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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Hasbullah, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijadikan

oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai

tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (dalam Uno,

2012: 1). Pengembangan keterampilan dalam proses pembelajaran dapat

ditunjukan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Guru merupakan

komponen dalam pembelajaran di kelas yang harus dibina dan dikembangkan

secara terus menerus. Guru tidak hanya menjadi komponen kelas tetapi guru juga

menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Sebagai guru yang profesional, guru

harus melakukan kegiatan bimbingan mental dan spiritual (ruhaniah, moral dan

sosial), pengembangan kemampuan intelektual (kecerdasan kognitif) dan

pengembangan dibidang keterampilan (Mujtahid, 2009: 15).

Seiring dengan tanggung jawab profesional pengajar dalam proses

pembelajaran, maka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap guru

dituntut untuk selalu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

program pembelajaran yang akan berlangsung. Tujuan dari pembelajaran

merupakan sesuatu yang hendak dicapai oleh peserta didik setelah mereka

menyelesaikan setiap proses pembelajaran (Wiyadi, 2014: 127).

Guru berperan sebagai sumber belajar atau fasilitator dalam pengajaran.

Selain itu guru berperan sebagai mediator dengan memperhatikan relevansi

(materi), efektif dan efesien, kesesuaian dengan metode, serta pertimbangan
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praktis (Uno, 2012: 3). Guru bukan satu-satunya sumber belajar walaupun guru

yang memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta didik. Dalam

kegiatan pembelajaran guru memiliki komponen pembelajaran yang sangat

penting. Salah komponen tersebut adalah media pembelajaran. Dalam hal ini guru

memperhatikan penggunaan media pembelajaran sebagai fasilitator dalam proses

pembelajaran. Tapi pada kenyataannya media pembelajaran masih sering

terabaikan dengan berbagai alasan.

Berdasarkan wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan penulis

terhadap penggunaan media pembelajaran Bahasa Jawa khususnya pada kelas 3

SDN Bunulrejo 3 Kota Malang banyak siswa yang masih kesulitan dengan cara

penulisan dan cara pembacaan bahasa Jawa yang benar. Dalam pembelajaran guru

banyak menggunakan media LKS, buku cetak dan buku pepak bahasa Jawa. Guru

cenderung mengajarkan dengan metode dan media seadanya, sehingga materi

yang diajarkan kurang terserap dengan baik oleh siswa.

Media yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah media komik strip

berseri. Di dalam media komik strip berseri tersebut, berisi cerita-cerita yang

sesuai dengan materi pembelajaran bahasa Jawa dan komik ini menggunakan

bahasa Jawa. Alasan penulis memilih media komik strip berseri ini adalah media

ini berisi cerita-cerita kehidupan sehari-hari yang di dalam terdapat materi

pembelajaran bahasa Jawa dan komik ini bergambar dan berwarna-warni,

sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar, dan juga siswa mudah memahami

materi pembelajaran bahasa Jawa.

Dari permasalahan-permasalahan yang muncul, dapat disimpulkan bahwa

dibutuhkan cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan media baru
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dan akhirnya dapat menimbulkan keinginan dan kemauan siswa untuk belajar

materi pembalajaran bahsa Jawa lebih baik lagi. Untuk itu, penulis mengangkat

sebuah judul “Pengembangan Media Komik Strip Berseri pada Pembelajaran

Bahasa Jawa Kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis dapat menyimpulkan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana menghasilkan media komik strip berseri dalam pembelajaran

bahasa Jawa kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota Malang?

2. Bagaimana uji kevalidan, efektivitas dan menarik dari media komik strip

berseri dalam pembelajaran bahasa Jawa kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota

Malang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan pengembangan ini sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan komik strip berseri dalam pembelajaran bahasa Jawa

kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota Malang.

2. Untuk memperoleh kevalidan, keefektivitas dan kemenarikan dari media

komik strip berseri dalam pembelajaran bahasa Jawa kelas 3 SDN

Bunulrejo 3 Kota Malang.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoretis maupun

praktis khususnya dibidang pendidikan itu sendiri:
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1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan

pengetahuan mengenai media pembelajaran komik strip berseri dalam mata

pelajaran bahasa Jawa kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi siswa

a. Dapat meningkatkan motivasi siswa dan daya tarik siswa dalam mata

pelajaran bahasa Jawa.

b. Diharapkan dapat menjadi solusi alternatife pembelajaran dalam

bahasa Jawa serta mampu mengimplementasikannya.

2. Bagi guru

a. Meningkatkan kreativitas guru untuk menciptakan pembelajaran yang

menarik.

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman guru untuk melaksanakan

pembelajaran dengan menggunakan media komik strip berseri sebagai

alternatif pembelajaran selain media yang digunakan sebelumnya.

c. Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang

lebih bervariasi, sehingga materi pelajaran akan lebih menarik.

3. Bagi sekolah

a. Sebagai sarana pembenahan dalam rangka mengefektifkan

pembelajaran yang lebih bermakna dalam pelaksanaan pembelajaran.

b. Memberikan referensi baru untuk meningkatkan proses pembelajaran.
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4. Bagi penulis

Memberi gambaran yang jelas akan fakta pembelajaran di lapangan yang

sesungguhnya dan pengalaman untuk menulis sebuah karya ilmiah untuk

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman.

1.5 Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Media pembelajaran ini bernama media komik strip berseri, merupakan

media pembelajaran yang berupa komik yang memiliki 3 sampai 6 panel dan

bergambar dua dimensi yang dibuat menggunakan gambar manual dan software

untuk mendukungnya. Seperti produk lainnya, media komik strip berseri ini

memiliki spesifikasi khusus, adapun spesifikasinya sebagai berikut:

1. Konsep media komik strip berseri ini berisi materi unggah-ungguh

bahasa Jawa. Standart kompetensi: Menulis, Mampu menulis karangan

dengan pikiran sendiri dalam berbagai ragam bahasa dan jenis karangan

sesuai kaidah bahasa.

Kompetensi dasar: Menulis karangan sederhana.

Indikator:

a. Menulis kalimat sesuai dengan kaidah penulisan (kalimat cerita).

b. Menyusun karangan berdasarkan cerita sederhana.

2. Konstruk media komik strip berseri ini menggunakan bahasa Jawa dan

berbentuk media visual dua dimensi, karena media tersebut terbuat dari

gambar dua dimensi yang diberi tampilan warna yang menarik dan

diolah menggunakan software corel draw atau dapat juga menggunakan

website online yaitu toondoo.com. Komik strip berseri ini berjenis

komik edukasi. Komik strip berseri ini dibuat sekali membaca tamat
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tetapi berbagai macam seri. Komik strip berseri ini berukuran kertas A5

dan akan dicetak dengan menggunakan kertas AP. Isi komik strip ini

terdapat 31 halaman. Komik strip ini berisi sampul atau cover dan isi

komik. Sampul depan komik terdapat gambar kaarakter serta nama

komik dan sampul belakang terdapat penjelasan karakter yang dibuat.

Isi komik strip berseri ini menceritakan kehidupan sehari-hari di

masyarakat.

1.6 Pentingnya Penulisan dan Pengembangan

Dasar-dasar pengetahuan desain dan pengembangan memiliki lima

komponen utama. Kelima komponen ini saling berhubungan antara desain dan

pengembangan: (a) Peserta didik, (b) Tujuan pembelajaran, (c) Pengalaman

belajar, (d) Sumber-sumber belajar, dan (e) Evaluasi Pembelajaran (Wiyadi, 2014:

12).

Dasar pengetahuan ini telah dipertajam beberapa tahun yang lalu oleh

kombinasi dari teori dan penulisan pada desain dan pengembangan pembelajaran.

Pengembangan pembelajaran di sini merupakan pengembangan media

pembelajaran sekolah dasar.

1.7 Asumsi dan Keterbatasan Penulisan dan Pengembangan

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi dan

keterbatasan sebagai berikut:

1. Asumsi adanya komik strip berseri di kelas 3 SDN Bunulrejo 3 kota

Malang adalah siswa dapat membaca dan siswa dapat berbahasa Jawa

dengan baik dan benar.
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2. Komik strip berseri ini hanya digunakan untuk pembelajaran bahasa Jawa

materi unggah-ungguh bahasa Jawa.

1.8 Definisi Istilah

1. Metode Pengembangan (Research and Development) adalah metode

penulisan yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2015: 407).

2. Pembelajaran bahasa Jawa adalah bahasa yang mengandung nilai-nilai

kesopanan, keramahan, dan penghormatan masyarakat Jawa (Khazanah,

2012: 2).

3. Menurut Sutikno, media adalah sesuatu yang membawa informasi dan

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan siswa

(dalam Haryono, 2014: 48). Media pembelajaran oleh Communication on

Instructional Techonology diartikan sebagai alat yang hadir sebagai akibat

dari revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran.

4. Komik strip atau komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar

yang digabungkan sehingga membentuk alur cerita (Andi, 2014: 2).


