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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu 

untuk berproses untuk menjadi individu yang lebih baik. Pendidikan adalah 

proses tumbuh dan berkembangnya fisik, batin, pikiran manusia yang 

bertujuan untuk menjadikan pribadi – pribadi manusia yang salih dan 

salihah (Haryono, 2015 : 1). Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan 

luar sekolah untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan 

peranannya secara tepat dalam berbagai lingkungan hidup. Pendidikan 

menjadi suatu masalah yang begitu penting untuk melahirkan siswa yang 

memiliki tingkah laku baik serta mampu menjalin interaksi sosial dengan 

lingkungannya. Dalam pelaksanaanya pendidikan mulai diterapkan sejak 

dini yang dimulai dari pendidikan sekolah dasar. Pendidikan di sekolah 

dasar menjadi tempat yang sangat strategis dalam menanamkan nilai – nilai 

moral pada siswa untuk menumbuhkan generasi yang berkarakter kuat dan 

berkualitas. 

 Pentingnya pendidikan di sekolah dasar telah termuat dalam kebijakan 

undang – undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 17 Tahun 

2003 Butir 1 dan 2, menyatakan bahwa “pendidikan dasar merupakan 

jenjang yang melandasi  jenjang pendidikan menengah”. Pendidikan dasar
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berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk 

lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat”. Dikarenakan 

pendidikan dasar menjadi jenjang yang melandasi untuk melanjutkan 

jenjang pendidikan berikutnya, maka peran pendidikan dasar menjadi 

sangat penting pelaksanaannya dalam  kehidupan setiap manusia. 

 Pendidikan di sekolah dasar menjadi penting pelaksanaannya untuk 

melahirkan generasi yang berkarakter serta berkualitas dan juga jenjang 

pendidikan dasar yang menjadi landasan untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan ke tingkatan lebih tinggi. Penanaman pendidikan karakter tidak 

hanya dilakukan pada jenjang sekolah dasar, melainkan pendidikan 

karakter penting diimplementasikan pada semua jenjang pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) Nomor 

23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti pada huruf (F) berisi 

tentang kegiatan gerakan penumbuhan budi pekerti di sekolah melalui 

pembiasaan – pembiasaan angka ke VI salah satu kewajiban seorang anak 

dalam pembelajaran adalah: menggunakan 15 menit sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai untuk membaca buku selain buku mata pelajaran 

(setiap hari). Pembiasaan membaca 15 menit sebelum dimulainya 

pembelajaran memiliki tujuan menumbuhkan kegemaran membaca dalam 

diri siswa dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

Indonesia.  

 Sejalan dengan hal tersebut, sebelum membahas tentang bagaimana 

cara menumbuhkan minat membaca pada siswa terlebih dahulu sebagai 
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calon pendidik kita harus mengetahui kriteria siswa berdasakan usia 

mereka. Pemahaman akan hal tersebut akan membantu pendidik untuk 

menyeleksi bacaan mereka, namun bukan menjadi kaku ataupun harga 

mati. Menurut Piaget, tahapan perkembangan intelektual anak pada usia (7 

– 11 tahun) yaitu pada tahap operasional konkret. Tahap ini anak sudah 

dapat melakukan pemecahan masalah sederhana sesuai dengan pendapat 

atau argumentasi mereka, namun pada tahap ini anak belum mampu 

berfikir abstrak karena pengetahuan mereka masih terbatas pada situasi 

konkret. Pendidik dituntut dalam mengarahkan dan menumbuhkan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi pada siswa, ini dilakukan agar siswa 

dapat berfikir secara inovatif dan kritis sehingga mampu memecahkan 

masalah yang ditemui melalui pembelajaran yang bersifat kontekstual.  

  Berdasarkan analisis kebutuhan dari hasil observasi awal dan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Puji Astuti, S.Pd pada 

tanggal 30 Oktober 2018 di SDN Punten 01 Batu, Sekolah Dasar tersebut 

sudah menerapakan gerakan literasi sekolah. Adapun penerapan gerakan 

literasi yang pertama, kegiatan membaca buku non pelajaran contohnya 

buku cerita, fabel, ensiklopedia, biografi maupun novel. Kegiatan tersebut 

dilakukan selama 15 menit sebelum pembelajaran di mulai. Namun dalam 

penerapan gerakan literasi sekolah hanya dilaksanakan satu hari dalam satu 

minggu di hari rabu. Untuk selain hari rabu, siswa melakukan pembiasaan 

seperti setiap hari jumat seluruh warga sekolah melakukan kegiatan jumat 

bersih dan juga untuk hari kamis ganjil setiap bulan siswa melakukan 

sedinten bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Masalah lain yang menjadi 
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kendala dalam penerapan gerakan literasi di sekolah tersebut yaitu 

ketersedian buku bacaan yang kurang bervariasi membuat siswa merasa 

kurang antusias untuk membaca. 

  Pengembangan media ini sangat dibutuhkan di SDN Punten 01 Batu. 

Media yang pernah digunakan oleh guru yaitu buku cerita bergambar 

seperti buku cerita tentang binatang atau fabel. Selain itu, di SDN Punten 

01 Batu belum pernah menggunakan media “Comic life” yang di dalamnya 

terdapat cerita yang begitu dekat dan terjadi dalam kehidupan sehari – hari 

siswa yang mengandung pesan moral, dan juga memiliki nilai – nilai 

karakter yang dapat ditanamakan pada diri siswa. Gerakan literasi sekolah 

ini perlu adanya dukungan dari beberapa pihak antara lain guru, kepala 

sekolah dan orang tua. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

mendukung adanya gerakan literasi sekolah, salah satunya dengan 

penggunaan strategi atau dengan penggunaan media.  

 Media literasi ini digunakan untuk meningkatkan antusias siswa 

dalam membaca buku, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat 

menumbuhkan rasa gemar membaca pada siswa. “Kemenarikan suatu 

media tidak ditentukan dari mahal atau murahnya maupun frekuensi 

pengguna media tersebut, tetapi tergantung pada kesesuaian antara 

karakteristik media dengan tahap perkembangan anak termasuk di 

dalamnya adalah komik” (Hengkang Bara & Soeharto: 2015: 64). Salah 

satu media pembelajaran di Sekolah Dasar yaitu media pembelajaran 

menggunakan bahan cetak. Media bahan cetak ini tentunya memiliki 

kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Kelebihannya antara lain 
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dapat memberikan informasi dalam jumlah banyak, mudah dibawa, 

informasi yang diperoleh disesuaikan dengan minat dan kebutuhan yang 

akan dipelajari, apabila perlu perbaikan mudah dilakukan revisi. 

Sedangkan kekurangan media bahan cetak yaitu sulit menampilkan gerak 

dihalaman cetak, materi terlalu panjang yang ditampilkan oleh media bahan 

cetak membuat siswa akan cepat bosan.  

 Penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian lain yang 

telah dilakukan oleh Aniza Nabila Nur Setya (2018) yang berjudul 

“Pengembangan Media PIPI (Pillow Picture) Untuk Gerakan Literasi Di 

Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media PIPI (Pillow 

Picture) adalah media yang layak digunakan, hal ini dibuktikkan dengan 

hasil validasi dari ahli media yang semula 76,6% menjadi 96,6% setelah 

melalui revisi. Penggunaan media PIPI (Pillow Picture) mencapai respon 

yang sangat baik menurut kuesioner respon siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan perolehan kuesioner respon dari siswa kelompok kecil yang 

mendapat 85% dan dari siswa kelompok besar memperoleh 96,25%. 

 Oleh karena itu, pengembangan media “comic life” dirasa penting dan 

sangat cocok untuk menunjang gerakan literasi di SDN Punten 01 Batu 

karena sekolah tersebut belum pernah menggunakan media bahan cetak 

berupa komik yang dibuat menggunakan foto asli yang diperankan 

langsung oleh siswanya. Media “Comic life” ini dapat disebut juga sebagai 

komik kehidupan karena isi atau konten yang ada di ambil dari kisah hidup 

atau suatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari. Media ini sangat 

cocok untuk siswa karena mereka dapat berperan langsung dan membuat 
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siswa menjadi memiliki daya tarik yang tinggi dalam membaca. Dan juga 

adanya peran langsung dari siswa, membuat siswa lebih cepat memahami 

pesan dari cerita yang ada pada komik tersebut dan tidak mudah melupakan 

isi dari cerita komik tersebut. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengembangan produk media “Comic life” untuk gerakan 

literasi siswa kelas III di sekolah dasar? 

2. Bagaimanakah respon pengguna terhadap pengembangan produk 

media “Comic life” untuk gerakan literasi siswa kelas III di sekolah 

dasar? 

 

C. Tujuan Penelitian & Pengembangan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian & 

pengembangan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pengembangan produk media “Comic life” untuk 

gerakan literasi siswa kelas III di sekolah dasar. 

2. Mendeskripsikan respon pengguna terhadap pengembangan produk 

media “Comic life” untuk gerakan literasi siswa kelas III di sekolah 

dasar. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari pengembangan media 

“Comic Life” adalah sebagai berikut :  

1. Konstruk : 

a. Media “Comic Life” ini berbentuk buku komik dengan ukuran  

29,7 cm x 42,0 cm. Dicetak pada kertas A3 dengan menggunakan 

teknik cetak digital offset. 

 

 

 

 

 

b. Jumlah halaman pada media ini sebanyak 30 halaman dengan cerita 

yang digunakan dibuat bergambar dan juga full colour. Gambar atau 

foto dari media ini diambil dan diperankan langsung oleh siswa 

pada saat di sekolah.  

 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 Kertas A3 

29,7 cm  

    

  42,0 cm 
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Gambar 1.2 

c. Tahap awal pembuatan media ini adalah dengan cara membuat teks 

cerita dan juga story board, kemudian membuat konsep foto dan 

juga menentukan pemeran dari tokoh – tokoh sesuai dengan cerita 

yang telah dibuat. Mengambil foto atau gambar, malakukan proses 

editing foto. Setelah selesai proses editing foto, selanjutnya masuk 

pada proses desain komik. Di akhir setelah semua selesai ialah 

mencetak desain komik yang sudah jadi dengan menggunakan 

teknik cetak digital printing. 

  

 

(Teks Cerita) 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 
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(Pembuatan Story board) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 

 

2. Konten 

a. Media “Comic Life” ini digunakan untuk menunjang gerakan 

literasi di Sekolah Dasar. 

b. Media “Comic Life” ini digunakan untuk siswa kelas III Sekolah 

Dasar. 

c. Media “Comic Life” ini berisikan teks non pelajaran berupa cerita 

yang diangkat dari kehidupan keseharian yang dekat dengan siswa 

yang berjudul “Aku Anak Berani Adil, Pemberani dan Bertanggung 

Jawab” yang telah disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas III 

yaitu buku bacaan non pelajaran, cerita memiliki alur yang 

sederhana, isi cerita dalam komik mengandung pesan moral dan 

memuat nilai – nilai karakter yang dapat diajarkan pada siswa.  
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E. Pentingnya Penelitian & Pengembangan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media “Comic Life” 

untuk menunjang gerakan literasi sekolah dan juga sebagai strategi 

penguatan pendidikan karakter bagi siswa Sekolah Dasar. Oleh karena itu, 

sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan media yang dapat 

menumbuhkan ketertarikan dan minat siswa untuk membaca menjadi lebih 

meningkat. Sekolah dapat menghadirkan media untuk menunjang gerakan 

literasi sekolah tidak hanya dengan buku non pelajaran yang biasa saja 

sehingga perlu adanya pengembangan media yang sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan para siswa mengingat ketertarikan siswa akan hal – hal yang 

unik dan menarik sangatlah tinggi.  

1. Secara teoritis media dikembangkan sebagai alat atau perantara untuk 

menunjang gerakan literasi sekolah dengan membaca buku non 

pelajaran sehingga gerakan literasi sekolah dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. 

2. Secara praktis pengembangan media ini dapat dirasakan langsung oleh 

: 

a. Bagi Peserta Didik 

Dengan adanya pengembangan media “Comic Life” sebagai media 

untuk menunjang gerakan literasi sekolah, menumbuhkan minat 

siswa untuk membaca, dan juga dengan konten atau isi komik 

tersebut  dapat menumbuhkan nilai – nilai karakter bagi siswa 

khususnya sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari – 

hari mereka. 
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b. Bagi Pendidik 

Dengan adanya pengembangan media “Comic Life” yang 

dihasilkan dapat digunakan pendidik sebagai media penunjang 

gerakan literasi sekolah untuk meningkatkan minat membaca siswa 

pada khusunya. 

c. Bagi Peneliti 

Dengan adanya pengembangan media “Comic Life” untuk 

menambah wawasan atau pengetahuan, memberikan pengalaman 

serta keterampilan dalam melakukan pengembangan media dan 

juga dapat memberikan inovasi baru tentang media literasi sehingga 

dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan media 

literasi komik yang lebih kreatif dan menarik. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian & Pengembangan 

Media “Comic Life” ini dikembangkan untuk siswa kelas III Sekolah 

Dasar, karena pada siswa kelas III telah memasuki tahap operasional 

konkret (7-11 tahun) pada tahap ini anak sudah dapat melakukan pemecahan 

masalah sederhana sesuai dengan pendapat atau argumentasi mereka, 

namun pada tahap ini anak belum mampu berfikir abstrak karena 

pengetahuan mereka masih terbatas pada situasi konkret. Asumsi dari 

penelitian pengembangan adalah tingginya minat siswa dengan “Comic 

Life” yang disusun ini dapat digunakan sebagai media penunjang gerakan 

literasi sekolah. Adapun keterbatasan pengembangan “Comic Life” ini, 

hanya memuat satu cerita dan hanya dikembangkan dalam bentuk media 
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bahan cetak berupa komik kehidupan (Comic Life) dan media digunakan 

untuk kelas III Sekolah Dasar. 

 

G. Definisi Operasional 

1. GLS (Gerakan Literasi Sekolah) 

GLS (Gerakan Literasi Sekolah) adalah salah satu pembiasaan yang 

ada di sekolah dengan melakukan kegiatan membaca buku non 

pelajaran dalam waktu 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran 

untuk menumbuhkan budi pekerti pada siswa. 

2. Media 

  Dari pengertian media di atas, peneliti menyimpulkan media adalah 

alat dan bahan yang digunakan sebagai perantara untuk pendidik 

menyampaikan sebuah materi pada siswa yang sifatnya dapat 

memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut.  

3. Media “Comic Life” 

Media “Comic Life” adalah komik kehidupan yang berisikan suatu 

cerita yang konten atau isi dari komik tersebut di sesuaikan untuk siswa 

kelas III Sekolah Dasar, “Comic Life” ini diambil dari cerita nyata 

kehidupan sekolah yang melibatkan langsung siswa kelas III di SDN 

Punten 01 Batu sebagai pengisi ilustrasi pada komik tersebut, banyak 

kombinasi warna dan juga terdapat pertanyaan seputar isi komik. 
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4. PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) adalah suatu gerakan yang 

ada di lingkup dunia pendidikan untuk memperkuat nilai – nilai 

karakter bagi siswa antara lain nilai spiritual, tanggung jawab, mandiri, 

santun serta disiplin dan percaya diri. 

5. Siswa kelas III SD 

Karakteristik siswa kelas III SD mereka telah memasuki  tahap 

operasional konkret (7-11 tahun) yang mana pada tahap ini anak 

mampu melakukan pemecahan masalah sederhana sesuai dengan 

pendapat mereka, namun pada tahap ini juga anak belum mampu 

berfikir abstrak karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman 

mereka.
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