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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penelitian Pengembangan

Metode penelitian dan pengembangan (Research and Develompent) adalah

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan

menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu

digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat, maka

diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian

dan pengembangan bersifat longitudinal (bertahap bisa multy years) (Sugiyono,

2015: 407).

Menurut Puslikjaknov-Balitbang metode penelitian dan pengembangan

memuat tiga komponen utama, yaitu: model pengembangan, prosedur

pengembangan dan uji-coba produk (Setyosari, 2010: 127). Jadi dapat

disimpulkan bahwa metode penelitian dan pengembangan merupakan metode

yang digunakan untuk menguji keefektifan produk dan menghasilkan produk

tertentu.

2.2 Pembelajaran Bahasa Jawa

Pembelajaran bahasa Jawa adalah bahasa yang mengandung nilai-nilai

kesopanan, keramahan, dan penghormatan masyarakat Jawa (Khazanah, 2012: 2).

Pembelajaran bahasa Jawa melalui pendidikan formal di Sekolah Dasar
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merupakan sarana pelestarian bahasa Jawa. Keberhasilan pembelajaran ini akan

menentukan eksistensi bahasa Jawa di masa depan.

Wibawa menyatakan ada tiga fungsi pembelajaran bahasa Jawa di sekolah

adalah (1) fungsi komunikatif diarahkan agar siswa menggunakan bahasa Jawa

dengan baik dan benar sebagai alat hubung dalam keluarga dan masyarakat, (2)

edukatif diarahkan agar siswa dapat memperoleh nilai-nilai budaya Jawa untuk

keperluan pembentukan kepribadian dan identitas bangsa, dan (3) kultural agar

dapat digali dan ditanamkan kembali nilai-nilai budaya Jawa sebagai upaya

membangun identitas (dalam Khazanah, 2012: 7).

Bahasa Jawa merupakan bahasa yang mengandung nilai kesopanan dan

keramahan serta mengandung nilai-nilai budaya Jawa. Bahasa Jawa merupakan

pembelajaran yang dapat melestarikan budaya Jawa melalui materi-materi yang

telah disampaikan.

2.2.1 Unggah-ungguh Bahasa Jawa

Unggah-ungguh bahasa Jawa adalah adat, sopan santun, etika, tata susila,

dan tata krama berbahasa Jawa (Supartinah, 2009: 58). Berdasarkan pengertian

tersebut unggah-ungguh bahasa Jawa tidak hanya terbatas pada tingkat kesopanan

bertutur saja, namun di dalamnya juga terdapat konsep sopan santun bertingkah

laku atau bersikap. Kosakata (leksikon) bahasa Jawa dapat dibedakan menjadi

enam, yaitu leksikon ngoko, madya, krama, krama inggil, krama andhap dan

netral. Dalam komik Strip ini yang digunakan hanya dua leksikon yaitu ngoko dan

krama.
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Leksikon ngoko merupakan dasar dari semua leksikon (Sasangka, 2007:

28). Leksikon ini merupakan dasar pembentukan leksikon madya, krama, krama

andhap dan krama inggil. Leksikon ngoko dapat digunakan oleh orang pertama,

orang kedua dan orang ketiga seperti contoh:

a. Aku arep mangan salak.

b. Kowe arep mangan salak?

c. Dheweke arep mangan salak.

Leksikon krama merupakan bentuk halus dari leksikon ngoko. Leksikon

krama juga digunakan oleh orang pertama, orang kedua dan orang ketiga seperti

contoh:

a. Kula badhe dhateng Malang.

b. Panjenengan badhe dhateng Malang?

c. Piyambakipun badhe dhateng Malang.

Ragam ngoko merupakan bentuk unggah-ungguh bahasa yang semua leksikonnya

berbentuk ngoko dan netral, sedangkan ragam krama merupakan bentuk unggah-

ungguh yang semua leksikonnya berbentuk krama dan netral (dalam Sasangka,

2007: 131). Contoh kalimat ngoko dan kalimat krama:

a. Aku arep nukokake adhiku pelem.

Kula badhe numbasaken adhi kula pelem.

b. Omahe bapakku gendhenge padha bocor.

Griyanipun bapak kula gentingipun sami bocor.
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Unggah-ungguh bahasa Jawa merupakan kesopanan dan tata krama

berbahasa Jawa. Di dalam unggah-ungguh bahasa Jawa sendiri terdapat konsep

sopan santun bertingkah laku atau bersikap.

2.3 Media Pembelajaran

2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran

Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari

kata “medium”. Secara harfiah artinya adalah “perantara” atau “pengantar”.

Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa

sehingga terjadi proses belajar. Menurut Sanjaya, media pembelajaran meliputi

perangkat keras yang dapat menghantarkan pesan atau perangkat lunak yang

mengandung pesan (dalam Haryono, 2014: 47). Menurut Sutikno, media dapat

didefiniskan sebagai sesuatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam

interaksi secara berlangsung antara pendidik dengan siswa (dalam Haryono, 2014:

48).

Media pembelajaran menurut Communication on Instructional

Technology adalah sebagai alat yang hadir sebagai akibat dari revolusi

komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran. Media

pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan,

dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa sehingga dapat

mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri

siswa (Haryono, 2014: 48). Alat dan bahan yang membawa informasi dan
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pengetahuan yang dapat merangsang siswa untuk membantu menyampaikan

materi pembelajaran dalam proses pembelajaran.

2.3.2 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran

Media berperan penting dalam suatu kegiatan pembelajaran. melalui

media, materi yang abstrak bisa menjadi lebih konkret. Menurut Haryono (2014:

49) Secara umum, media memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa.

Pengalaman, tiap siswa berbeda, tergantung dari faktor-faktor yang

menentukan kekayaan pengalaman anak seperti ketersediaan buku,

kesempatan berwisata, dan sebagainya.

2. Memperoleh gambaran jelas tentang benda yang sulit diamati secara

langsung, dikarenakan: (a) objek terlalu besar, (b) objek terlalu kecil, (c)

objek bergerak terlalu lambat, (d) objek berjalan terlalu cepat, (e) objek

terlalu kompleks, (f) objek yang bunyinya terlalu halus, (g) objek terlalu

jauh letaknya, dan (h) objek terlalu berbahaya.

3. Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan

lingkungannya.

4. Menghasilkan keseragaman pengamatan.

5. Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realistis.

6. Membangkitkan keinginan dan minat baru.

7. Membangkitkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar.
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8. Memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai

dengan yang abstrak.

9. Memudahkan siswa untuk membandingkan, mengamati,

mendeskripsikan suatu benda.

2.3.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran

Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam

proses pengajaran. Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau

diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis disebut juga media dua

dimensi. Kedua, media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model

padat (solid model). Ketiga, media proyeksi seperti slide, film strips, film dan

lain-lain. Keempat penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran (Sudjana,

2013: 3).

Setyosari menyatakan berdasarkan jenis yang diperlukan dan

diperhatikan, media pembelajaran meliputi sebagai berikut: niat atau tujuan, isi

atau subtansi yang ingin disajikan, kemauan, kemampuan, dan ketersediaan media

pembelajaran (dalam Haryono, 2014: 52). Media berdasarkan jenis dan cara

penyajiannya ada dua yaitu alat peraga, dan media teknologi, informasi dan

komunikasi. Berdasarkan rancangannya, media pembelajaran yang dapat

dimanfaatkan memiliki dua jenis yakni mulai dari yang sederhana (langsung dapat

dimanfaatkan yang ada di lingkungan) sampai dengan yang kompleks atau

canggih.
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Jenis-jenis media dalam pembelajaran ada bermacam-macam. Jenis-

jenis media tersebut digunakan sesuai materi pembelajaran yang disampaikan

guru.

2.3.4 Pemilihan Media Pembelajaran

Menurut Haryono (2014: 67) hal yang harus dilakukan untuk

memperhatikan media dalam pembelajaran yang akan digunakan sehingga tidak

salah dalam memilih adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi pembelajaran

b. Karakteristik sasaran didik

c. Karakteristik media yang bersangkutan

d. Waktu yang tersedia

e. Biaya yang diperlukan

f. Ketersediaan fasilitas/peralatan

g. Konteks penggunaan

h. Mutu teknis media

Menurut Sudjana dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran

sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut (Haryono, 2014: 4).

a. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, media pembelajaran dipilih atas

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.

b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, bahan pelajaran yang sifatnya fakta,

prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih

mudah dipahami siswa.
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c. Kemudahan memperoleh media, media yang diperlukan mudah diperoleh,

setidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya, apa saja jenis media yang

diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dlam proses

pembelajaran.

e. Tersedia waktu untuk mengunakannya, sehingga media tersebut dapat

bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung

f. Sesuai dengan taraf berpikir siswa, memilih media untuk pendidikan dan

pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang

terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa.

Pemilihan media dalam proses pembelajaran dapat ditempatkan sebagai:

a. Alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan

pembelajaran.

b. Alat untuk menstimulus siswa sebagai sumber pertanyaan belajar siswa.

c. Sebagai sumber belajar siswa.

2.4 Media Pembelajaran Komik Strip

2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran Komik Strip

Komik didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan

karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan

dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca.

(Sudjana, 2013: 64).

Komik strip atau komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang

digabungkan sehingga membentuk suatu alur cerita (Andi, 2014: 2). Isi komik
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strip ini tidak harus selesai karena dapat dibuat bersambung. Komik ini biasanya

terdiri dari 3-4 panel.

Komik strip atau komik potongan merupakan media pembelajaran yang

membuat sebuah cerita dalam bentuk komik namun lebih ringkas karena hanya

terdapat 2-4 panel. Komik berisi cerita-cerita singkat dan sederhana.

2.4.2 Desain Media Pembelajaran Komik Strip

Media pembelajaran komik strip ini merupakan media visual dan dua

dimensi (grafis) karena secara fisik dibuat dalam bentuk lembaran-lembaran

kertas dan didalamnya terdapat cerita-cerita yang sesuai dengan materi

pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Pada media pembelajaran komik strip ini

dicetak di lembaran-lembaran kertas AP ukuran A5.

Media pembelajaran komik strip dapat digunakan oleh guru dan siswa.

Media komik ini juga dapat digunakan siswa sekolah dasar hingga SMA. Media

ini tidak membutuhkan perawatan khusus dan memiliki berbagai kelebihan, yaitu

mudah untuk dibawa dan tidak membahayakan keselamatan peserta didik.

2.4.3 Manfaat Media Pembelajaran Komik Strip

Media komik strip dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Jawa yaitu,

merubah cara belajar siswa yang biasanya mempelajari bahasa Jawa melalui buku

dan penjelasan dari guru saja beralih pada sebuah media yang menarik minat

belajar siswa. Melalui media ini siswa dapat memahami materi dengan mengamati

dan menggunakan langsung media tersebut dalam proses pembelajaran. Manfaat

penggunaan media pembelajaran komik strip adalah sebagai berikut:
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a. Menarik minat siswa untuk memahami materi sehingga termotivasi untuk

mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.

b. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran

c. Dapat digunakan utnuk menyeimbangkan kemampuan kognitif, afektif dan

psikomotor siswa.

d. Siswa tidak cepat bosan dalam pembelajaran

e. Memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran

f. Menciptakan inovasi baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

2.5 Desain Visual

Buka halaman web

tondoo.com kemudian login

dengan user name dan password.

Gambar 2.1 Halaman Tondoo

Kemudian pilih Toonds

kemudian pilih create toon.

Gambar 2.2 Halaman Create Toon
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Kemudian pilih layout atau

panel yang akan digunakan.

Gambar 2.3 Halaman Layout

Pilih background yang akan

digunakan untuk komik,

sesuaikan background dengan

narasi cerita komik strip.

Gambar 2.4 Halaman Background

kemudian drag gambar

background di layout atau panel

yang akan digunakan untuk

membuat komik strip.

Gambar 2.5 Halaman Background

Pilih beberapa karakter untuk

komik strip pilih karakter

sesuai dengan narasi cerita

yang telah dibuat.

Gambar 2.6 Halaman Karakter
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Sesuaikan bentuk karakter

sesuai peranan dalam cerita

komik strip.

Gambar 2.7 Halaman Karakter

Pilih balon kata untuk membuat

beberapa percakapan sesuai

dengan cerita pada komik strip.

Gambar 2.8 Halaman Text

Sesuaikan balon kata dengan

karakter pada komik strip agar

tampilan terlihat menarik.

Gambar 2.9 Halaman Text

Setelah semua selesai save as

komik strip.

Gambar 2.10 Halaman Save
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2.6 Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu di lakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu:

1. Sri Puji Mulyani (2015) dengan judul “Pengembangan Media Komik

Untuk Pembelajaran Bahasa Jawa Di Kelas III SD Negeri Tegalpanggung”.

Dalam penelitian ini komik yang dihasilkan adalah komik bahasa Jawa

dengan menggunakan ragam ngoko. Komik ini sudah valid dan menarik

menurut penelitain yang dilakukan oleh peneliti.

2. Ardy Fajar Setyawan (2015) dengan judul “Pengembangan Media

Komik Aksara Jawa Dalam Pembelajaran Bahasa Jawa Di Kelas V SD

Negeri Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”. Dalam

penelitian ini komik yang dihasilkan adalah komik bahasa Jawa dengan

menggunakan aksara Jawa. Komik ini sudah valid dan menarik menurut

penelitain yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian tersebut media komik bertujuan untuk menghasilkan

komik yang layak untuk pembelajaran bahasa Jawa. Dalam hal ini tujuan yang

dilakukan oleh peneliti sama. Perbedaan terdapat pada materi yang digunakan

yaitu aksara Jawa dan menulis karangan deskripsi, sedangkan peneliti

menggunakan materi unggah-ungguh bahasa Jawa.
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2.7Kerangka Berpikir

Gambar 2.11 Kerangka Pikir

Penelitian diawali adanya sebuah permasalahan yaitu pemahaman siswa

yang masih rendah tentang materi bahasa Jawa dan juga guru yang masih

menggunakan metode dan media ceramah dan pepak bahasa Jawa. Pengembangan

media komik strip dapat dikatakan alternative media pembelajaran yang

memberikan sebuah solusi dari sejumlah permasalahan pada proses pembelajaran

bahasa Jawa.

Proses pengembangan media komik strip ini melalui beberapa tahapan

dengan tujuan memperoleh produk komik strip yang bagus dan layak digunakan

Pembelajaran bahasa Jawa kelas III SDN
Bunulrejo 3 Kota Malang

Pembuatan Produk, Desain Produk,
validasi produk, uji coba produk
dan penyempurnaan produk

Analisis Kebutuhan :
Ketersediaan media masih kurang dan
guru hanya menggunakan metode dan
media ceramah dan pepak bahasa Jawa
saja.

Siswa sulit sekali
memahami
pembelajaran bahasa
Jawa

Guru cenderung mengajarkan
dengan metode dan media
seadanya, sehingga materi yang
diajarkan kurang terserap
dengan baik oleh siswa.

Hasil Produk:
Media Komik Strip Berseri untuk

pembelajaran bahasa Jawa kelas III SD
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untuk pembelajaran. Desain produk divalidasi melalui ahli media, ahli materi dan

ahli pembelajaran kelas 3 SD, agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihannya

sehingga dapat disempurnakan.

Setelah dihasilkan produk yang sesuai harapan, selanjutnya uji coba

kelompok kecil dan uji coba kelompok besar di kelas 3 SDN Bunulrejo 3 Kota

Malang. Pengambilan data observasi, wawancara, dan kuisioner sangat diperlukan

untuk mengetahui kekurangan produk media komik strip sehingga dapat

disempurnakan lagi.


