleh karena 

itu, R&D selalu dengan tegas dibedakan dari penelitian murni/dasar walaupun 

tentu saja tidak dapat dipisahkan dari penelitian murni/dasar. Bahkan sering kali 

R&D didasarkan pada penelitian murni/dasar (Putra, 2011:67). Sehingga dapat 

diartikan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan suatu produk baru berupa bahan ajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa R&D adalah 

penelitian untuk menghasilkan produk atau mengembangkan produk yang telah 

ada. Produk yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah buku komik sejarah 

dinasti han. 
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3.2 Tahap-Tahap Penelitian 

 Menurut Sukmadinata (2013:184) tahapan-tahapan dalam penelitian dan 

pengembangan diantaranya a) studi pendahuluan, b) uji coba terbatas dan uji coba 

lebih luas dan c) uji produk. 

Sugiyono (2015:298) menyatakan ada sepuluh tahapan kegiatan penelitian 

R&D yaitu: a) merumuskan potensi dan masalah, b) mengumpulkan informasi, c) 

mendesain produk, d) memvalidasi desain produk, e) melakukan perbaikan 

produk, f) melakukan uji coba produk, g) merevisi produk, h) melakukan uji coba 

pemakaian dalam lingkup lebih luas, i) merevisi produk lagi dan j) melakukan 

pembuatan produk secara masal. 

Menurut Borg dan Gall (2003) (dalam Gooch 2012:86) tahapan model 

pengembangan R&D meliputi: a) penelitian dan pengumpulan data yang meliputi 

pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil, b) 

perencanaan dan pengembangan produk, c) pengembangan produk awal, d) uji 

coba produk awal, e) penyempurnaan produk awal, f) tahap uji coba produk yang 

telah disempurnakan, g) pengujian produk yang telah disempurnakan, h) uji 

lapangan produk yang telah disempurnakan dan i) diseminasi, implementasi serta 

intruksionalisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, proses pengembangan 

buku pelengkap sejarah dinasti han dalam komik berbasis karakter humanis ini 

menggunakan model penelitian dan pengembangan oleh Sugiyono, karena 

langkah-langkah yang dikemukakan Sugiyono dirasa paling mudah dipahami. 
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Berdasarkan langkah-langkah tersebut peneliti melakukan dari sepuluh tahapan 

kegiatan penelitian R&D hanya mengambil lima tahapan, karena terbatasnya 

waktu dan biaya, yang digambarkan dalam bagan dibawah ini: 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Tahap-Tahap Penelitian (R&D) 

 Tahap penelitian yang dilakukan tahapan model pengembangan R&D 

meliputi: a) tahap analisis kebutuhan, terdiri atas analisis kebutuhan  dosen dan 

mahasiswa, b) tahap desai produk, meliputi pemilihan media dan perancangan 

awal, c) tahap produksi/pelaksanaan pengembangan produk awal, meliputi 

pembuatan media komik, dan penyusunan instrumen penilaian (lembar validasi, 

angket/kuisioner), d) tahap validasi, meliputi penilaian dari para ahli media 

(dosen ahli), dan penilaian dari ahli materi (dosen mata kuliah zhōng guó  lì shǐ), 

e) tahap revisi, meliputi revisi atau perbaikan pada media berdasarkan saran dari 

para validator.  

3.2.1 Potensi dan Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki 

nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan 

dengan yang terjadi. Masalah dapat diatasi dengan R&D dengan cara meneliti 

produksi Desain produk Pengumpulan 

data 

Revisi desain Validasi desain 
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sehingga dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut (Sugiyono 

2016:409-410) 

Potensi yang ada dalam penelitian ini adalah adanya perkembangan 

bahasa mandarin yang sangat pesat, hal ini ditunjukkan dengan sudah banyaknya 

sekolah dan perguruan tinggi yang memasukan bahasa mandarin sebagai mata 

pelajaran maupun program studi. Sehingga meningkatkan ketertarikan 

masyarakat untuk mempelajari sejarah maupun budaya Tionghoa. 

Potensi yang kedua, Tiongkok adalah negara yang memiliki kisah sejarah 

panjang, mulai dari dinasti-dinasti seperti Xia, Shang, Chou, Qin, Han dan Tang. 

Zaman dinasti Han merupakan salah satu zaman kejayaan dalam sejarah 

Tiongkok. Negara Tiongkok dalam penulisan bahasa mandarin menggunakan 

nama Han  yaitu han guo汉国， serta bahasa mandarin sendiri dalam bahasa 

Tiongkok disebut han yu 汉语, Han juga merupakan suku terbesar Tiongkok. 

Potensi akan berkembang menjadi masalah bila tidak mendayagunakan 

potensi yang ada. Namun demikian, masalah juga dapat dijadikan potensi apabila 

kita dapat mendayagunakannya (Sigiyono 2016:410) 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum adanya kisah 

sejarah dinasti Han berupa buku komik yang berbasis karakter humanis. 

3.2.2 Pengumpulan data 

 Menurut Margono (2010:158) penelitian disamping perlu menggunakan 

metode yang tepat juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang 

relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat 
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memungkinkan diperoleh data yang objektif. Pengumpulan data pada penelitian 

ini dengan menggunakan teknik nontes yaitu wawancara, observasi dan angket. 

3.2.3 Desain Produk 

 Produk yang dihasilkan dalam penelitian R&D bermacam-macam. 

Menurut Sugiyono (2013:412) dalam bidang pendidikan, produk-produk yang 

dihasilkan melalui penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

pendidikan yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan 

kebutuhan. Penelitian pengembangan R&D ini akan menghasilkan produk berupa 

komik. Pembuatan produk ini menggunakan aplikasi Corel Draw X7 untuk 

memasukan teks dan penyempurnaan desain ilustrasi gambar, navigasi dan 

layout. Pembuatan desain melalui dua tahap sebelum divalidasi oleh ahli media 

dan ahli materi. Desain pertama dibuat sebagai produk awal yang kemudian 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah mendapat beberapa masukan 

desain produk awal direvisi. Hasil revisi produk awal adalah desain produk kedua 

yang akan diserahkan kepada ahli media, ahli materi dan dosen mata kuliah zhōng 

guó  lì shǐ  untuk validasi. 

 Sedangkan tema yang ada pada komik mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

dikhususkan untuk meteri dinasti Han. 

3.2.4 Validasi Desain 

 Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rencangan produk yang di kembangkan layak atau tidak, sehingga produk yang 

dihasilkan dapat diterima secara rasional. Dikatakan secara rasional karena 
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validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum 

fakta lapangan (Sugiyono 2015:414) 

 Validasi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar 

tenaga ahli yang akan melakukan validasi produk ini. Beberapa pakar atau tenaga 

ahli yang akan memvalidasi antara lain dosen ahli bidang visual dan dosen mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ dalam bidang materi. Setiap pakar diminta untuk menilai 

produk sehingga kekuatan atau kelemahan akan diketahui. Validasi desain dapat 

dilakukan dengan cara mengisi angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

ditujukan kepada ahli. 

3.2.5 Revisi Desain 

 Setelah desain divalidasi melalui penyebaran angket kepada pakar dan 

para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain (Sugiyono 

2015:302). 

 Tujuannya dari validasi adalah untuk mendapatkan desain komik yang 

valid. Revisi dilakukan jika desain belum mencapai tingkatan valid. Revisi desain 

juga dilakukan terhadap desain komik sehingga tampilannya lebih menarik 

seperti perubahan desain warna, cover, desain gambar di dalam komik. Perbaikan 

desain akan dilakukan oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian 

pengembangan produk ini. 
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3.3 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian menurut Azwar (2012:34) adalah sumber utama data 

penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang detail. 

Sesuai dengan fokus penelitian yaitu, Pengembangan Buku Pelengkap Sejarah 

Dinasti Han Dalam Bentuk Komik Berbasis Karakter Humanis, maka subjek 

penelitian ini adalah dosen bahasa Mandarin mata kuliah  zhōng guó  lì shǐ dan 

mahasiswa yang mengambil mata kuliah zhōng guó  lì shǐ Program Studi 

Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Semarang. Populasi 

penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa angkatan 2016 yang mengambil mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ dengan jumlah 21 mahasiswa. Penelitian dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid 

untuk digunakan (Nazir 2014:153) 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2016:224). Melalui 

pengumpulan data, akan diperoleh suatu informasi atau fenomena penting, shahih 

dan terpercaya, sehingga temuan yang dihasilkan oleh suatu penelitian secara 

ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dapat dilakukan oleh 
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peneliti sendiri, maupun oleh orang lain (tenaga lapangan) tergantung pada jenis 

data yang dikumpulkan (Ainin 2010:121). 

 Dalam penelitian ini akan digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan angket. 

3.4.1 Observasi 

 Pengamatan atau observasi dilakukan jika peneliti menghendaki data hasil 

dan melihat atau menyaksikan aktivitas yang dilakukan para responden dan atau 

mendengarkan apa yang dikatakan mereka (Hamidi 2010:140). Observasi 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang 

terjadi pada kenyataan, dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih 

jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain 

(Nasution 2012:106). Tujuan observasi pada penelitian ini yaitu untuk 

memperoleh data yang akurat dengan cara mengamati proses pembelajaran dan 

pemahaman pada pelajaran khususnya pada materi dinasti Han mata kuliah zhōng 

guó  lì shǐ program studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri 

Semarang.  

Pengambilan data observasi dilakukan dengan teknik observasi behavior 

checklist. Hasil dari observasi ini berupa keterangan mengenai muncul atau 

tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberikan tanda cek (√ ) jika 

perilaku yang diobservasi muncul. Berikut adalah aspek penilaian observasi 

behavior checklist.  
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Tabel 3.1 Aspek Penilaian Obsevasi 

Aspek yang diamati 

Hasil Observasi 

25% 50% 75% 100% 

1) tingkat antusianme mahasiswa terhadap 

pembelajaran mata kulia zhōng guó  lì shǐ,  

    

2) tingkat kemampuan mahasiswa dalam 

memahami pembelajaran mata kuliah zhōng 

guó  lì shǐ, 

    

3) keberagaman metode yang digunakan,     

4) kelengkapan fasilitas penunjang     

5) inovasi media pembelajaran     

 

3.4.2  Wawancara 

 Wawancara menurut Sugiyono (2013:317) adalah teknik pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan secara 

terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 

diantara peneliti dan narasumber. 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik 
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pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self 

report, atau setidak-tidaknnya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi 

(Sugiyono 2012:194) 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur atau 

wawancara baku, dimama susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya. 

Instrument wawancara dengan narasumber dosen meliputi keadaaan 

pembelajaran mata kuliah zhōng guó  lì shǐ dan tanggapan tentang pengembangan 

buku pelengkap sejarah Dinasti Han dalam komik berbasis  karakter humanis. 

Kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen wawancara dosen Pendidikan bahasa 

mandarin pengampu mata kuliah zhong guo li shi 

No Indikator 

Butir 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1. Proses pembelajara bahasa mandarin 1,2 2 

2. Ketersediaan media untuk pembelajaran bahasa 

mandarin 

3, 4, 5 3 

3. Pengembangan media pembelajaran bahasa 

mandarin dalam bentuk komik 

6,7,8 3 

Jumlah butir soal 8 
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3.4.3 Angket/Kuisioner 

 Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuisioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar 

dan tersebar diwilayah yang luas. Kuisioner dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertutup atau taebuka, dapat diberikan kepada responden secara 

langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Bila penelitian dilakukan pada 

lingkup yang tidak terlalu luas, sehingga kuisioner dapat diantarkan langsung 

dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka pengiriman angket kepada responden 

tidak perlu melalui pos ( Sugiyono 2016:199) apabila responden berada diluar 

kota atau berada ditempat kejauhan yang secara finansial maupun tenaga dan 

waktu memberatkan peneliti, maka pengiriman angket bisa melalui pos (Ainin 

2010:123). Ada dua jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.4.3.1 Angket Kebutuhan  

Angket kebutuhan ini ditujukan kepada mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ. Melalui angket ini peneliti akan memperoleh data 

kebutuhan media pembelajaran komik mata kuliah zhōng guó  lì shǐ untuk 

tampilan dan bentuk komik yang diinginkan baik dari segi isi, tampilan, ilustrasi, 

desain, dan lainya. Berikut kisi-kisi instrumen angket kebutuhan: 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen angket kebutuhan 

No Indikator Butir Soal 

Jumlah 

Soal 

1. Proses pembelajaran bahasa mandarin 1,2,3 3 

2. Ketersediaan media untuk pembelajaran bahasa 

mandarin 

4,5,6 3 

3. Aspek pengembangan produk 7,8,9,10 4 

4. Aspek penyajian produk 11,12,13,1

4,15 

5 

Jumlah butir soal 15 

3.4.3.2 Angket Validasi 

 Angket validasi ini akan mengupas segala sesuatu yang terdapat di dalam 

hasil pengembangan buku pelengkap sejarah dinasti han dalam komik berbasis 

karakter humanis. Tujuan pembuatan instrumen validasi ini untuk mengumpulkan 

informasi dengan reabilitas dan validitas setinggi mungkin. Angket uji validasi ini 

akan membantu peneliti menemukan kelemahan produk yang dibuat. 

 Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mendapatkan data dari para 

ahli. Berikut kisi-kisi angket validasi oleh ahli: 
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Tabel 3.4 instrumen angket uji validasi produk oleh ahli 

No Indikator Butir Soal Jumlah Soal 

1. Aspek kelayakan isi media 1,2,3 3 

2. Aspek kegrafikan media 4,5,6 3 

3. Aspek penyajian media 7,8,9 3 

Jumlah butir soal 9 

 

3.5 Uji Keabsahan Data 

 Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan data hasil 

penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moeloeng 2011:330). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibiltas 

data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan yang berbeda-beda, maka peneliti 
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melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang 

lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya 

benar karena sudut pandangnya berbeda-beda (Sugiyono 2016:372). 

 Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan 

triangulasi teknik. Pengambilan data mulanya diperoleh dengan observasi lalu 

dicek dengan wawancara dan angket. Bagan untuk triangulasi dengan tiga teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.2 Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

   Observasi           Wawancara 

 

            Kuisioner (Angket) 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

dianalisis oleh peneliti, khususnya yang bertugas mengolah data (Arikunto:278). 

Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka 

mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan lainnya dalam sebuah 

penelitian (Setiyadi 2006:255). 

 Analisis data merupakan salah satu rangkaian kegiatan penelitian yang 

amat penting dan menentukan. Melalui kegiatan analisis inilah, data dan 

informasi yang dikumpulkan menjadi lebih bermakna. Dalam suatu penelitian, 
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data dapat dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Suatu data 

dianalisis secara kuantitatif apabila data yang dianalisis itu berupa angka-angka, 

misalnya data yang diperoleh melalui tes. Sementara itu, suatu data dianalisis 

kualitatif, apabila data tersebut tidak berupa angka-angka, melainkan berupa 

fenomena atau perilaku yang harus disajikan dalam bentuk esai (uraian). 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara 

berikut ini : 

3.6.1 Mengolah Data Observasi 

 Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan 

mengikuti, memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan 

sistematis sasaran perilaku yang dituju. Menurut Cartwright yang dikutip dalam 

Haris Herdiansyah mendefinisikan sebagai suatu proses melihat,mengamati dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu 

(Herdiansyah 2010:131). 

 Inti dari observasi ialah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan 

yang ingin dicapai. Data yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dilapangan 

akan dijadikan data pendukung untuk memperkuat penelitian. Hasil dari 

pengamatan di lapangan akan dicatat secara keseluruhan untuk kemudian 

direduksi sehingga mendapatkan data-data yang penting untuk proses penelitian. 
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3.6.2 Mengolah Data Wawancara 

 Teknik analisis data untuk wawancara adalah dengan cara kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan hasil wawancara ke dalam sebuah paragraf untuk 

menggambarkan apa yang telah disampaikan dosen Pendidikan Bahasa Mandarin  

pengampu mata kuliah  zhōng guó  lì shǐ  pada saat wawancara. 

3.6.3 Mengolah Data Angket/Kuisioner 

 Angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket kebutuhan dan 

angket validasi. Teknik yang digunakan sebagai berikut: 

3.6.3.1 Analisis Angket Kebutuhan 

Menurut Sudijono (2008:43) rumus untuk menghitung prosentase 

kebutuhan terhadap media adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

P : angka presentase 

F : frekuensi dari setiap jawaban angket 

N : jumlah responden 

Peneliti akan menggunakan rumus tersebut untuk mengolah data angket 

kebutuhan, sehingga data tersebut dapat menjadi acuan dalam mengembangkan 

media pembelajaran sejarah dinasti Han dalam bentuk komik yang berbasis 

karakter humanis. 

  P=  x 100% 
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3.6.3.2 Analisis Angket Uji Validasi 

Berikut ini adalah aspek dan skala penilaian pengembangan media 

pembelajaran sejarah dinasti Han dalam bentuk komik yang berbasis karakter 

humanis pada angket uji validasi ahli. 

Tabel 3.5 Aspek validasi desian produk oleh ahli 

Aspek penilaian Skor 
Rentang 

Nilai 
Kategori 

Aspek kelayakan isi media 

Aspek kegrafikan media 

Aspek penyajian media 

4 86-100 
Sangat layak/sangat 

sesuai 

3 71-85 Layak/sesuai 

2 56-70 
Tidak layak/tidak 

sesuai 

1 41-55 

Sangat tidak 

layak/sangat tidak 

sesuai 

 

 

 



 
 

54 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi tiga hal, yaitu 1) 

hasil analisis kebutuhan mahasiswa, 2) prototipe media komik yang 

dikembangkan, dan 3) analisis validasi ahli terhadap media yang dikembangkan. 

4.1 Analisis Kebutuhan Mahasiswa terhadap Pengembangan Buku 

Pelengkap Sejarah Dinasti Han dalam Komik Berbasis Karakter Humanis 

Penelitian ini melalui beberapa tahapan yang hasil akhirnya menghasilkan 

sebuah produk berupa komik sejarah dinasti han yang berbasis karakter humanis. 

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan langkah peneliti dalam melakukan 

penelitian, sebelum peneliti melakukan analisis kebutuhan terhadap produk 

peneliti terlebih dulu memilih kisah sejarah Tiongkok yang nantinya akan 

dikembangkan dalam bentuk buku komik yang berbasis karakter humanis. 

Tahap yang harus dilakukan sebelum mendesain produk adalah 

mengumpulkan data dari beberapa sumber yang bertujuan untuk mengetahui 

kebutuhan terhadap pengembangan buku pelengkap sejarah dinasti han ini. Data 

yang dikumpulkan kemudian dugunakan sebagai landasan dalam membuat 

produk berupa buku komik sejarah dinasti han. 

4.1.1 Hasil Observasi 

Observasi pendahuluan dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran 

bahasa Mandarin secara umum dan keadaan kelas selama pembelajaran mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ berlangsung. Adapun aspek observasi adalah sebagai 

berikut: 1) tingkat antusiasme mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah 

zhōng guó  lì shǐ , 2) tingkat kemampuan mahasiswa dalam memahami 

pembelajaran mata kuliah zhōng guó  lì shǐ, 3) keberagaman metode yang 

digunakan, 4) kelengkapan fasilitas penunjang, dan 5) inovasi media 

pembelajaran. 
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Berikut indikator dalam penilaian observasi 25% (sangat rendah): apabila 

sebagian kecil mahasiswa atau 5 dari 21 mahasiswa sesuai dengan aspek yang 

diamati. 50% (rendah) : apabila setengah dari keseluruhan mahasiswa atau 10 

mahasiswa sesuai aspek yang diamati. 75% (tinggi) : apabila sebagian besar 

mahasiswa atau 15 mahasiswa sesuai dengan aspek yang diamati. 100% (sangat 

tinggi) : apabila seluruh mahasiswa atau 21 mahasiswa sesuai aspek yang 

diamati. 

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Obsevasi 

Aspek yang diamati 
Hasil Observasi 

25% 50% 75% 100% 

1) tingkat antusianme mahasiswa terhadap 

pembelajaran mata kulia zhōng guó  lì shǐ,  

  
√ 

 

2) tingkat kemampuan mahasiswa dalam 

memahami pembelajaran mata kuliah zhōng 

guó  lì shǐ, 

 
√ 

  

3) keberagaman metode yang digunakan,  √   

4) kelengkapan fasilitas penunjang   √  

5) inovasi media pembelajaran √    

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa tingkat antusiasme 

mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah zhōng guó  lì shǐ cukup tinggi, 

dimana lebih dari 15 mahasiswa fokus dan aktif dalam mengikuti kelas mata 

kuliah tersebut. Tingkat kemampuan mahasiswa dalam memahami materi mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ relatif rendah. Karena hanya sebagian dari total 

mahasiswa yang dapat dengan lancar menjawab pertanyaan pada sesi tanya jawab 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian dari keberagaman metode 

yang digunakan juga relatif rendah, karena hanya menggunakan metode 

presentasi sehingga kegiatan belajar kurang bervariasi. Kelengkapan dari fasilitas 

penunjang kegiatan belajar mengajar sudah cukup tinggi, dimana kegiatan belajar 
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mengajar dalam mata kuliah tersebut sudah menggunakan media audiovisual  

multimedia. Akan tetapi belum ada inovasi media lainnya untuk memotivasi 

mahasiswa untuk lebih semangat dalam kegiatan belajar mata kuliah zhōng guó  

lì shǐ. 

4.1.2 Hasil Angket Kebutuhan Mahasiswa 

Angket kebutuhan mahasiswa dirancang untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan buku pelengkap sejarah dinasti han dalam bentuk komik. 

Peneliti melakukan penyebaran angket kebutuhan kepada 21 mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Mandarin angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang. Hasil 

angket tersebut adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 1 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

1 Bagaimana tingkat kesulitan 

yang Anda hadapi dalam 

memahami materi mata kuliah 

zhōng guó  lì shǐ ? 

Sangat sulit 1 4,8% 

Sulit 5 23,8% 

Cukup sulit 13 61,9% 

Tidak sulit 2 9,5% 

Sangat tidak sulit 0 0% 

Jumlah 21 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan  bahwa tingkat kesulitan materi 

mata kuliah zhōng guó  lì shǐ cukup sulit. Terbukti dengan 1 mahasiswa (4,8%) 

menyatakan bahwa materi sangat sulit, 5 mahasiswa (23,8%) menyatakan bahwa 

materi sulit, 13 mahasiswa (61,9%) menyatakan bahwa materi cukup sulit, 2 

mahasiswa (9,5%) menyatakan bahwa materi tidak sulit.Hal ini menunjukan 

bahwa tingkat kesulitan dalam memahami materi mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

cukup sulit. 
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Tabel 4.3 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 2 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

2 Menurut Anda, apakah Anda 

perlu memiliki penguasaan 

yang baik terhadap materi 

mata kuliah  zhōng guó  lì shǐ 

? 

Sangat perlu 7 33,3% 

Perlu 9 42,9% 

Cukup perlu 5 23,8% 

Tidak perlu 0 0% 

Sangat tidak perlu 0 0% 

Jumlah 21 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa mereka memerlukan 

penguasaan materi mata kuliah zhong gu li shi yang baik. Terbukti dengan 7 

mahasiswa (33,3%) menyatakan bahwa penguasaan materi sangat perlu, 9 

mahasiswa (42,9%) menyatakan bahwa penguasaan materi perlu, 5 mahasiswa 

(23,8%) menyatakan bahwa penguasaan materi cukup perlu. Hal ini menunjukan 

bahwa perlu adanya pemahaman dalam materi mata kuliah zhōng guó  lì shǐ yang 

baik. 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 3 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

3 Menurut Anda, apakah materi 

dalam buku yang membahas 

mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

sudah cukup? 

Sudah cukup 0 0% 

Cukup 6 28,6% 

Kurang cukup 13 61,9% 

Tidak cukup 2 9,5% 

Sangat tidak cukup 0 0% 

Jumlah 21 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa buku yang membahas 

materi mata kuliah zhōng guó  lì shǐ kurang cukup. Terbukti dengan 6 mahasiswa 

(28,6%) menyatakan bahwa buku materi cukup, 13 mahasiswa (61,9%) 

menyatakan bahwa buku materi kurang cukup, 2 mahasiswa (9,5%) menyatakan 

bahwa buku materi tidak cukup. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan buku 

bahan materi mata kuliah zhōng guó  lì shǐ kurang cukup. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 4 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

4 Bagai mana pendapat Anda 

mengenai ketersediaan media 

untuk mempelajari materi 

mata kuliah zhōng guó  lì shǐ ? 

Sudah memadai 0 0% 

Kurang memadai 16 76,2% 

Tidak memadai 5 23,8% 

Jumlah 21 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiwa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa media pembelajaran materi 

mata kuliah zhōng guó  lì shǐ kurang memadai. Terbukti dengan 16 mahasiswa 

(76,2%) menyatakan bahwa media pembelajaran meteri kurang memadai, dan 5 

mahasiswa (23,8%) menyatakan bahwa media pembalajaran materi tidak 

memadai. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan media pembelajaran materi 

mata kuliah zhōng guó  lì shǐ kurang memadai. 
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 5 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

5 Menurut Anda, apakah 

dengan adanya media 

pembelajaran bisa 

membantumemperlancar 

proses belajar mengajar 

?  

Sangat membatu 12 57,1% 

Membantu 9 42,9% 

Kurang membantu 0 0% 

Tidak membantu 0 0% 

Sangat tidak membantu 0 0% 

Jumlah 21 100% 

  

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa media pembelajaran 

kurang membantu dalam belajar mengajar. Terbukti dengan 12 mahasiswa 

(57,1%)  menyatakan bahwa media sangat membantu, dan 9 mahasiswa (42,9%) 

menyatakan bahwa dengan adanya media membatu proses belajar mengajar.  Hal 

ini menunjukan bahwa media pembelajaran kurang membantu dalam kegiatan 

belajar belajar mengajar dalam mata kuliah zhong guoli shi . 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 6 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

6 Bagaimana tanggapan 

anda terhadap adanya 

media komik untuk 

mempelajari materi mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ ?  

Sangat setuju 10 47,6% 

Setuju 11 52,4% 

Kurang setuju 0 0% 

Tidak setuju 0 0% 

Sangat tidak setuju 0 0% 

Jumlah 21 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar memberikan tanggapan setuju tentang media 

komik untuk mempelajari materi mata kuliah zhōng guó  lì shǐ. Terbukti dengan 

10 mahasiswa (47,6%) menyatakan bahwa sangat setuju dengan adanya media 

komik , dan 11 mahasiswa (52,4%) menyatakan bahwa setuju dengan adanya 

media komik. Hal ini menujukan bahwa tanggapan mahasiswa setuju dengan 

adanya media komik untuk mareti mata kuliah zhōng guó  lì shǐ. 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 7 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

7 Menurut anda, apakah 

tujuan pembelajaran perlu 

disampaikan di dalam 

media komik mata kuliah 

zhōng guó  lì shǐ ?  

Sangat perlu 0 0% 

Perlu 12 57,1% 

Cukup perlu 3 14,3% 

Tidak perlu 1 4,8% 

Sangat tidak perlu 5 23,8% 

Jumlah 21 100% 

  

 Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar memberikan tanggapan bahwa perlu adanya 

tujuan pembelajaran disampaikan dalam materi mata kuliah zhōng guó  lì shǐ. 

Terbukti dengan 12 mahasiswa (57,1%) menyatakan bahwa perlu adanya tujuan 

pembelajaran , 3 mahasiswa (14,3%) menyatakan cukup perlu, 1 mahasiswa 

(4,8%) menyatakan tidak perlu, dan 5 mahasiswa (23,8%) menyatakan sangat 

tidak perlu. Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya tujuan pembelajaran 

disampaikan dalam materi mata kuliah zhōng guó  lì shǐ. 
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Tabel 4.9 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 8 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

8 Menurut anda, dalam 

penyusunan media komik 

mata kuliah  zhōng guó  lì 

shǐ , bahasa apa yang 

sebaiknya digunakan 

sebagai pengantarnya ? 

Mandarin 1 4,8% 

Indonesia 0 0% 

Mandarin-Indonesia 20 95,2% 

Jumlah 21 100% 

  

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan penyusunan media komik sejarah 

dinasti han dalam mata kuliah zhōng guó  lì shǐ menggunakan bahasa Mandarin-

Indonesia. Terbukti dengan hanya 1 mahasiswa (4,8%) menyatakan 

menggunakan bahasa Mandarin, dan 20 mahasiswa (95,2%) menyatakan 

menggunakan bahasa Mandarin-Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa 

penyusunan komik sejarah dinasti Han dala mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

menggunakan bahasa Mandarin-Indonesia. 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 9 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

9 Jenis huruf mana yang 

anda sukai untuk 

menyajikan narasi pada 

komik ?  

Comic Sans MS 11 52,4% 

Book Antiqua 0 0% 

Times New Roman 4 19% 

Calibri 3 14,3% 

Arial 3 14,3% 

Jumlah 21 100% 
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 Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden sebagian besar menyatakan jenis huruf yang digunakan dalam 

penyusunan media komik adalah Comic Sans MS. Terbukti dengan 11 mahasiswa 

(52,4%) memilih menggunakan Comic Sans MS, 4 mahasiswa (19%) memilih 

Times New Roman, 3 mahasiswa (14,3%) memilih Calibri, 3 mahasiswa (14,3%) 

memilih Arial. Hal ini menunjukan bahwa jenis huruf yang digunakan dalam 

penyusunan media komik sejarah dinasti han dalam mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

menggunakan Comic Sans MS. 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 10 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

10 Jenis huruf mana yang 

anda sukai untuk 

penulisan karakter hanzi ?  

你好 (SimSun Body) 13 61,9% 

你好 (PmingLiU) 1 4,8% 

你好 (Fangsong) 2 9,5% 

你好 (DFKai-SB) 1 4,8% 

你好 (KaiTi) 4 19% 

Jumlah 21 100% 

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa jenis huruf karakter hanzi 

yang digunakan dalam penyusunan media komik sejarah dinasti han dalam mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ menggunakan你好 (SimSun Body). Terbukti dengan 13 

mahasiswa (61,9%) menyatakan bahwa jenis huruf yang digunakan你好 (SimSun 

Body), 1 mahasiswa (4,8%) menyatakan bahwa jenis huruf yang digunakan你好 

(PmingLiU), 2 mahasiswa (9,5%) menyatakan bahwa jenis huruf yang 

digunakan你好 (Fangsong), 1 mahasiswa (4,8%) menyatakan bahwa jenis huruf 

yang digunakan你好 (DFKai-SB), dan 4 mahasiswa (19%) menyatakan bahwa 
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jenis huruf yang digunakan你好 (KaiTi). Hal ini menunjukan bahwa jenis huruf 

karakter hanzi yang di gunakan dalam penyusunan media komik sejarah dinasti 

han dalam mata kuliah zhōng guó  lì shǐ menggunakan你好 (SimSun Body). 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 11 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

11 Menurut anda berapakah 

ukuran huruf komik mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ ?  

Ukuran Font 10 2 9,5% 

Ukuran Font 11 6 28,6% 

Ukuran Font 12 11 52,4% 

Ukuran Font 13 2 9,5% 

Jumlah 21 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa ukuran huruf yang 

digunakan dalam penyusunan media komik sejarah dinasti Han dalam mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ menggunakan ukuran huruf 12. Terbukti dengan 2 

mahasiswa (9,5%) menyatakan bahwa ukuran huruf yang digunakan ukuran 10, 6 

mahasiswa (28,6%) menyatakan bahwa ukuran huruf yang digunakan ukuran 11, 

11 mahasiswa (52,4%) menyatakan bahwa ukuran huruf tang digunakan ukuran 

12, dan 2 mahasiswa (9,5%) menyatakan bahwa ukuran huruf yang digunakan 

ukuran 13. Hal ini menunjukan bahwa ukuran huruf yang digunakan dalam 

penyusunan media komik mata kuliah zhōng guó  lì shǐ menggunakan ukuran 

huruf 12. 
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Tabel 4.13 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 12 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

12 Menurut anda berapakah 

ukuran kertas komik mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ ?  

B5 (176x250)mm 11 52,4% 

A5 (148x210)mm 8 38,1% 

A3 (297x420)mm 2 9,5% 

Lainya  0% 

Jumlah 21 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa ukuran kertas yang 

digunakan dalam penyusunan media komik menggunakan ukuran kertas B5 

(176x250)mm. Terbukti dengan 11 mahasiswa (52,4%) menyatakan bahwa 

ukuran kertas yang digunakan kertas B5 (176x250)mm, 8 mahasiswa (38,1%) 

menyatakan bahwa ukuran kertas yang digunakan kertas A5 (148x210)mm, dan 2 

mahasiswa (9,5%) menyatakan bahwa ukuran kertas yang digunakan kertas A3 

(297x420)mm. Hal ini menunjukan bahwa ukuran kertas yang digunakan dalam 

penyusunan media komik sejarah dinasti Han dalam mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

menggunakan ukuran kertas B5 (176x250)mm. 

Tabel 4.14 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 13 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

13 Warna apa yang 

anda sarankan 

untuk tampilan 

komik mata 

kuliah zhōng guó  

lì shǐ ?  

Warna primer (merah, hijau, 

kuning) 

3 14,3% 

Warna tersier (warna hasil 

campuran) 

11 52,4% 

Warna klasik (hitam dan putih) 3 14,3% 

Warna polikromatik (beberapa 4 19% 
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warna yanng digunakan sampai 

ke putih) 

Lainya 0 0% 

Jumlah 21 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat di deskripsikan bahwa dari 21 

mahasiswa sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa warna tampilan 

komik sejarah dinasti han dalam mata kuliah zhōng guó  lì shǐ menggunakan 

warna tersier (warna hasil campuran). Terbukti dengan 3 mahasiswa (14,3%) 

menyatakan bahwa warna tampilan komik menggunakan warna primer (merah, 

hijau, kuning), 11 mahasiswa (52,4%) menyatakan bahwa warna tampilan komik 

menggunakan warna tersier (warna hasil campuran), 3 mahasiswa (14,3%) 

menyatakan bahwa warna tampilan komik menggunakan klasik (hitam dan 

putih), dan 4 mahasiswa (19%) menyatakan bahwa warna tampilan komik 

menggunakan warna polikromatik (beberapa warna yanng digunakan sampai ke 

putih). Hal ini menunjukan bahwa warna tampilan komik sejarah dinasti han 

dalam mata kuliah zhōng guó  lì shǐ menggunakan warna tersier ( hasil warna 

campuran). 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 14 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

14 Menurut anda 

apakah 

background 

yang cocok 

untuk  komik 

mata kuliah 

zhōng guó  lì 

shǐ ?  

Warna primer (merah, hijau, 

kuning) 

1 4,8% 

Warna tersier (warna hasil 

campuran) 

5 23,8% 

Warna klasik (hitam dan putih) 8 38,1% 

Warna polikromatik (beberapa 

warna yanng digunakan sampai 

ke putih) 

7 33,3% 
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Lainya 0 0% 

Jumlah 21 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden sebagian besar menyatakan bahwa warna background 

tampilan komik mata kuliah zhōng guó  lì shǐ menggunakan warana klasik (hitam 

dan putih). Terbukti dengan hanya 1 mahasiswa (4,8%) menyatakan bahwa warna 

tampilan komik menggunakan warna primer (merah, hijau, kuning), 5 mahasiswa 

(23,8%) menyatakan bahwa warna tampilan komik menggunakan warna tersier 

(warna hasil campuran), 8 mahasiswa (38,1%) menyatakan bahwa warna 

tampilan komik menggunakan warna klasik (hitam dan putih), dan 7 mahasiswa 

(33,3) menyatakan bahwa warna tampilan komik menggunakan warna 

polikromatik (beberapa warna yanng digunakan sampai ke putih). Hal ini 

menunjukan bahwa warna background tampilan komik mata kuliah zhōng guó  lì 

shǐ menggunakan warana klasik (hitam dan putih). 

Tabel 4.16 Hasil Analisis Kebutuhan Angket untuk Mahasiswa Butir 

Pertanyaan Nomor 15 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah Presentase 

15 Menurut anda, jenis 

kertas apa yang baik 

digunakan untuk isi media 

komik zhōng guó  lì shǐ ? 

HVS 7 33,3% 

Art paper/CTS 10 47,6% 

Mette paper 4 19% 

Lainya  0% 

Jumlah 21 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa dari 21 mahasiswa 

sebagai responden, sebagian besar menyatakan bahwa jenis kertas yang 

digunakan dalam penyusunan media komik mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

menggunakan jenis kertas Art paper/CTS. Terbukti dengan 10 mahasiswa 
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(47,6%) menyatakan bahwa jenis kertas yang digunakan jenis kertas Art 

paper/CTS, 7 mahasiswa (33,3%) menyatakan bahwa jenis kertas yang digunakan 

jenis kertas HVS, dan 4 mahasiswa (19%) menyatakan bahwa jenis kertas yang 

digunakan jenis kertas Mette paper. Hal ini menunjukan bahwa jenis kertas yang 

digunakan dalam penyusunan media komik mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

menggunakan jenis kertas Art paper/CTS. 

Data yang diperoleh pada angket tersebut digunakan sebagai pedoman 

oleh peneliti dalam mengembangkan sejarah dinasti han dalam bentuk media 

komik. Pilihan jawaban dengan presentase paling banyak menjadi patokan dalam 

mendesain produk, yaitu dengan hasil sebagian besar responden menyatakan 

bahasa yang digunakan sebagai pengantar adalah bahasa Indonesia-Mandarin, 

jenis huruf untuk menyajikan narasi pada komik adalah Comic Sans MS, jenis 

huruf untuk penulisan karakter hanzi adalah Simsun Body dengan ukuran font 

tulisan 12 serta ukuran kertas komik B5 (176x250)mm, warna yang digunakan 

untuk tampilan komik adalah warna tersier (warna hasil campuran) dengan 

background warna klasik (hitam putih) serta jenis kertas yang digunakan untuk isi 

media komik adalah Art paper/CTS. 

Selain angket, dalam proses desain produk peneliti juga 

mempertimbangkan hasil wawancara. 

4.1.3 Hasil Wawancara Dosen  Pendidikan Bahasa Mandarin 

Hasil pengambilan data dari wawancara terstruktur dengan narasumber 

dosen yang meliputi keadaan pembelajaran mata kuliah zhōng guó  lì shǐ dan 

tanggapan tentang pengembangan media komik sejarah dinasti han untuk mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.17 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Dosen Butir 

Pertanyaan Nomor 1 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Menurut Bapak/Ibu, 

adakah kendala atau 

kesulitan dalam pelaksaan 

pembelajaran mata kuliah 

zhōng guó  lì shǐ ?  

 

Materi yang banyak serta 

waktu terbatas 

Narasumber 1 

Buku yang digunakan 

menggunakan bahasa 

inggris 

Narasumber 2 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan narasumber 1 menyatakan 

bahwa kesulitan dalam pelaksaan pembelajaran mata kuliah zhōng guó  lì shǐ 

terletak pada materi yang terlalu banyak serta waktu yang tersedia terbatas dan 

narasumber 2 kesulitan terletak pada media pembelajaran yang digunakan berupa 

buku yang berbahasa inggris sehingga menghambat banyak watu untuk para 

mahasiswa dalam mempelajarinya. 

Tabel 4.18 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Dosen Butir 

Pertanyaan Nomor 2 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah materi 

dalam buku yang membahas materi 

tentang sejarah Dinasti Han pada 

mata kuliah zhōng guó  lì shǐ sudah 

cukup ? 

Belum cukup Narasumber 1 

Belum cukup Narasumber 2 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan narasumber 1 dan 

narasumber 2 menyatakan bahwa materi dalam buku yang membahas materi 

tentang sejarah Dinasti Han pada mata kuliah zhōng guó  lì shǐ belum cukup 

diharuskan diambah dengan beberapa referensi lainya. 
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Tabel 4.19 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Dosen Butir 

Pertanyaan Nomor 3 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, 

mengenai ketersediaan media untuk 

mempelajari materi mata kuliah 

zhōng guó  lì shǐ ? 

Cukup Narasumber 1 

Tidak cukup Narasumber 2 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan narasumber 1cukup, dan 

narasumber 2 menyatakan bahwa ketersediaan media untuk mempelajari materi 

mata kuliah zhōng guó  lì shǐ tidak cukup. 

Tabel 4.20 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Dosen Butir 

Pertanyaan Nomor 4 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

4. Jenis media apakah yang 

Bapak/Ibu gunakan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar 

?  

 

PPT, Audio visual Narasumber 1 

Buku Pelajaran yang 

tersedia, PPT 

Narasumber 2 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan narasumber 1 dan 

narasumber 2 menyatakan bahwa media yang sering digunakan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar berupa PPT dengan narasumber 2 menggunakan buku 

pelajaran yang tersedia untuk pedoman dalam mengajar mata kuliah  zhōng guó  

lì shǐ. 
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Tabel 4.21 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Dosen Butir 

Pertanyaan Nomor 5 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

5. Bagaimana 

tanggapan 

Bapak/Ibu, jika 

dikembangkan 

media komik untuk 

menunjang 

penguasaan materi 

mata kuliah zhōng 

guó  lì shǐ terutama 

pada materi sejarah 

Dinasti Han ? 

Setuju, karena dapat digunakan 

sebagai selingan dalam 

pembelajaran 

Narasumber 1 

Tidak sesuai, dilihat dari sasaran 

pengguna bahan ajar adalah orang 

dewasa/mahasiswa sehingga 

penyajian sejarah dengan komik 

dianggap bertele-tele. 

Narasumber 2 

  

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan narasumber 1setuju jika 

dikembangkan media komik untuk menunjang penguasaan materi mata kuliah 

zhōng guó  lì shǐ terutama pada materi sejarah Dinasti Han karena dapat 

digunakan sebagai selingan dalam pembelajaran da narasumber 2 menyatakan 

Tidak sesuai, mencangkup kepada sasaran pengguna bahan ajar adalah orang 

dewasa/mahasiswa sehingga penyajian sejarah dengan komik dianggap bertele-

tele. 

Tabel 4.22 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Dosen Butir 

Pertanyaan Nomor 6 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah 

dengan adanya media komik 

ini bisa membantu penguasaan 

materi mata kuliah zhōng guó  

lì shǐ ? 

 

Membantu  Narasumber 1 

Tidak terlalu 

membantu 

Narasumber 2 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan narasumber 1 menyatakan 

dengan adanya media komik ini bisa membantu penguasaan materi mata kuliah 

zhōng guó  lì shǐ. Dan narasumber 2 dengan adanya media komik ini tidak terlalu 

membantu penguasaan materi mata kuliah zhōng guó  lì shǐ. 

Tabel 4.23 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Dosen Butir 

Pertanyaan Nomor 7 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

7. Bagaimana tampilan 

komik yang Bapak/Ibu 

harapkan ? 

 

Lebih memuat banyak 

gambar, serta ceritanya detail 

dan juga tampilan media 

komik disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

Narasumber 1 

Jika komik adalah media 

yang dipilih tampilan yang 

diharapkan adalah sesuai 

dengan rata usia dari sasaran 

pengguna bahan ajar. 

Narasumber 2 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan narasumber 1 menyatakan 

tampilan komik yang diharapkan lebih memuat banyak gambar, serta ceritanya 

detail serta tampilan media komik disesuaikan dengan kebutuhan. Dan 

narasumber 2 Jika komik adalah media yang dipilih maka tampilan yang 

diharapkan adalah sesuai dengan rata usia dari sasaran pengguna bahan ajar. 
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Tabel 4.24 Hasil Analisis Kebutuhan Wawancara untuk Dosen Butir 

Pertanyaan Nomor 8 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

8. Menurut Bapak/Ibu dalam 

penyusunan komik 

tersebut, bahasa apa yang 

sebaiknya digunakan 

sebagai pengantarnya ? 

 

Bahasa Indonesia Narasumber 1 

Bahasa Indonesia Narasumber 2 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan narasumber 1 dan 

narasumber 2 menyatakan bahwa melihat kemampuan mahasiswa dalam 

mempelajari sejarah sebaiknya dalam menyusun komik menggunakan bahasa 

Indonesia. 

Kesimpulan dari hasil wawancara kepada dosen pengampu mata kuliah 

zhōng guó  lì shǐ, dapat dideskripsikan bahwa dalam pembelajaran masih 

kurangnya buku bahan ajar yang menunjang materi. Mengenai ketersediaan 

media cukup memadai, jenismedia yang digunakan antara lain menggunakan 

media audio visual dan multimedia. Sebagai bentuk inovasi media pembelajaran 

untuk memotivasi mahasiswa dalam mempelajari mata kulliah zhōng guó  lì shǐ 

narasumber menyatakan setuju jika dikembangkan media komik materi dinasti 

han dalam mata kuliah zhōng guó  lì shǐ karena dapat digunakan sebagai selingan 

dalam pembelajaran, dengan syarat tampilan media komik sesuai dengan sasaran 

penggunabahan ajar. 

Berdasarkan analisis kebutuhan dengan observasi, angket dan wawancara 

terhadap media komik sejarah dinasti han, dapat disimpulkan bahwa dari 2 dosen 

dan 21 mahasiswa sebagai sempel menyatakan bahwa setuju dengan 

pengembangan media komik ini. Hal ini mengingat bahwa perlu adanya 

tambahan media pembelajaran khususnya dalam meningkatkan motivasi dalam 

mempelajari sejarah Tiongkok. 
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 Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan pertimbangan 

peneliti, maka peneliti akan mengembangakan media sejarah Tiongkok yang 

berjudul “Pengembangan Buku Pelengkap Sejarah Dinasti Han dalam Komik 

Berbasis Karakter Humanis”. 

4.2 Prototipe Komik Sejarah Dinasti Han 

Pengembangan komik sejarah dinasti han ini telah disesuaikan dengan 

analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Meskipun dalam pembuatannya ada 

beberapa hal yang dipertimbangkan dan disesuaikan, akan tetapi hasil analisis 

kebutuhan tetap dijadikan acuan dalam pengembangan komik sejarah dinasti han.  

4.2.1 Fisik Media 

 Berdasarkan analisis kebutuhan, fisik media komik sejarah dinasti han 

yang diharapkan meliputi beberapa hal yaitu bentuk media, ukuran dan jenis 

kertas, isi serta ilustrasi gambar. 

4.2.2 Bentuk Ukuran dan Jenis Kertas Media 

 Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, bentuk dari media komik sejarah 

dinasti han dibuat satu buku yang mencangkup semua tema dengan ukuran A5 

agar lebih praktis, mudah dibawa, dan nyaman untuk dibaca. Sedangkan jenis 

kertas yang digunakan adalah ivory untuk sampul dan CTS untuk isi agar lebih 

tebal, awet dan mengkilap sehingga media terlihat lebih menarik. 

4.2.3 Desain dan warna sampul 

 Berdasarkan analisis kebutuhan, dalam membaca sejarah dinasti Tiongkok 

diperlukan gambar ilustrasi untuk meningkatkan daya tarik pelajar dan 

mahasiswa. Gambar ilustrasi yang digunakan adalah gambar ilustrasi berwarna.  
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Dengan pertimbangan penulis dan dikarenakan kemampuan penulis dalam 

hal ilustrasi sangat kurang, maka dalam memberikan ilustrasi pada buku komik 

sejarah dinasti han ini penulis meminta bantuan seorang ahli di bidang ilustrasi. 

Ahli yang membuat ilustrasi komik ini adalah seorang Sarjana dibidang desain 

yaitu : Kelita 

 

Gambar 4.1 Desain Sampul 
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4.2.4 Isi Media  

 Media komik ini berisi bahan ajar materi zhōng guó  lì shǐ yang berfokus 

pada Dinasti Han. Dinasti Han adalah satu dari tiga dinasti yang paling 

berpengaruh di Tiongkok sepanjang sejarahnya. 

4.2.5 Ilustrasi Isi Konten/Materi 

Berdasarkan analisis kebutuhan, dalam pembuatan media komik 

diperlukan gambar ilustrasi berwarna dan juga dengan pertimbangan penulis serta 

dari hasil wawancara dosen pengampu mata kuliah zhōng guó  lì shǐ tampilan 

background yang cocok untuk media komik yaitu dengan background berwarna. 

 

Gambar 4.2 Isi Cerita Halaman 1 Ilusrtasi Berdirinya Dinasti Han 
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Gambar 4.3 Isi Cerita Halaman 2 Ilustrasi Sejarah Terbaginya Dinasti Han 

Menjadi Dua Periode  
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Gambar 4.4 Isi Cerita Halaman 3 Ilustrasi Kebijakan Liu Bang dalam 

Memerintah Kerajaan 
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Gambar 4.5 Isi Cerita Halaman 4 Ilustrasi Kebijakan Liu Bang dalam 

Menerapkan Hukum 
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Gambar 4.6 Isi Cerita Halaman 5  
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Gambar 4.7 Isi Cerita Halaman 6 Ilustrasi Penerus Tahta setelah Kematian 

Liu Bang 
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Gambar 4.8 Isi Cerita Halaman 7  
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Gambar 4.9 Isi Cerita Halaman 8 



83 
 

 
 

 

Gambar 4.10 Isi Cerita Halaman 9 Ilustrasi Berdirinya Dinasti Xin yang 

Menandai Berakhirnya Dinasti Han Barat 
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Gambar 4.11 Isi Cerita Halaman 10  
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Gambar 4.12 Isi Cerita Halaman 11 Ilustrasi Perebutan Kembali Kekuasaan 

dari Dinasti Xin dan Berdirinya Pemerintahan Dinasti Han Timur 
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Gambar 4.13 Isi Cerita Halaman 12 Ilustrasi Kekaisaran Han Wudi 
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Gambar 4.14 Isi Cerita Halaman 13 
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Gambar 4.15 Isi Cerita Halaman 14  
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Gambar 4.16 Isi Cerita Halaman 15 Ilustrasi Dinasti Han dipimpin oleh 

Kaisar-kaisar yang Lemah, Sehingga Kekuasaan Jatuh Ketangan Klan-klan 

Tertentu  
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Gambar 4.17 Isi Cerita Halaman 16 Ilustrasi Pembrontakan Topi Kuning 

(Huang Qin) 
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Gambar 4.18 Isi Cerita Halaman 17 Ilustrasi Berakhirnya Dinasti Han 

Dengan ilustrasi dalam komik ini diharapkan dapat membuat mahasiswa 

menjadi tertarik dan berseman gat dalam belajar mata kuliah zhōng guó  lì shǐ. 
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4.3 Validasi Prototipe Media 

 Setelah menyusun prototipe media komik mata kuliah zhōng guó  lì shǐ, 

langkah selanjutnya adalah melakukan validasi terhadap media buku komik 

tersebut. Validasi dilakukan oleh dua ahli, yaitu ahli media Dr. Eko Sugiarto, M.Pd. 

dan ahli materi Sheyra Silvia Siregar S.S., MTCSOL. Adapun kategori penilaian 

untuk prototipe media komik sejarah Dinasti Han untuk mata kuliah zhōng guó  lì 

shǐ adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.25 Kategori Penilaian Prototipe Media 

 

Terdapat empat aspek dalam penilaian prototipe media komik sejarah 

Dinasti Han mata kuliah zhōng guó  lì shǐ yaitu aspek kelayakan isi, kegrafikan 

dan kelayakan media. 

4.3.1 Hasil Penilaian Kelayakan  Isi 

 Salah satu penilaian media yaitu kelayakan isi meliputi kesesuaian materi, 

keakuratan materi, dan mendorong keingintahuan dan minat. 

Tabel 4.26 Hasil Penilaian Terhadap Kelayakan Isi 

Indikator Butir Penilaian Nilai  Kategori 

Kesesuaian 

materi 

Kelengkapan materi 85 Layak/sesuai 

Keluasan materi 82 Layak/sesuai 

Kedalaman materi 85 Layak/sesuai 

Skor Rentangan Skor Kategori 

4 86-100 Sangat layak/sangat sesuai 

3 71-85 Layak/sesuai 

2 56-70 Tidak layak/tidak sesuai 

1 41-55 Sangat tidak layak/sangat tidak sesuai 
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Keakuratan 

materi 

Keakuratan konsep 

dan definisi 
80 Layak/sesuai 

Keakuratan data 

dan fakta 
86 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Keakuratan gambar 

dan ilustrasi 
83 Layak/sesuai 

Keakuratan istilah-

istilah 
85 Layak/sesuai 

Memdorong 

keingintahuan 

dan minat 

Mendorong rasa 

ingin tahu 
82 Layak/sesuai 

Mendorong minat 

belajar 
80 Layak/sesuai 

Rata-rata 83,1 Layak/sesuai 

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kesesuaian 

materi terhadap penilaian kelengkapan materi mendapatkan nilai 85, keluasan 

materi 82, kedalaman materi 85, yang mana masuk dalam skor 3 (rentang nilai 71-

85) dengan kategori layak/sesuai. Indikator keakuratan materi terhadap keakuratan 

konsep dan definisi mendapatkan nilai 80 yang mana masuk dalam skor 3 

(rentang nilai 71-85) dengan kategori layak/sesuai, terhadap keakuratan data dan 

fakta mendapatkan nilai 86 yang mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai 86-100) 

dengan kategori sangat layak/sangat sesuai,  keakuratan gambar dan ilustrasi 

mendapatkan nilai 83 serta keakuratan istilah-istilah mendapatkan nilai 85 yang 

mana masuk dalam skor 3 (rentang nilai 71-85) dengan kategori layak/sesuai. 

Indikator memdorong keingintahuan dan minat terhadap penilaian mendorong 

rasa ingin tahu mendapatkan nilai 82, mendorong minat belajar mendapatkan nilai 

80 yang mana masuk dalam skor 3 (rentang nilai 71-85) dengan kategori 

layak/sesuai. 
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4.3.2 Hasil Penilaian Kegrafikan 

 Aspek kelayakan penyajian meliputi beberapa penilaian yaitu desain 

sampul dan desain isi buku.  

 

Tabel 4.27 Hasil Penilaian Terhadap Kelayakan Kegrafikan Media 

Indikator Butir Penilaian Nilai Kategori 

Desain sampul 

Penampilan ukuran tata 

letak 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Menampilkan pusat 

pandang 
86 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Komposisi dan ukuran 

unsur tata letak 
86 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Ukuran huruf judul buku 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Warna judul buku 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Penggunaan kombinasi jenis 

huruf 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Menggambarkan materi ajar 

dan menangkap karakter 

objek 

90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Penempatan unsur tata letak 84 Layak/sesuai 

Pemisahan antar paragraf 

jelas 
84 

Layak/sesuai 

 

Desain isi 

buku 

Penempatan antara teks dan 

ilustrasi sesuai 
84 

Layak/sesuai 

Terdapat ilustrasi/gambar 
95 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Ilustrasi/hiasan sebagai latar 85 Layak/sesuai 
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belakang 

Jenis huruf dan spasi antar 

susunan teks 
83 

Layak/sesuai 

Kesesuaian ilustrasi 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Rata-rata 87,6 
Sangat layak/sangat 

sesuai 

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator desain 

sampul terhadap penilaian ukuran tata letak mendapatkan nilai 90, menampilkan 

pusat pandang mendapatkan nilai 86, komposisi dan ukuran unsur tata letak 

mendapatkan nilai 86, ukuran huruf judul mendapatkan nilai 90, warna judul buku 

mendapatkan nilai 90, penggunaan kombinasi jenis huruf mendapatkan nilai 90,  

menggambarkan materi ajar dan menangkap karakter objek mendapatkan nilai 90, 

penempatan unsur tata letak mendapatkan nilai 84, pemisahan antar paragraf 84, 

dengan rata-rata nilai 87,7 yang mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai 86-100) 

dengan kategori sangat layak/sangat sesuai. Terhadap penilaian indikator desain 

isi buku yang meliputi penilaian penempatan antar teks dan ilustrasi mendapatkan 

nilai 84, terhadap ilustrasi dan gambar mendapatkan nilai 95, ilustrasi/hiasan 

sebagai latar belakang mendapatkan nilai 85, jenis huruf dan spasi antar susunan 

teks mendapatkan nilai 83, kesesuaian ilustrasi mendapatkan nilai 90, dengan rata-

rata nilai 87,4 yang mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai 86-100) dengan 

kategori sangat layak/sangat sesuai. 

4.3.3 Hasil Penilaian Kelayakan Penyajian Media Komik 

 Penilaian ahli media terhadap media komik sejarah Dinasti Han berbasis 

karakter humanis meliputi penilaian bahasa, tampilan dan konten/materi. 
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Tabel 4.28 Hasil Penilaian Terhadap Kelayakan Penyajian Media Komik 

Indikator  Butir Penilaian Nilai Kategori  

Bahasa 

Bahasa yang digunakan 

komunikatif 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Mudah dipahami 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Tampilan 

Tampilan halaman tampak rapih 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Layout halaman mempermudah 

informasi ditemukan 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Mudah dibaca 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Gambar memiliki kekontrasan 

warna yang bagus 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Konten/M

ateri 

Konten yang disajikan valid 
90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Konten yang disajikan 

sedemikian rupa sehingga 

mudah dipahami 

90 

Sangat layak/sangat 

sesuai 

Rata-rata 90 
Sangat layak/sangat 

sesuai 

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator 

bahasa, tampilan dan juga konten/materi mendapatkan nilai rata-rata 90 yang 

mana masuk dalam skor 4 (rentang nilai 86-100) dengan kategori sangat 

layak/sangat sesuai. 

 Hasil nilai rata-rata validasi produk dari ahli materi mendapatkan 

nilai 83,1 yang termasuk dalam skor 3 dengan rentang nilai 71-85 kategori 

layak/sesuai. Hasil nilai rata-rata validasi produk ahli media mendapatkan 

nilai 88,5 yang termasuk dalam skor 4 dengan rentang nilai 86-100 kategori 
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sangat layak/sangat sesuai. Secara keseluruhan, nilai sudah baik. Namun 

dosen ahli juga memberikan beberapa perbaikan sehingga dapat disimpulkan 

bahwa produk “layak” sebagai media pelengkap dalam pembelajaran mata 

kuliah zhōng guó  lì shǐ dengan revisi. 

4.4 Revisi Desain Media 

Desain prototipe media yang telah divalidasi oleh ahli media dan ahli 

materi selanjutnya dilakukan perbaikan sesuai dengan saran maupun masukan 

dari para ahli. Perbaikan pada isi konten ini sebagian besar berdasarkan saran 

masukan oleh ahli media, dimana produk awal berjumlah 17 halaman kemudian 

setelah revisi produk berjumlah 18 halaman. Adapun ahli media memberikan 

saran masukan yaitu sebagai berikut : (1) Pada gambar yang disajikan harus 

memperbanyak menampilkan teks dialog antar tokoh setiap panel komik, bukan 

teks narasi. (2) Cover buku bisa menggunakan dominasi warna merah gelap, agar 

sesuai dengan karakter cerita dan tidak terlalu sederhana. (3) Sudut pandang 

kamera agar lebih bervariasi seperti sudut pandang depan, sudut pandang atas, 

sudut pandang bawah dan sudut pandang samping. (4) Layout atau tata letak 

panel komik agar lebih bervariasi. Sedangan penilaian dari ahli materi mengenai 

alur cerita sudah baik namun ada beberapa masukan dan saran. Adapun masukan 

dan saran sebagai berikut : (1)  mengenai keterangan cerita harus ditulis dengan 

huruf yang konsisten atau seragam pada setiap halamannya. (2) Untuk buku harus 

disertai nama penulis dan hak cipta. 

Tabel 4.29 Rekapitulasi Saran Perbaikan Media 

Aspek Saran Perbaikan 

Media 

Pada gambar yang disajikan harus memperbanyak 

menampilkan teks dialog antar tokoh setiap panel komik, 

bukan teks narasi 

Cover buku bisa menggunakan dominasi warna merah gelap, 

agar sesuai dengan karakter cerita dan tidak terlalu sederhana 

Sudut pandang kamera agar lebih bervariasi seperti sudut 
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pandang depan, sudut pandang atas, sudut pandang bawah 

dan sudut pandang samping 

Layout atau tata letak panel komik agar lebih bervariasi 

Materi 

mengenai keterangan cerita harus ditulis dengan huruf yang 

konsisten atau seragam pada setiap halamannya 

Untuk buku harus disertai nama penulis dan hak cipta 

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat sebagian besar perbaikan pada aspek 

media yang telah divalidasi oleh ahli media, dan juga beberapa saran dari ahli 

materi. Berikut ini adalah hasil perbaikan terhadap prototipe media buku 

pelengkap sejarah Dinasti Han. 

4.4.1 Perbaikan Cover Buku 

 Perbaikan dilakukan pada cover buku adalah sebagai berikut : 

            

                    Sebelum                                                Sesudah 

Gambar 4.19 Cover Buku Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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 Sesuai saran dan masukan dari ahli, cover buku menggunakan warna 

merah gelap agar sesuai dengan karakter cerita dan tidak terlalu sederhana. 

Serta menambahkan hak cipta buku. 

4.4.2 Perbaikan Isi Konten 

Perbaikan pada isi konten ini berdasarkan dari saran masukan ahli 

media dan ahli materi, dengan saran dan masukan tersebut media komik ini 

mengalami perbaikan hampir di keseluruhan halaman, dimana produk awal 

berjumlah 17 halaman kemudian setelah revisi produk berjumlah 18 

halaman. Dikarenakan adanya perubahan dialog percakapan, perubahan tata 

letak panel komik serta penambahan sudut pandang kamera. Keseluruhan 

saran dan masukan pada seluruh aspek adalah sebagai berikut. 

4.4.2.1 Perbaikan halaman 1 

            

                      Sebelum                                                 Sesudah 

Gambar 4.20 Cerita Halaman 1 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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4.4.2.2 Perbaikan halaman 2 

           

                Sebelum                                      Sesudah 

Gambar 4.21 Cerita Halaman 2 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

4.4.2.3 Perbaikan halaman 3 

                   

                   Sebelum                                              Sesudah 

Gambar 4.22 Cerita Halaman 3 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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4.4.2.4 Perbaikan halaman 4 

                  

                    Sebelum                                                 Sesudah 

Gambar 4.23 Cerita Halaman 4 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

4.4.2.5 Perbaikan halaman 5 

                       

               Sebelum                                                      Sesudah 

Gambar 4.24 Cerita Halaman 5 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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4.4.2.6 Perbaikan halaman 6 

                   

                   Sebelum                                                 Sesudah 

Gambar 4.25 Cerita Halaman 6 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

4.4.2.7 Perbaikan halaman 7 

                        

                Sebelum                                                     Sesudah 

Gambar 4.26 Cerita Halaman 7 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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4.4.2.8 Perbaikan halaman 8 

                          

                 Sebelum                                                          Sesudah 

Gambar 4.27 Cerita Halaman 8 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

4.4.2.9 Perbaikan halaman 9 

                          

                 Sebelum                                                           Sesudah 

Gambar 4.28 Cerita Halaman 9 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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4.4.2.10 Perbaikan halaman 10 

                      

               Sebelum                                                     Sesudah 

Gambar 4.29 Cerita Halaman 10 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

4.4.2.11 Perbaikan halaman 11 

                    

                  Sebelum                                                    Sesudah 

Gambar 4.30 Cerita Halaman 11 Sebelum dan Sesudah Perbaika 
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4.4.2.12 Perbaikan halaman 12 

                    

                    Sebelum                                                 Sesudah 

Gambar 4.31 Cerita Halaman 12 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

4.4.2.13 Perbaikan halaman 13 

                

                     Sebelum                                                 Sesudah 

Gambar 4.32 Cerita Halaman 13 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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4.4.2.14 Perbaikan halaman 14 

                           

                Sebelum                                                                Sesudah 

Gambar 4.33 Cerita Halaman 14 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

4.4.2.15 Perbaikan halaman 15 

                           

                Sebelum                                                     Sesudah 

Gambar 4.34 Cerita Halaman 15 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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4.4.2.16 Perbaikan halaman 16 

                      

                  Sebelum                                                        Sesudah 

Gambar 4.35 Cerita Halaman 16 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

4.4.2.17 Perbaikan halaman 17 

                     

                     Sebelum                                                 Sesudah 

Gambar 4.36 Cerita Halaman 17 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 
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4.4.2.18 Penambahan halaman 18 

 

Gambar 4.37 Cerita Halaman 18  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, simpulan dari penelitian ini 

berupa garis besar pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini, sedangkan saran ditunjukan kepada pihak terkait demi perbaikan 

media ini. 

5.1 Simpulan 

1. Dosen dan mahasiswa menghendaki adanya pengembangan media komik. 

Hasil pengambilan data dari wawancara terstruktur dengan narasumber 

dosen yang meliputi keadaan pembelajaran mata kuliah zhōng guó lì shǐ 

dan tanggapan tentang pengembangan media komik untuk mata kuliah 

zhōng guó lì shǐ. Berdasarkan hasil wawancara dan angket kebutuhan, 

narasumber menyatakan setuju jika dikembangkan media komik sejarah 

Dinasti Han untuk mata kuliah zhōng guó lì shǐ karena dapat digunakan 

sebagai inovasi dan motivasi dalam pembelajaran. 

2. Prototipe media komik sesuai dengan analisis kebutuhan. Angket analisis 

kebutuhan mahasiswa ini memuat tiga aspek, yaitu: (1) Aspek urgensi 

pengembangan produk, (2) Aspek spesifikasi media dan (3) Aspek 

penyajian (tampilan) media. Berdasarkan analisis kebutuhan mahasiswa, 

pembuatan media komik sejarah Dinasti Han mata kuliah zhōng guó lì shǐ 

dibuat sesuai dengan acuan dan pertimbangan hasil analisis kebutuhan 

mahasiswa tersebut. Meskipun dalam pembuatan komik sejarah Dinasti 
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Han mata kuliah zhōng guó lì shǐ ini banyak penyesuaian dengan 

beberapa pertimbangan, namun hasil analisis angket kebutuhan tetap 

dijadikan sebagai acuan utama dalam pembuatan media komik sejarah 

Dinasti Han mata kuliah zhōng guó lì shǐ. 

3.  Validasi dari hasil penilaian oleh ahli materi dalam aspek kelayakan isi 

yang meliputi kesesuaian materi, keakuratan materi dan mendorong 

keingintahuan dan minat mendapat nilai 83,1 yang termasuk dalam skor 3 

dengan rentang nilai 71-85 kategori layak/sesuai. Validasi dari hasil 

penilaian oleh ahli media dalam aspek kelayakan penyajian yang meliputi 

beberapa penilaian yaitu, desain sampul buku dan desain isi buku yang 

mendapatkan nilai 88,5 yang termasuk dalam skor 4 dengan rentang nilai 

86-100 kategori sangat layak/sangat sesuai. 

5.2 Saran 

 Saran yang diharapkan oleh peneliti demi keberlanjutan peneliti dan 

pengembangan produk ini adalah:  

1. Bagi peserta didik/ mahasiswa, diharapkan media bisa digunakan untuk 

membantu dalam pembelajaran, supaya mahasiswa lebih tertarik dalam 

mempelajari sejarah. 

2. Bagi pendidik/ dosen, diharapkan bisa dijadikan salah satu referensi media 

dalam menyampaikan pembelajaran sejarah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian pengembangan buku pelengkap 

sejarah Dinasti Han dalam komik berbasis karakter humanis ini dapat 
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dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan sejarah Dinasti-dinasti 

lainnya yang ada di Tiongkok, dan juga penelitian ini memungkinkan 

untuk melanjutkan penelitian lanjutan karena penelitian ini hanya 

dilakukan hingga tahap validasi ahli dan revisi desain produk.  

Khususnya bagi paneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini disarankan 

menambahkan cerita sebelum Dinasti Han pada awal halaman dan juga 

menambahkan teori humanis dalam Dinasti Han lebih lengkap. Penelitian 

lebih lanjut akan menghasilkan saran-saran dan perbaikan sehingga akan 

tercipta produk dengan kualitas yang lebih baik dan lebih teruji. 
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LAMPIRAN 1 

PANDUAN OBSERVASI 

Aspek yang diamati 

Hasil Observasi 

25% 50% 75% 100% 

1) tingkat antusianme mahasiswa terhadap 

pembelajaran mata kulia zhōng guó  lì shǐ,  

    

2) tingkat kemampuan mahasiswa dalam 

memahami pembelajaran mata kuliah zhōng 

guó  lì shǐ, 

    

3) keberagaman metode yang digunakan,     

4) kelengkapan fasilitas penunjang     

5) inovasi media pembelajaran     
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN MAHASISWA 

 

Nama  :  

Instansi : 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah terlebih dahulu identitas Anda pada kolom yang tersedia. 

2. Anda diharapkan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan dengan 

memberikan tanda centang (√) dalam kurung pada pilihan yang telah 

disediakan. 

3. Anda hanya diperbolehkan memilih satu jawaban pada pilihan yang telah 

disediakan dan memberikan jawaban lain pada soal tertentu. 

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan sesuai 

dengan yang Anda ketahui. 

 

A. Analisis kebutuhan mahasiswa bahasa Mandarin terhadap pengembangan 

buku pelengkap sejarah dinasti han dalam bentuk komik berbasis karakter 

humanis 

1. Bagaimana tingkat kesulitan yang Anda hadapi dalam memahami materi 

mata kuliah zhong guo li shi ? 

(   ) Sangat sulit 

(   ) Sulit 

(   ) Cukup sulit 

(   ) Tidak sulit 

(   )Sangat tidak sulit 

 

2. Menurut Anda, apakah Anda perlu memiliki penguasaan yang baik 

terhadap materi mata kuliah zhong guo li shi ? 

(   ) Sangat perlu 

(   ) Perlu 

(   ) Cukup perlu 

(   ) Tidak perlu 

(   ) Sangat tidak perlu 
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3. Menurut Anda, apakah materi dalam buku yang membahas mata kuliah 

zhong guo li shi sudah cukup ? 

(   ) Sangat cukup 

(   ) Cukup 

(   ) Kurang cukup 

(   ) Tidak cukup 

(   ) Sangat tidak cukup 

 

4. Bagaimana pendapat Anda mengenai ketersediaan media untuk 

mempelajari materi mata kuliah zhong guo li shi ? 

(   ) Sudah memadai 

(   ) Kurang memadai 

(   ) Tidak memadai 

5. Menurut Anda, apakah media pembelajaran bisa membantu memperlancar 

proses belajar mengajar? 

(   ) Sangat membantu 

(   ) Membantu 

(   ) Kurang membantu 

(   ) Tidak membantu 

(   ) Sangat tidak membantu 

 

6. Bagaimana tanggapan Anda terhadap adanya media komik untuk 

mempelajari materi mata kuliah zhong guo li shi ? 

(   ) Sangat setuju 

(   ) Setuju 

(   ) Kurang setuju 

(   ) Tidak setuju 

(   ) Sangat tidak setuju 
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B. Analisis kebutuhan kelayakan isi dan bahasa 

 

7. Menurut Anda, apakah tujuan pembelajaran perlu disampaikan di dalam 

media komik mata kuliah zhong guo li shi ? 

(   ) Sangat perlu 

(   ) Perlu 

(   ) Cukup perlu 

(   ) Tidak perlu 

(   ) Sangat tidak perlu 

 

8. Menurut Anda, dalam penyusunan media komik mata kuliah zhong guo li 

shi , bahasa apa yang sebaiknya digunaka sebagai pengantarnya ? 

(   ) Mandarin 

(   ) Indonesia 

(   ) Mandarin-Indonesia 

 

9. Jenis huruf mana yang Anda sukai untuk menyajikan narasi pada komik ? 

(   ) Comic Sans MS 

(   ) Book Antiqua 

(   ) Times New Roman 

(   ) Calibri 

(   ) Arial 

(   ) lainnya, ...... 

10. Jenis huruf mana yang Anda sukai untuk penulisan karakter hanzi ? 

(   ) 星期天 (SimSun Body) 

(   ) 星期天  (PMingLiU) 

(   ) 星期天 (Fangsong) 

(   ) 星期天 (DFKai-SB) 

(   ) 星期天 (Kaiti) 

(   ) lainnya, ...... 
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11. Menurut Anda, berapakah ukuran huruf komik mata kuliah zhong guo li 

shi ? 

(   ) Ukuran Font 10 

(   ) Ukuran Font 11 

(   ) Ukuran Font 12 

(   ) Ukuran Font 13 

(   ) lainnya, ...... 

12. Menurut Anda, berapakah ukuran kertas komik mata kuliah zhong guo li 

shi ? 

 (   ) B5 (176x250) mm 

 (   ) A5 (148x210) mm 

 (   ) A3 (297x420) mm 

 (   ) Lainya, ............ 

13. Warna apa yang Anda sarankan untuk tampilan komik mata kuliah  zhong guo li 

shi ? 

(   ) warna primer (merah, hijau,kuning) 

(   ) warna tersier (warna hasil campuran) 

(   ) warna klasik (hitam dan putih) 

(   ) warna polikromatik (beberapa warna yang digunakan sampai ke putih) 

(   ) lainnya, ...... 

14. Menurut anda, apakah background yang cocok untuk komik mata kuliah 

zhong guo li shi ? 

(   ) warna primer (merah, hijau,kuning) 

(   ) warna tersier (warna hasil campuran) 
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(   ) warna klasik (hitam dan putih) 

(   ) warna polikromatik (beberapa warna yang digunakan sampai ke putih) 

(   ) lainnya, ...... 

15. Menurut Anda, jenis kertas apa yang baik digunakan untuk isi media 

komik zhong guo li shi ? 

 (   ) HVS 

 (   ) art paper/CTS 

 (   ) mette paper 

 (   ) Lainya,......... 
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LAMPIRAN 3 

PANDUAN WAWANCARA DOSEN PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN 

1. Menurut Bapak/Ibu, adakah kendala atau kesulitan dalam 

pelaksaan pembelajaran mata kuliah zhong guo li shi ?  

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah materi dalam buku yang membahas 

materi tentang sejarah Dinasti Han pada mata kuliah zhong guo li 

shi sudah cukup ? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai ketersediaan media 

untuk mempelajari materi mata kuliah zhong guo li shi ? 

4. Jenis media apakah yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar ? dan bagaimana tipe Bapak/Ibu dalam 

mengajarkanya ? 

5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu, jika dikembangkan media komik 

untuk menunjang penguasaan materi mata kuliah zhong guo li shi 

terutama pada materi sejarah Dinasti Han ? 

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan adanya media komik ini bisa 

membantu penguasaan materi mata kuliah zhong guo li shi ? 

7. Bagaimana tampilan komik yang Bapak/Ibu harapkan ? 

8. Menurut Bapak/Ibu dalam penyusunan komik tersebut, bahasa apa 

yang sebaiknya digunakan sebagai pengantarnya ? 
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LAMPIRAN 4 

LEMBAR UJI VALIDASI 

 

Nama  : 

Profesi  : 

Instasi  : 

 

ANGKET UJI VALIDASI AHLI 

TERHADAP HASIL PENGEMBANGAN BUKU PELENGKAP SEJARAH 

DINASTI HAN DALAM KOMIK BERBASIS KARAKTER HUMANIS 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN  

1. Membaca dan mengamati debgan seksama isi dan tampilan media. 

2. Memberikan nilai berupa tanda (√ ) yang tersedia di aspek penilaian dengan 

kategori penilaian yang ditentukan di bawah ini: 

 

3. Memberikan catatan-catatan khusus tentang kekurangan dan atau perbaikan 

media. 

4. Memberikan kesimpulan tentang kelayakan metode dan validasi akhir dengan 

para ahli. 

Skor Rentangan Skor Kategori 

4 86-100 Sangat layak/sangat sesuai 

3 71-85 Layak/sesuai 

2 56-70 Tidak layak/tidak sesuai 

1 41-55 Sangat tidak layak/sangat tidak sesuai 
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B. ASPEK PENILAIAN 

1. Penilaian kelayakan isi 

 Salah satu penilaian media meliputi kelayakan isi, meliputi kesesuaian 

materi, keakuratan materi, dan mendorong keingintahuan dan minat. 

Tabel 1.1 Penilaian Kelayakan Isi Media 

Indikator Butir Penilaian Rata-rata 

Nilai 

Skor Kategori 

Kesesuaian 

materi 

Kelengkapan materi    

Keluasan materi    

Kedalaman materi    

Keakuratan 

materi 

Keakuratan konsep 

dan definisi 
   

Keakuratan data dan 

fakta 
   

Keakuratan gambar 

dan ilustrasi 
   

Keakuratan istilah-

istilah 
   

Memdorong 

keingintahuan 

dan minat 

Mendorong rasa 

ingin tahu 
   

Mendorong minat 

belajar 
   

 

2. Penilaian Kegrafikan 

 Aspek kelayakan penyajian meliputi beberapa penilaian yaitu, ukuran 

buku, desain sampul buku dan desain isi buku. 
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Tabel 1.2 Penilaian Kelayakan Kegrafikan Media 

Indikator Butir Penilaian Rata-rata 

Nilai 

Skor Kategori 

Ukuran buku Kesesuaian ukuran buku    

Desain sampul 

Penampilan ukuran tata letak    

Menampilkan pusat pandang    

Komposisi dan ukuran unsur 

tata letak 

   

Warna unsur tata letak    

Ukuran huruf judul buku    

Warna judul buku    

Penggunaan kombinasi jenis 

huruf 

   

Menggambarkan materi ajar 

dan menangkap karakter 

objek 

   

Desain isi buku 

Penempatan unsur tata letak    

Pemisahan antar paragraf 

jelas 

   

Bidang cetak dan margin 

proporsional 

   

Penempatan antara teks dan 

ilustrasi sesuai 

   

Terdapat ilustrasi/gambar    

Ilustrasi/hiasan sebagai latar 

belakang 

   

Jenis huruf dan spasi antar 

susunan teks 

   

Kesesuaian ilustrasi    
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3. Penilaian Kelayakan Penyajian Media 

 Penilaian ahli media terhadap media komik sejarah dinasti Han berbasis 

karakter humanis meliputi, bahasa, tampilan dan konten/materi. 

Tabel 1.3 Penilaian Kelayakan Penyajian Media Komik 

Indikator Butir Penilaian Nilai Ahli 

Media 

Bahasa 
Bahasa yang digunakan komunikatif  

Mudah dipahami  

Tampilan 

Tampilan halaman tampak rapih  

Layout halaman mempermudah informasi 

ditemukan 

 

Mudah dibaca  

Gambar memiliki kekontrasan warna yang 

bagus 

 

Konten/materi 

Konten yang disajikan valid  

Konten yang disajikan sedemikian rupa 

sehingga mudah dipahami 

 

 

C. KRITIK DAN SARAN 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

D. KESIMPULAN 

 Media ini dinyatatakan(*): 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunaka 

(*) lingkari salah satu 
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LAMPIRAN 5 

DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN 

 

DAFTAR NAMA MAHASISWA SUBJEK PENELITIAN 

No  Nama  Instansi  

1 Mia Amalia Hilmiati UNNES 

2 Annisa’ Zumrotus Sholikhah UNNES 

3 Candra Dwi Kasih UNNES 

4 Sarah Agy UNNES 

5 Amelia Amanda UNNES 

6 Tiwi Damayanti UNNES 

7 Nadia Maulida Rizky UNNES 

8 Septiana Nur Azizah UNNES 

9 Dewi Mandarin UNNES 

10 Karisma Diana Sari UNNES 

11 Marlinda Kurniasari UNNES 

12 Maghfirany Iskandar UNNES 

13 Tita Nia Mentari UNNES 

14 Septian Adi Setiyo UNNES 

15 Dima Nur Widya Adhitama UNNES 

16 Aulia Febranda Grata UNNES 

17 Fita Sari Helistiyani UNNES 

18 Shaffira Shiffa Ammany UNNES 

19 Rizky Kusumawati UNNES 

20 Pravita UNNES 

21 Suci Ifnia Zulfahmi UNNES 

 

DAFTAR NAMA DOSEN BAHASA MANDARIN SUBJEK PENELITIAN 

 

No  Nama  Instansi  

1 Titin Komala Sari, S.Pd., MTCSOL Prodi Pendidikan Bahasa 

Mandarin, FBS UNNES 

2 Sheyra Silvia Siregar S.S., MTCSOL Prodi Pendidikan Bahasa 

Mandarin, FBS UNNES 
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LAMPIRAN 6 
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LAMPIRAN 7 
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LAMPIRAN 8 

 

 

 

 

 
 

 


