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MOTTO
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-Lukas 1: 38-
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ABSTRAK
PENGEMBANGAN BUKU CERITA BERGAMBAR BERBASIS
PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI SOSIAL DAN LITERASI UNTUK
SISWA KELAS IV SD
Ignatia Grace Wahyuni
Universitas Sanata Dharma
2020
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan buku cerita bergambar sebagai
sarana pendidikan karakter dan literasi bagi siswa. Penelitian ini bertujuan untuk:
(1) mendeskripsikan prosedur pengembangan buku cerita bergambar berbasis
pendidikan karakter peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD dan (2)
mendeskripsikan kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan (R&D). Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD. Objek penelitian ini adalah buku cerita
bergambar berbasis pendidikan karakter peduli sosial dan literasi. Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) prosedur penelitian dan
pengembangan buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter dan literasi
menggunakan langkah ADDIE, yaitu analyze, design, development,
implementation, evaluate, (2) kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan
karakter peduli sosial dan literasi adalah sangat baik dengan nilai 3,61 pada validasi
produk oleh ahli dan praktisi serta disukai oleh siswa. Buku cerita bergambar juga
memenuhi kriteria buku cerita bergambar yang baik yaitu, 1) judul dan sampul buku
representatif dan menarik, 2) warna sampul buku menarik, 3) isi cerita mudah
dipahami oleh siswa, 4) isi cerita memberikan pembelajaran nilai-nilai moral yang
berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, 5) isi buku memiliki jalan cerita yang
berhasil memikat pembaca, 6) buku cerita menggunakan pilihan kata yang tepat
untuk anak, 7) buku cerita menyajikan gambar dan warna yang menarik, 8) halaman
dan tata letak buku tertata dengan baik, 9) jenis huruf menarik dan memiliki tingkat
keterbacaan yang baik bagi siswa.
Kata kunci: penelitian dan pengembangan, buku cerita bergambar, pendidikan
karakter peduli sosial, literasi.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF ILLUSTRATED CHILDREN BOOKS BASED ON
SOCIAL INTELLIGENCE AS CHARACTER BUILDING AND LITERACY
EDUCATION FOR FOURTH GRADE STUDENTS

Ignatia Grace Wahyuni
Sanata Dharma University
2020

This research is done based on the needs of illustrated story book as a tool
for character building and literacy education for students. This research aims to
find out: (1) the development procedure of illustrated children books based on
social intelligence as character building and literacy education for fourth grade
students and (2) the quality of illustrated story book based on social intelligence as
character building and literacy education for fourth grader students.
This research is typed as research and development (R&D). The subject for
this research is fourth grader students. The object of the research is the illustrated
story book based on character building and literacy education. The data collection
method in this research used observation, interview, and questionnaire.
The result of this research shows that: (1) the procedure of research and
development of illustrated story book based on character building and literacy
education is using the ADDIE steps which are analyze, design, development,
implementation, evaluate, (2) the quality from illustrated story book based on
character building and literacy education is very good with the score 3.61 on
product validation by experts and practitioners and also liked by students. The
illustrated story book also qualified the criteria of a good illustrated story book
which are, 1) representative and interesting title and cover 2) interesting coloring
of the cover, 3) understandable story for students, 4) the content from the story
gives moral value related to daily life, 5) interesting plot which catch reader’s
attention, 6) it has proper diction for children, 7) presents attractive illustrations
and colors, 8) good order of page and layout, 9) a nice choice of typography and
has a good legibility for students.

Keywords: research and development, illustrated story book, character building for
social intelligence, literacy.
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BAB I
PENDAHULUAN
Uraian dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan spesifikasi produk.
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan holistik yang
menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik
sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi berkualitas yang mampu hidup mandiri
dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan
(Rahardjo dalam Kurniawan, 2016: 30). Pendidikan karakter dapat dimaknai
sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan
watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk
memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik, dan
mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati
(Edison, 2019: 71). Pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak usia kanakkanak, karena usia ini menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan
potensinya (Kurniawan, 2016: 33). Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu
diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah (Sakti, 2017: 3).
Pendidikan karakter pada hakikatnya memiliki delapan belas nilai. Delapan
belas nilai tersebut yaitu, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Kemendiknas, 2010: 9). Peduli
sosial merupakan salah satu nilai karakter penting yang perlu ditanamkan pada
siswa. Peduli sosial adalah sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan pada
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan (Kemendiknas, 2010: 10). Indikator
siswa memiliki sikap peduli sosial adalah siswa bersedia membantu teman yang
membutuhkan, berprilaku/berkata-kata yang sopan, memperhatikan saat orang lain
berbicara, menegur dengan baik jika terjadi keributan,
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mudah meminta maaf dan memaafkan, dan bersedia mengucapkan terima kasih
(Pasani, 2017: 138).
Pendidikan

karakter

dapat

diberikan

dengan

cara

yang beragam

(Mangunhardjana, 2016: 26). Salah satunya adalah dengan kegiatan membaca.
Membaca merupakan fondasi untuk mempelajari berbagai hal. Melalui membaca
siswa dapat mengenal, memahami, dan menerapkan pengetahuan yang
didapatkannya (Wandasari, 2017: 326). Dengan membaca siswa dapat diberi
kesempatan dan kegiatan yang dapat membantunya mengenal, memahami, dan
menerapkan pengetahuan apapun termasuk pengetahuan tentang nilai karakter
peduli sosial di kehidupannya. Selain memiliki pengaruh bagi pendidikan karakter,
membaca juga memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan keterampilan
literasi siswa (Wandasari, 2017: 325). Oleh karena itu, membaca merupakan
kemampuan yang diajarkan sejak siswa masuk Sekolah Dasar karena dapat
membantu siswa mengenal, memahami, dan menerapkan pengetahuan dan
memberi pengaruh kuat terhadap perkembangan keterampilan literasi siswa.
Literasi pada awal kemunculannya dikenal sebagai kemampuan membaca.
Seiring berjalannya waktu, literasi mengalami peluasan makna dan dikaitkan
dengan kemampuan-kemampuan lainnya. Tertera dalam Gerakan Literasi Sekolah,
ada lima konsep dasar literasi. Konsep yang paling dasar adalah literasi dasar.
Literasi dasar yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca,
menulis, dan berhitung (Akbar, 2017: 46). Sekolah dasar menjadi dasar
pembelajaran literasi karena di sanalah awal seorang anak belajar membaca dan
menulis (Nurdiyanti, 2010: 128). Melalui pendidikan di sekolah dasar siswa
diharapkan memperoleh bekal kemampuan literasi mencakup keterampilan
membaca dan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk
cetak dan visual.
Literasi menurut Gerakan Literasi Sekolah memiliki tiga tahapan. Tiga
tahapan itu adalah tahap ke-1 pembiasaan, tahap ke-2 pengembangan, dan tahap ke3 pembelajaran (Kemendikbud, 2016: 5). Pada siswa kelas IV SD kemampuan
literasi yang dimiliki mulai memasuki pada tahap ke-2 sesuai tahapan dalam
Gerakan Literasi Sekolah (Pratiwiningtyas, 2017: 2). Tahap ke-2 memiliki tujuan
untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca,
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serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca siswa melalui kegiatan
menanggapi bacaan (Kemendikbud, 2016: 27). Pada tahap ini siswa bukan hanya
dibangun minatnya terhadap bacaan, tetapi juga dikembangkan kemampuan
literasinya agar lebih lancar dan memahami bacaan dengan kegiatan menanggapi
bacaan. Meskipun bacaan yang digunakan masih merupakan bacaan non-pelajaran,
tahap ini merupakan tahap awal bagi siswa untuk mulai dapat berpikir kritis dan
kreatif serta belajar menemukan pengetahuan dan informasi penting dari sebuah
bacaan.
Kemampuan literasi tidak dapat tumbuh tanpa usaha sadar dan terencana.
Usaha sadar dan terencana itu diantaranya adalah melalui penyediaan sarana dan
prasarana baca, seperti buku dan perpustakaan (Harsanti, 2017: 625). Penyediaan
sarana baca tersebut dapat dimulai dari penyediaan buku-buku sastra, seperti buku
cerita, buku cerita bergambar, buku kumpulan cerpen, ataupun novel anak-anak.
Sayangnya, manusia-manusia yang dihasilkan oleh persekolahan di Indonesia
masih merupakan masyarakat aliterat, yakni manusia-manusia yang bisa membaca,
tetapi lebih memilih untuk tidak membaca (Slamet dalam Nurdiyanti, 2010: 115).
Kondisi serupa dapat ditemukan pula di sekolah.
Hal tersebut peneliti temukan di SD Kanisius Gamping. Berdasarkan hasil
observasi peneliti di kelas IV pada jam literasi, separuh siswa dalam satu kelas
terlihat kurang memiliki minat terhadap bacaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil
observasi yang dilakukan pada 20 siswa dalam satu kelas. Sebelas siswa terlihat
tidak senang saat guru meminta mereka mengambil buku bacaan untuk dibaca.
Sebelas siswa tersebut juga menunjukkan perilaku yang beragam, 7 siswa membaca
secara asal dan terburu-buru karena ingin segera berbicara dengan temannya, 3
siswa hanya membolak-balik halaman buku tanpa dibaca, dan 1 siswa tidak
membaca sama sekali buku bacaan yang diambilnya dan meletakkan kepalanya di
atas meja. Data ini menunjukkan bahwa sebanyak 55% siswa kurang memiliki
minat terhadap bacaan. Siswa yang memiliki minat terhadap bacaan mempunyai
perhatian yang mendalam terhadap bacaan dengan disertai perasaan senang
terhadap kegiatan membaca baik itu dengan kesadaran sendiri maupun dengan
dorongan dari luar (Hendrayani, 2017: 239).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

Kondisi siswa yang kurang memiliki minat terhadap bacaan ini sangat
disayangkan, sebab melalui bacaan siswa tidak hanya dilatih keterampilan
literasinya. Melalui bacaan terutama buku-buku cerita siswa juga bisa mendapatkan
pendidikan karakter (Pratiwi, 217: 187). Berdasarkan wawancara yang peneliti
lakukan dengan guru kelas IV SD Kanisius Gamping dan SD Kanisius Kenalan,
kedua guru tersebut juga setuju bahwa buku cerita dapat membantu proses
pendidikan karakter pada siswa. Guru dalam wawancara juga menyatakan bahwa
karakter peduli sosial menjadi karakter yang paling mendesak untuk diajarkan pada
siswa saat ini. Karakter peduli sosial dianggap sebagai karakter yang paling
mendesak untuk diajarkan karena guru melihat siswa dewasa ini memiliki sikap
dan perkataan yang kurang sopan serta kurang memiliki kemauan untuk menolong
temannya. Sikap ini jelas berlawanan dengan indikator karakter peduli sosial karena
dalam indikator disebutkan bahwa siswa yang memiliki karakter peduli sosial
adalah siswa yang mampu bersikap sopan, berkata-kata sopan, dan bersedia
menolong teman yang membutuhkan.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui wawancara yang peneliti
lakukan dengan guru kelas IV SD Kanisius Gamping dan SD Kanisius Kenalan,
kedua guru menyatakan bahwa baik guru maupun siswa sama-sama membutuhkan
buku cerita bergambar sebagai media pendidikan karakter di sekolah. Guru
membutuhkan buku cerita bergambar karena buku cerita akan mempermudah siswa
memahami nilai-nilai positif yang harus dikembangkan dalam diri dan dihayati.
Selain itu, proses pendidikan karakternya juga menjadi lebih menyenangkan bagi
siswa karena buku cerita dilengkapi dengan gambar. Sebagai pendidik, guru juga
setuju bahwa buku cerita dapat membantu meningkatkan keterampilan literasi
siswa.
Berdasarkan fakta dan kebutuhan tersebut, peneliti terdorong untuk
melakukan penelitian dan pengembangan (Research and Development). Peneliti
melakukan penelitian dan pengembangan buku cerita bergambar berbasis
pendidikan karakter peduli sosial dan literasi. Buku cerita bergambar merupakan
salah satu bentuk sastra. Sastra memiliki potensi besar untuk membawa masyarakat
ke arah perubahan, termasuk perubahan karakter (Herfanda dalam Harsanti, 2017:
625). Melalui buku cerita bergambar siswa terbantu untuk belajar bersikap dan
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bertingkah laku yang benar sesuai nilai-nilai dalam masyarakat (Mitchell: 2003:
90). Buku cerita bergambar juga merupakan salah satu media kegiatan literasi yang
direkomendasikan dalam Gerakan Literasi Sekolah karena gambar dalam buku
cerita dapat membangun minat siswa terhadap bacaan dan kegiatan membaca
(Huda, 2019: 120). Melihat potensi tersebut maka guru dan siswa membutuhkan
buku cerita sebagai sarana pendidikan karakter sekaligus untuk membantu
mengembangkan keterampilan literasi siswa.
Buku cerita berbasis pendidikan karakter dan literasi layak digunakan sebagai
sarana pendidikan karakter bagi siswa. Penelitian terdahulu yang dilakukan
Vindaswari dan Ulfah (2018) meneliti pengembangan buku cerita anak bergambar
berbasis nilai-nilai kepedulian bagi peserta didik kelas II sekolah dasar. Jenis
penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D). Hasil
penelitian menunjukkan buku cerita anak bergambar berbasis nilai-nilai kepedulian
bagi peserta didik kelas II sekolah dasar layak digunakan dengan kategori baik.
Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti difokuskan pada pengembangan
buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter peduli sosial dan literasi untuk
siswa kelas IV SD. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and
Development (R&D) model ADDIE. Isi buku cerita disesuaikan dengan tema 1
kelas IV “Indahnya Kebersamaan”. Peneliti memilih tema ini karena dalam tema
ini kompetensi sikap yang dikembangkan sejalan dengan kebutuhan siswa terkait
karakter yang perlu diajarkan saat ini yaitu, peduli sosial.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana prosedur pengembangan buku cerita bergambar berbasis
pendidikan karakter peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD?

2.

Bagaimana kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD?
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C.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian pengembangan ini sebagai berikut:
1.

Mendeskripsikan prosedur pengembangan buku cerita bergambar berbasis
pendidikan karakter peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD

2.

Mendeskripsikan kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan
karakter peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD

D.

Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis
Memberikan informasi dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dalam hal
pengembangan buku cerita untuk menanamkan karakter peduli sosial dan
mengembangkan kemampuan literasi.

2.

Manfaat Praktis

a.

Bagi Peneliti
Peneliti memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dalam
mengembangkan buku cerita anak berbasis pendidikan karakter dan literasi
untuk siswa SD kelas IV. Peneliti juga dapat mengetahui kualitas buku cerita
yang dibuatnya.

b.

Bagi Siswa
Siswa mendapatkan pendidikan karakter secara tidak langsung dan
dengan cara yang menyenangkan. Siswa juga mendapatkan kesempatan
untuk mengembangkan kemampuan literasinya.

c.

Bagi Guru
Guru mendapatkan bantuan berupa buku cerita sebagai media
pendidikan karakter dan mengembangkan keterampilan literasi bagi siswa.
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E.

Definisi Operasional

1.

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik siswa menuju
standar-standar tertentu dengan mengembangkan nilai-nilai kehidupan dalam
kepribadian siswa sehingga menjadi suatu perilaku yang positif.

2.

Peduli sosial adalah sikap peka dan mampu memahami kondisi orang lain dan
selalu tergerak memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan.

3.

Literasi adalah kemampuan memperoleh pengetahuan melalui aktivitas
tertentu seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, dan
berpikir kritis.

4.

Buku cerita bergambar adalah tuturan teks cerita anak yang tersusun atas teks
dan gambar yang saling melengkapi dan ditulis berdasarkan kejadian tertentu
sesuai sudut pandang anak dan memuat pesan serta menarik minat baca anak.

F.

Spesifikasi Produk

1.

Tampilan Produk
a.

Buku cerita memiliki judul dan sampul yang representatif dengan isi
cerita

b.

Buku cerita memiliki warna sampul yang penuh warna dan cerah

c.

Buku cerita memiliki ukuran A5 landscape.

d.

Buku cerita menggunakan hardcover untuk bagian sampul dan kertas
artpaper 150 gram untuk bagian isi.

e.

Jenis font yang digunakan adalah Comic Sand MS dengan ukuran
13,5pt.

f.

Buku cerita dibuat menggunakan Microsoft Word 2013.

g.

Buku cerita memiliki gambar yang bagus dan lucu dengan warna-warna
cerah.

2.

Isi Produk
a.

Buku cerita memiliki cerita yang mudah dipahami oleh siswa

b.

Buku cerita dikembangkan berdasarkan pemetaan karakter peduli sosial
dalam buku Kurikulum 2013. Selanjutnya, dipilih tema 1 “Indahnya
Kebersamaan” kelas IV
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c.

Buku cerita memiliki muatan karakter peduli sosial yang berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari

d.

Buku cerita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai
dengan KBBI dan PUEBI untuk teks ceritanya.

Berikut tampilan beserta ukuran buku cerita yang dikembangkan oleh
peneliti:

14,8 cm

21 cm
Gambar 1.1 Cover buku cerita

14,8 cm

21 cm
Gambar 1.2 Bagian dalam Buku Cerita
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BAB II
LANDASAN TEORI

Uraian dalam bab ini terdiri dari kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan
kerangka berpikir.
A.

Kajian Pustaka
Uraian dalam subbab ini terdiri dari teori pendukung penelitian. Adapun hal

yang menjadi pembahasan peneliti adalah pendidikan karakter, literasi, dan buku
cerita bergambar.
1.

Pendidikan Karakter
Pada subbab ini, menguraikan pengertian, tujuan, nilai dalam pendidikan

karakter, karakter peduli sosial, indikator karakter peduli sosial, metode pendidikan
karakter, dan prinsip pendidikan karakter.
a.

Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu
seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai
etika yang inti (Lickona, 1991: 51). Sementara itu, Megawangi (Kesuma, 2011: 5)
menjelaskan pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anakanak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam
kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif
kepada lingkungannya. Pendapat lain menyatakan bahwa pendidikan karakter
adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar-standar
baku yang berlandaskan kepada nilai, norma hidup dan kehidupan (Rifai, 2016:
101).
Berdasarkan pendapat dari tiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik siswa menuju standarstandar tertentu dengan mengembangkan nilai-nilai kehidupan dalam kepribadian
siswa sehingga menjadi suatu perilaku yang positif. Usaha tersebut perlu dilakukan
secara sadar dan disengaja sehingga siswa mampu memahami nilai-nilai tersebut.

9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

b.

Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter memiliki tujuan untuk membantu peserta didik agar
mengetahui benar-benar hakikat karakter, mampu membentuk karakter dalam diri
mereka sehingga mereka memiliki kepribadian yang baik dan karakter baik dengan
memiliki keutamaan personal, keutamaan interpersonal, keutamaan sosial,
ekologis,

keutamaan

teologis,

keutamaan

kerja,

dan

keutamaan

yang

memberdayakan (Mangunhardjana, 2016: 22). Sementara itu, menurut Hendriana
(2016: 26) tujuan pendidikan karakter pada intinya yaitu untuk membentuk bangsa
yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong
royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Esa
berdasarkan Pancasila.
Pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tiga tujuan, yaitu: (1)
tujuan pertama adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai
tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun
setelah proses sekolah (setelah lulus dari sekolah), (2) tujuan kedua adalah
mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang
dikembangkan oleh sekolah, (3) tujuan ketiga adalah membangun koneksi yang
harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab
pendidikan karakter secara bersama (Kesuma, 2011: 9).
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan
karakter adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai pada diri siswa serta
memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sehingga siswa terbentuk
menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Tujuan ini sejalan dengan maksud
dikembangkannya buku cerita bergambar pada penelitian ini, yaitu untuk
menanamkan nilai pada diri siswa.
c.

Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter

Nilai-nilai pendidikan karakter bangsa yang dikembangkan diidentifikasi dari
empat sumber. Keempat sumber itu yaitu: (1) Agama, (2) Pancasila, (3) Budaya,
dan (4) Tujuan Pendidikan Nasional (Kemendiknas, 2010: 7). Berdasarkan keempat
sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan
karakter bangsa sebagai berikut ini.
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Tabel 2.1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter Bangsa
No.
Nilai
Deskripsi
1.
Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap
pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun
dengan pemeluk agama lain.
2.
Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan
dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.
Toleransi
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan
agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan
orang lain yang berbeda dari dirinya
4.

Disiplin

5.

Kerja Keras

6.

Kreatif

7.

Mandiri

8.

Demokratis

9.

Rasa Ingin Tahu

10.

Semangat
Kebangsaan

11.

Cinta Tanah Air

12.

Menghargai
Prestasi

13.
14.

Bersahabat/
komunikatif
Cinta Damai

15.

Gemar Membaca

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan.
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh
dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas,
serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan
cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada
orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai
sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu
yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya.
Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang
menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan
yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial,
budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,
dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang
lain.
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan
orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran
dirinya.
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi
dirinya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

16.

Peduli
Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial
Sikap dan tindakan selalu ingin memberi bantuan pada
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung jawab
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,
terhadap diri sendiri, masyarakat lingkungan (alam,
sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha
Esa.
Sumber: Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan
Pusat Kurikulum (2010: 9)
Berdasarkan pemaparan di atas, ada delapan belas nilai karakter yaitu,
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa
ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan
tanggung jawab. Dari delapan belas nilai tersebut dalam penelitian ini nilai karakter
yang akan ditanamkan melalui buku cerita bergambar adalah peduli sosial.
d.

Karakter Peduli Sosial

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan
pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan (Kemendiknas, 2010: 10).
Selain itu, peduli sosial berarti juga sikap mampu memahami kondisi orang lain
sesuai dengan pandangan orang lain tersebut, bukan sesuai dengan pandangannya
sendiri (Budiyanto, 2016: 17). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Fauzi
(2017: 29) yang menyatakan bahwa peduli sosial adalah tindakan untuk peduli pada
situasi dan kondisi lingkungan sosial di sekitarnya sehingga menjadikan siswa
selalu tergerak untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Karakter peduli
sosial pada siswa perlu dibentuk agar tercipta siswa yang peka dan peduli dengan
kondisi di sekitarnya dan menolong orang lain serta masyarakat yang membutuhkan
bantuan (Pasani, 2017: 138).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peduli sosial adalah
sikap peka dan mampu memahami kondisi orang lain dan selalu tergerak
memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Karakter peduli sosial
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dalam penelitian ini terkandung dalam cerita “Hati Seindah Mutiara” yang peneliti
kembangkan.
e.

Indikator Karakter Peduli Sosial

Setiap kali membangun sikap peduli sosial selalu berhubungan dengan empat
elemen

penting

yakni,

(1)

membaca

isyarat

sosial,

memahami

atau

memperhitungkan kepingan informasi yang biasanya berupa tanda, baik positif dan
negatif di lingkungan sekitar kita, (2) memberi empati, mampu merasakan apa yang
orang lain rasakan dan memberi respons positif terhadap perasaan itu, (3)
mengontrol emosi, mampu mengendalikan luapan perasaan yang berkembang dan
surut yang timbul karena mendapat suatu rangsangan dari diri sendiri atau orang
lain, dan (4) mengekspresikan emosi pada tempatnya, meluapkan perasaan dengan
melihat kondisi tempat dan waktu saat itu sehingga tidak membuat orang lain
merasa terganggu (Yaumi, 2014: 130).
Pendapat lainnya mengatakan bahwa, sikap peduli sosial dapat dilihat
dengan munculnya perilaku siswa berupa; (1) berempati kepada sesama teman
kelas. Siswa mampu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temannya,
minimal teman sekelasnya. Namun, tidak hanya berhenti sampai pada ikut
merasakan, siswa juga mampu bertindak merespons perasaan tersebut misalnya,
memberi bantuan, (2) melakukan aksi sosial, seperti berkunjung ke panti asuhan,
panti jompo, atau memberikan bantuan pada korban bencana. Tentu saja dengan
pendampingan dari sekolah, guru, ataupun orang tua, dan (3) membangun
kerukunan warga kelas. Selalu bertindak sopan sekalipun dengan teman sendiri dan
tidak memicu pertengkaran antar teman di kelas (Kemendiknas, 2010: 29).
Selain dua pendapat di atas, dikatakan bahwa karakter peduli sosial
memiliki indikator sebagai berikut (1) membantu teman yang membutuhkan,
misalnya membantu teman memahami materi pelajaran, membantu teman yang
baru saja dilanda bencana, membantu teman yang sedang bersedih dengan
memberinya hiburan, dan masih banyak lagi, (2) berperilaku/berkata-kata yang
sopan dengan guru dan sesama kawan-kawan di kelas, selalu memperhatikan cara
bicara siapa pun lawan bicaranya, (3) memperhatikan saat orang lain bicara,
mendengarkannya saat berbicara, menghargai lawan bicara dengan menatap lawan
bicara saat sedang berbicara, dan tidak memotong secara tiba-tiba, (4) menegur
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dengan baik jika terjadi keributan, (5) mudah meminta maaf dan memaafkan.
Apabila berbuat salah sudah seharusnya kita meminta maaf. Sebaliknya, jika orang
lain melakukan kesalahan kita juga harus bisa memaafkan orang tersebut, dan (6)
mengucapkan terima kasih pada teman dan guru (Pasani, 2017: 138).
Berdasarkan indikator karakter peduli sosial di atas, dalam penelitian ini
peneliti mengacu pada indikator peduli sosial dari Pasani yaitu: (1) membantu
teman yang membutuhkan, (2) berperilaku/berkata-kata yang sopan dengan guru
dan sesama kawan-kawan di kelas, (3) memperhatikan saat orang lain bicara, (4)
menegur dengan baik jika terjadi keributan, (5) mudah meminta maaf dan
memaafkan, dan (6) mengucapkan terima kasih pada teman dan guru. Indikator ini
digunakan sebagai acuan mengembangkan cerita dalam buku cerita “Hati Seindah
Mutiara” yang peneliti kembangkan.
f.

Metode Pengajaran Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter ada yang cukup diberikan melalui pelajaran dan mata
pelajaran, ada yang perlu didiskusikan dalam kelompok, ada yang perlu diberikan
dengan mengalami langsung, dan ada pula yang perlu dipraktikkan. Maka dari itu
dalam memberikan pendidikan karakter kita perlu mengetahui metode apa yang
akan digunakan untuk memberikan pendidikan karakter pada anak. Untuk
mengadakan pendidikan karakter kita dapat menggunakan empat macam metode
secara terpisah atau gabungan satu, dua, tiga metode menurut bahan dan tujuan
pendidikan karakter yang diolah (Mangunhardjana, 2016: 26). Keempat metode
tersebut yaitu:
1.

Metode Informatif
Metode informatif (informative method) adalah metode pendidikan yang

digunakan pendidik untuk menyampaikan informasi mengenai bahan pendidikan
kepada peserta didik. Ada dua bentuk metode informatif. Metode pertama adalah
kuliah. Sifat metode pendidikan informatif adalah satu arah dari pendidik ke peserta
didik, pendengar pelajaran. Metodenya adalah pendidik menyampaikan informasi,
data, dan fakta, dan peserta didik mendengarkan, membuat catatan dan
mempelajarinya pada waktu belajar dan menjelang ujian. Metode kedua adalah
memberi bacaan terarah (directed method). Dengan metode itu pada akhir pelajaran
atau beberapa hari sebelum pelajaran, pendidik membagikan bacaan untuk bahan
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pelajaran berikutnya berupa bacaan di luar buku teks pelajaran. Atas bacaan itu,
sebelum pelajaran, peserta didik membaca dan mempelajarinya. Kemudian
pendidik menjelaskan bagian-bagian penting dan sulit pada peserta didik lalu
mengambil waktu untuk mengadakan diskusi kelompok.
2.

Metode Partisipatif
Metode partisipatif (participative method) adalah metode pendidikan di mana

peserta didik dilibatkan dalam proses mengolah bahan pendidikan. Bentuk metode
partisipatif yang penting antara lain peserta didik diminta menanggapi pertanyaanpertanyaan tertulis (statements reaction) dengan mengisi daftar isian seperti
melingkari atau memberi tanda silang pada tanggapan yang sudah disediakan.
Curahan pendapat (brain storming) tentang cara-cara pemecahan yang mungkin
atas suatu masalah. Diskusi kelompok (group discussion) mengenai suatu soal atau
masalah. Studi kasus (case study) untuk dibahas dan dicari solusinya. Peragaan
peran (role play) untuk meragakan peran tertentu yang bermanfaat bagi peserta.
3.

Metode Partisipatif-Eksperiensial
Metode pendidikan partisipatif-eksperiensial (participative experiential

method) adalah metode pendidikan di mana digunakan metode partisipatif,
sekaligus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami bahan
pendidikan. Bentuk metode partisipatif yang penting adalah praktek dan
demonstrasi. Praktek (practice) diadakan agar peserta didik, tidak hanya
mengetahui bahan pendidikan, melainkan juga mampu mempraktekkannya.
Demonstrasi

(demonstration) adalah bentuk metode pendidikan partisipatif-

eksperiensial di mana pendidik menunjukkan cara untuk mempraktikkannya.
4. Metode Eksperiensial (Metode Pengalaman)
Metode eksperiensial (experiential method) adalah metode pendidikan di
mana peserta didik mempelajari bahan pendidikan tertentu secara nyata melalui
pengalaman. Metode eksperiensial pertama, praktek pengalaman menjadi orang
lain. Misalnya, pengalaman menjadi orang buta. Merasakan bagaimana rasanya
menjadi orang buta. Metode eksperiensial kedua, kunjungan lapangan (field-visit),
misalnya mengunjungi asrama untuk melatih simpati dan empati. Bentuk lain lagi
yaitu tinggal di tempat (live-in), misalnya untuk mengalami kehidupan masyarakat
desa dengan segala dinamikanya. Metode eksperiensial ketiga adalah kerja proyek
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(project work) yaitu dengan membagi peserta didik ke dalam kelompok kemudian
setiap kelompok diminta untuk merancang proyek. Sesudah proyek diperbaiki dan
disetujui,

mereka

merancang

manajemen

pelaksanaan

kegiatan

dan

melaksanakannya, setelah itu dilakukan evaluasi proses pelaksanaan metodemetode itu dari awal sampai akhir dan evaluasi pelaksanaan serta hasil
pendidikannya.
Dari empat metode yang diutarakan di atas, metode yang digunakan oleh
peneliti adalah metode informatif kedua yaitu memberikan bacaan terarah untuk
peserta didik. Siswa diberikan bacaan di luar buku teks pelajaran berupa buku
cerita. Buku cerita yang mengarahkan peserta didik belajar tentang karakter peduli
sosial.
g.

Prinsip Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter tidak memilik petunjuk teknis tertentu yang paling
efektif untuk dilakukan demi mencapai keberhasilan pelaksanaan. Pendidikan
karakter juga tidak memiliki strategi pelaksanaan yang berlaku untuk umum dan
dapat disesuaikan untuk seluruh kondisi sekolah. Namun, secara teoritis terdapat
beberapa prinsip yang dapat digeneralisasi untuk mengukur tingkat keberhasilan
suatu pelaksanaan pendidikan karakter (Yaumi, 2014: 10). Terdapat sebelas prinsip
dasar dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter menurut
Lickona (2007: 1). Prinsip tersebut yaitu:
1.

Nilai-nilai etika inti hendaknya dikembangkan, sementara nilai-nilai kinerja
pendukungnya dijadikan sebagai dasar atau fondasi,

2.

Karakter hendaknya didefinisikan secara komprehensif, disengaja, dan
proaktif,

3.

Pendekatan yang digunakan hendaknya komprehensif, disengaja, dan proaktif,

4.

Ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian,

5.

Berikan peserta didik kesempatan untuk melakukan tindakan moral,

6.

Buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang, yang menghormati
semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu mereka untuk
berhasil.

7.

Usahakan memberikan motivasi diri peserta didik,

8.

Libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral,
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9.

Tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral,

10. Libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra,
11. Evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan
sejauh mana peserta didik mewujudkan karakter yang baik.
Berdasarkan pendapat di atas, dalam penelitian ini dari sebelas prinsip
tersebut hanya tiga prinsip yang peneliti gunakan sebagai acuan dalam
mengembangkan buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter yaitu,
mengembangkan nilai, mengusahakan memberi motivasi pada siswa, dan
menggunakan pendekatan yang disengaja. Tiga prinsip tersebut peneliti jadikan
acuan dengan alasan tiga prinsip tersebut yang dapat peneliti terapkan dalam
penelitian pengembangan buku cerita bergambar ini. Sementara prinsip lainnya
hanya dapat diterapkan langsung oleh pihak sekolah.

2.

Literasi
Pada subbab ini, menguraikan mengenai pengertian literasi, literasi membaca,

tujuan literasi membaca, dan tahapan literasi.
a.

Pengertian Literasi

Literasi adalah pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas
tertentu (KBBI, 2018: 998). Secara tradisional literasi dipandang sebagai
kemampuan membaca dan menulis (Abidin, 2017: 1). Pada masa perkembangan
awal, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan
gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis,
mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide
(Abidin, 2017: 1). Kini, literasi memiliki makna dan implikasi dari keterampilan
membaca dan menulis dasar ke pemerolehan pengetahuan melalui teks lisan dan
tertulis (Musfiroh, 2016: 2).
Berdasarkan empat pengertian literasi di atas dapat disimpulkan bahwa
literasi adalah keterampilan memperoleh pengetahuan melalui aktivitas tertentu
seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, dan berpikir kritis.
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b.

Literasi Membaca

Pengertian literasi membaca berkembang selaras dengan perkembangan
makna literasi (Priyatni, 2017: 1). Namun, pada era perkembangan informasi
teknologi dan globalisasi ini, literasi membaca dimaknai secara luas. Literasi
membaca berkaitan dengan kemampuan memahami secara kritis-kreatif berbagai
bentuk wacana tulis yang ada dalam komunikasi nyata (Hayat, 2006: 113). Menurut
Priyatni (2017: 1), literasi membaca merupakan kemampuan seseorang dalam
memahami, menggunakan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi dalam
masyarakat. Selaras dengan pendapat tersebut, PISA (Programme for International
Student Assessment) mendefinisikan literasi membaca sebagai sebuah pemahaman,
menggunakan dan merefleksikan teks tertulis untuk mencapai tujuan, memperoleh
pengetahuan, mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam masyarakat
(Harsiati, 2018: 91).
Berdasarkan tiga pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi
membaca adalah kemampuan seseorang menggunakan, memahami, dan
merefleksikan teks tertulis untuk mencapai tujuan, memperoleh pengetahuan, dan
mengembangkan potensi diri. Sejalan dengan itu, dalam penelitian ini buku cerita
dikembangkan guna membantu siswa mengembangkan kemampuan memahami
bacaan, memberikan pengetahuan tentang sikap peduli sosial dengan harapan dapat
siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

c.

Tujuan Literasi Membaca

Menurut Abidin (2017: 23), literasi memiliki tujuan agar siswa mampu
1.

percaya diri, lancar dan paham dalam membaca dan menulis;

2.

tertarik pada buku-buku, menikmati kegiatan membaca, mengevaluasi, dan
menilai bacaan yang dibaca;

3.

mengetahui dan memahami berbagai genre fiksi dan puisi;

4.

memahami dan mengakrabi struktur dasar narasi;

5.

memahami dan menggunakan berbagai teks nonfiksi;

6.

dapat menggunakan berbagai macam petunjuk baca (fonik, grafis, sintaksis,
dan konteks) untuk memonitor dan mengoreksi kegiatan membaca;
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7.

merencanakan, menyusun draf, merevisi, dan mengedit tulisan secara
mandiri;

8.

memiliki ketertarikan terhadap kata dan makna, serta secara aktif
mengembangkan kosakata;

9.

memahami sistem bunyi dan ejaan, serta menggunakannya untuk mengeja
dan membaca secara akurat;

10.

lancar dan terbiasa menulis tulisan tangan.
Sementara itu, literasi membaca memiliki tujuan untuk menjadikan sekolah

sebagai komunitas yang memiliki komitmen dan budaya membaca yang tinggi
(Teguh, 2017: 20). Pendapat lain menyatakan bahwa literasi membaca memiliki
tujuan untuk: (1) memperoleh informasi, (2) mengembangkan berpikir kritis, (3)
menambah wawasan dan pengalaman, (4) membuat siswa menikmati isi bacaan
atau kesenangan, dan (5) mengembangkan minat baca (Nurdiyanti, 2010: 119).
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan literasi
membaca yaitu, (1) mengembangkan minat baca siswa, (2) membuat siswa
menikmati isi bacaan, (3) memperoleh informasi, (4) menambah wawasan dan
pengalaman, (5) mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan (6) menjadikan
sekolah sebagai komunitas yang memiliki komitmen dan budaya membaca yang
tinggi. Sejalan dengan tujuan literasi membaca, peneliti mengembangkan buku
cerita bergambar dengan maksud dapat membantu siswa mengembangkan minat
baca, membuat siswa menikmati isi bacaan, dan memberikan informasi serta
pengalaman pada siswa.

e.

Tahapan Literasi

Menurut Nurdiyanti (2010: 119) tahapan yang dapat ditempuh oleh guru dan
siswa dalam pembelajaran literasi sesuai kelas, yaitu:
1.

Building knowledge of field, berupa penjajagan dan pengenalan topik yang
akan dibahas,

2.

Modelling of text, yaitu tahap pemajangan (exposure) terhadap teks percakapan
dan tahap ini diberikan latihan keterampilan membaca terutama membaca teksteks singkat,
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3.

Join construction of text, untuk menciptakan kolaborasi antarsiswa sehingga
diharapkan muncul teks sebagai hasil kerja sama antarsiswa tersebut,

4.

Independent construction of text, yakni kemampuan secara mandiri,
memproduksi teks tulis.
Sementara itu, menurut Kemendikbud (2017: 41) literasi dalam Gerakan

Literasi Sekolah (GLS) memiliki tiga tahapan sebagai berikut:
1.

Tahap ke-1: Pembiasaan
Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca dengan suasana
yang menyenangkan dan menghibur.

2.

Tahap ke-2: Pengembangan
Meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku bacaan.
Siswa didorong untuk membuat ringkasan dan memberi respons terhadap cerita
atau buku bacaan yang telah mereka baca.

3.

Tahap ke-3: Pembelajaran
Meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran: menggunakan
buku bacaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran.
Berdasarkan dua pendapat di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan

tahapan literasi berdasarkan GLS yang terdapat tiga tahap, yaitu: tahap 1:
pembiasaan, tahap 2: pengembangan, dan tahap 3: pembelajaran. Secara khusus
penelitian ini mengacu pada tahap ke-2 yaitu pengembangan minat baca untuk
mengembangkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi bacaan.

3.

Buku Cerita Bergambar
Pada subbab ini, menguraikan mengenai pengertian, karakteristik, jenis,

fungsi, langkah pembuatan dan kriteria buku cerita bergambar yang baik.
a.

Pengertian Buku Cerita Bergambar

Buku cerita bergambar adalah buku yang menyampaikan cerita dan teks dan
keduanya saling menjalin (Mitchell, 2003: 87). Pendapat lain menjelaskan bahwa
buku cerita bergambar adalah buku bacaan cerita yang menampilkan teks narasi
secara verbal dan disertai gambar-gambar ilustrasi (Nurgiyantoro, 2005: 152).
Lebih spesifik, Krissandi (2017: 21) menyatakan bahwa buku cerita bergambar
adalah tuturan teks cerita anak yang ditulis berdasarkan suatu aktivitas atau kejadian
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tertentu sesuai dengan sudut pandang anak sehingga dapat menarik minat baca anak
yang tersusun atas teks dan gambar yang keduanya saling melengkapi.
Berdasarkan pengertian buku cerita bergambar di atas dapat disimpulkan
bahwa buku cerita bergambar adalah tuturan teks cerita anak yang tersusun atas teks
dan gambar yang saling melengkapi dan ditulis berdasarkan kejadian tertentu sesuai
sudut pandang anak dan memuat pesan serta dapat menarik minat baca anak.

b.

Karakteristik Buku Cerita Bergambar

Buku cerita bergambar menurut Aprianti (2013: 89) memiliki karakteristik
sebagai berikut:
1.

Bacaannya disukai,

2.

Topik menarik perhatian anak,

3.

Disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak,

4.

Menghubungkan pengalaman dan ketertarikan anak,

5.

Isi cerita merupakan kesukaan anak yang selalu ingin didengar,

6.

Bahasa dan gambar mampu memberikan informasi serta ide baru bagi anak.
Menurut Sutherland (1991: 210) buku cerita bergambar yang sesuai untuk

anak memiliki karakteristik sebagai berikut:
1.

Buku cerita bergambar bersifat ringkas dan langsung,

2.

Buku cerita bergambar berisi konsep

3.

Konsep yang ditulis dapat dipahami oleh anak-anak,

4.

Gaya bahasanya sederhana,

5.

Terdapat ilustrasi yang melengkapi teks.
Buku cerita yang diperuntukkan bagi anak-anak menurut Resmini (2010: 18)

sebaiknya dipilihkan bentuk persegi panjang yang horizontal dengan ukuran
disesuaikan. Ukuran dan bentuk hendaknya tidak terlalu terkecil, tetapi juga tidak
terlalu besar sehingga tidak menyulitkan anak saat membacanya serta, tema bacaan
cerita anak disesuaikan dengan minat mereka misalnya tentang keluarga, berteman,
cerita misteri, dan sebagainya (Resmini, 2010: 21).
Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menggunakan karakteristik buku
cerita bergambar menurut Sutherland sebagai acuan dalam mengembangkan buku
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cerita bergambar. Selain itu, untuk bentuk buku cerita bergambar peneliti mengacu
pada Resmini yaitu, buku cerita berbentuk persegi panjang horizontal.

c.

Jenis Buku Cerita Bergambar

Buku cerita bergambar menurut McElmeel (1995: 15) memiliki 6 jenis. Jenisjenis itu adalah sebagai berikut:
1.

Fiksi, buku fiksi adalah buku yang menceritakan khayalan, karangan, atau
sesuatu yang tidak ada dan terjadi sungguh-sungguh. Kategori yang termasuk
dalam fiksi adalah cerita misteri, humor, dan cerita fantasi yang dibuat penulis
sesuai imajinasinya,

2.

Historis, buku historis adalah buku yang mendasarkan diri pada suatu fakta
atau kenyataan di masa lalu. Buku ini meliputi kejadian sebenarnya, tempat,
atau karakter yang merupakan bagian dari sejarah.

3.

Informasi, buku informasi adalah buku-buku yang memberikan informasi
faktual. Buku informasi menyampaikan fakta dan data apa adanya, yang
berguna untuk menambah keterampilan, wawasan, dan juga bekal teoritis
dalam batas tertentu bagi anak.

4.

Biografi, biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang
mulai kelahirannya hingga kematiannya jika sudah meninggal.

5.

Cerita rakyat, cerita rakyat merupakan cerita atau kisah yang asal mulanya
bersumber dari masyarakat serta tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
di masa lampau,

6.

Kisah nyata, kisah nyata berfokus pada peristiwa yang sebenarnya dari sebuah
situasi atau peristiwa.
Dalam penelitian ini, buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan

termasuk dalam jenis fiksi. Buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan
termasuk dalam jenis fiksi karena meski peneliti terinspirasi dari kisah nyata yang
serupa, tapi kejadian, tokoh, dan alur dalam cerita “Hati Seindah Mutiara”
merupakan hasil karangan yang dibuat oleh peneliti dengan imajinasinya.
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d.

Fungsi Buku Cerita Bergambar

Buku cerita bergambar memiliki fungsi dapat memberikan apresiasi bahasa
dan mengembangkan komunikasi lisan, mengembangkan proses berpikir kognitif,
melatih berpikir kritis, ungkapan perasaan, dan meningkatkan kepekaan seni (Huda,
2019: 120). Menurut Mitchell (2003: 90), ada beberapa fungsi buku cerita
bergambar bagi anak, yaitu:
1. Buku cerita bergambar dapat membantu anak terhadap pengembangan dan
perkembangan emosi. Anak-anak merasa terfasilitasi dan terbantu untuk
memahami dan menerima dirinya sendiri dan orang lain, serta untuk
mengekspresikan berbagai emosinya, seperti rasa takut, senang, sedih, dan
bahagia yang merupakan bagian dari kehidupan.
2. Buku cerita anak bergambar dapat membantu anak untuk belajar tentang dunia,
menyadarkan anak tentang keberadaan di dunia, di tengah masyarakat dan
alam. Lewat buku cerita bergambar anak dapat belajar tentang kehidupan
masyarakat, baik dalam perspektif sejarah masa lalu maupun masa kini, belajar
tentang keadaan geografi dan kehidupan alam, flora, dan fauna.
3. Buku cerita bergambar dapat membantu anak belajar tentang orang lain,
hubungan yang ada terjadi, dan pengembangan perasaan. Lewat buku cerita
bergambar yang menampilkan kehidupan keluarga, para tetangga, kawan
sebaya, pergaulan di sekolah, dan lain-lain yang mengisahkan relasi kehidupan
antarmanusia dapat membelajarkan anak untuk bersikap dan bertingkah laku,
verbal, dan nonverbal, yang benar sesuai dengan tuntutan kehidupan sosialbudaya masyarakat.
4. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk memperoleh kesenangan.
Ini merupakan salah satu hal terpenting dalam pemberian buku bacaan jenis
ini, yaitu untuk memberikan kesenangan dan kenikmatan batiniah.
5. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk mengapresiasi keindahan.
Baik secara verbal maupun gambar-gambar ilustrasi yang mendukungnya
masing-masing menawarkan keindahan.
6. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk menstimulasi imajinasi.
Buku cerita dan gambar-gambar memiliki fungsi untuk mendorong tumbuh dan
berkembangnya imajinasi anak.
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Berdasarkan fungsi buku cerita bergambar seperti yang telah dipaparkan
mendukung bahwa buku cerita bergambar layak untuk dikembangkan dalam
penelitian ini. Buku cerita bergambar layak dikembangkan sebagai sarana
penanaman karakter dan literasi bagi siswa karena dapat membantu siswa untuk
belajar bersikap dan bertingkah laku sesuai nilai yang ada di masyarakat, membantu
siswa belajar tentang orang lain, memahami dan menerima orang lain, melatih
siswa berpikir kritis, dan membuat kegiatan belajar jadi menyenangkan.

e.

Langkah-langkah Pembuatan Buku Cerita

Pembuatan buku cerita menurut Hardjana (2006: 6) memiliki langkahlangkah sebagai berikut:
1.

Rajin membaca cerita anak-anak

2.

Sediakan buku catatan khusus. Catatlah hal-hal yang menarik dari setiap cerita
yang telah dibaca.

3.

Jika menemukan kesulitan tanyakan atau berdiskusilah dengan orang-orang
yang memahami tentang cerita anak.

4.

Setelah banyak mempelajari dan memahami, mulailah membuat rangkaian
cerita sederhana. Tuangkan dalam tulisan apapun yang terpikirlah dalam
angan-angan. Pikirkan jalan cerita yang menarik.

5.

Periksakan hasil karya kepada orang yang sudah ahli tahu banyak pengalaman
mengenai cerita anak-anak. Minta kritik, saran dan nasihat tentang karya
(ceritanya).
Langkah-langkah menulis buku cerita anak yang baik juga dapat dilakukan

dengan tahap sebagai berikut (Kurniawan, 2013: 53):
1.

Mendatangkan ide peristiwa dan memilih kejadian yang akan dijadikan cerita.

2.

Menyesuaikan ide peristiwa dan kejadian dengan nilai moral

3.

Mengolah ide peristiwa dan kejadian yang telah didapatkan dengan membuat
masalah dan penyelesaian masalahnya.

4.

Menuangkan ide, masalah, dan penyelesaiannya dalam sebuah catatan kecil.
Kemudian menuliskannya menjadi sebuah cerita utuh.
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5.

Melakukan editing dan revisi cerita yang sudah jadi. Editing adalah membaca
cerita kembali dengan memeriksa dan mengoreksi kesalahan pengetikan tanda
baca, kata, dan kesalahan struktur kalimat.
Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menggunakan lima langkah

pengembangan buku cerita menurut Kurniawan. Lima langkah tersebut peneliti
gunakan sebagai acuan dalam proses penulisan cerita “Hati Seindah Mutiara”
dalam penelitian dan pengembangan buku cerita bergambar ini.

f.

Kriteria Buku Cerita yang Baik

Orang tua dan guru memiliki kewajiban untuk memperhatikan bacaan yang
baik bagi anak dan siswa. Mereka ikut ambil bagian dalam memilih bacaan yang
sesuai dengan tingkat kematangan berpikir dan kebutuhannya. Kriteria buku cerita
yang baik menurut Christantiowati (Santosa, 2008: 9), yaitu:
1.

dapat memberikan nilai tambah positif pada pembacanya

2.

disampaikan dalam bahasa yang sederhana, enak dibaca dan penulisan seakan
ingin berbagi dengan pembaca, bukan menggurui

3.

gaya penulisan tidak meledak-ledak,

4.

menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang berlaku, tidak banyak
menggunakan istilah asing.
Kriteria di atas sejalan dengan kriteria buku cerita yang baik menurut

Mansoor (1994: 21) yaitu:
1.

isinya mudah dipahami pembaca

2.

mengajak pembacanya yang masih muda itu mengenal kehidupan nyata

3.

pilihan kata yang tepat

4.

jalan cerita menarik, berhasil memikat pembaca

5.

tulisannya tidak terkesan bertele-tele dan membosankan

6.

rancangan halamannya tertata baik, artinya pemilihan jenis dan ukuran huruf,
jarak antar baris, tata letak halaman, luas cetak, luas margin, dan sebagainya
sangat menentukan kenyamanan membaca

7.

sampul buku artistik dan representatif. Judul secara langsung menonjolkan
kata kunci
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Pendapat lainnya mengatakan bahwa buku cerita yang baik meliputi
(Anggara, 2014: 6):
1.

isi cerita memberikan pembelajaran nilai-nilai moral yang berkaitan dengan
kegiatan sehari-hari

2.

buku cerita menyajikan gambar dan warna yang menarik,

3.

buku cerita mampu mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak

4.

buku cerita memberikan pesan moral yang jelas,

5.

penyampaian cerita memancing rasa ingin tahu anak.
Berdasarkan pendapat tiga ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa kriteria

buku cerita yang baik yaitu, 1) judul dan sampul buku representatif dan menarik, 2)
warna sampul buku menarik, 3) isi cerita mudah dipahami oleh siswa, 4) isi cerita
memberikan pembelajaran nilai-nilai moral yang berkaitan dengan kegiatan seharihari, 5) isi buku memiliki jalan cerita yang berhasil memikat pembaca, 6) buku
cerita menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami anak dan tetap sesuai
kaidah yang berlaku, 7) buku cerita menyajikan gambar dan warna yang menarik,
8) halaman dan tata letak buku tertata dengan baik, 9) jenis huruf menarik dan
memiliki tingkat keterbacaan yang baik bagi siswa. Peneliti menggabungkan
kriteria dari tiga ahli untuk melengkapi kriteria yang tidak dimiliki ahli satu namun
dimiliki ahli lainnya. Penggabungan kriteria ini bertujuan agar kriteria buku cerita
yang baik menjadi lebih rinci. Sembilan kriteria tersebut peneliti gunakan sebagai
acuan dalam mengembangkan buku cerita bergambar. Selain itu, kriteria tersebut
juga digunakan sebagai acuan penilaian buku cerita bergambar yang peneliti
kembangkan.
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B.

Penelitian yang Relevan
Berikut akan disajikan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya

dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut adalah
sebagai berikut:
Pratiwi (2017) melakukan pengembangan buku cerita anak dengan
menginsersi budaya lokal dalam tema kegemaranku untuk kelas I sekolah dasar.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and
development dengan menggunakan model ADDIE. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengembangkan buku cerita berdasarkan muatan sikap dan literasi
dini dengan memasukkan budaya lokal pada tema Kegemaranku serta mengetahui
efektivitasnya dalam pembelajaran. Hasil dari penelitian ini adalah 1) buku cerita
yang berjudul “Luh Gendis Sang Penari” telah dikembangkan berdasarkan aspek
kajian sikap dan literasi dini, 2) buku cerita yang dihasilkan efektif digunakan
dalam proses pembelajaran di kelas I Sekolah Dasar khususnya tema Kegemaranku
dikarenakan siswa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dalam sikap
maupun literasi dininya.
Bakti, dkk (2018) melakukan pengembangan buku cerita anak berbasis
kearifan lokal Kelom Geulis Tasikmalaya untuk siswa sekolah dasar. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah educational design research.
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk: 1) mendeskripsikan ketersediaan buku
kearifan lokal kelom geulis Tasikmalaya di SD Tasikmalaya; 2) mendeskripsikan
rancangan buku cerita anak berbasis kearifan lokal kelom geulis Tasikmalaya; 3)
mendeskripsikan kelayakan buku cerita anak berbasis kearifan lokal kelom geulis
Tasikmalaya; 4) mendeskripsikan produk akhir buku cerita anak berbasis kearifan
lokal kelom geulis Tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai
berikut: 1) berdasarkan hasil wawancara menghasilkan data bahwa ketersediaan
buku cerita anak berbasis kearifan lokal Tasikmalaya di Sekolah Dasar belum ada.
2) pengembangan buku cerita anak berbasis kearifan lokal kelom geulis
Tasikmalaya untuk siswa Sekolah Dasar disusun berdasarkan masalah yang
ditemukan penelitian di lapangan, serta berdasarkan kajian literatur dan analisis
terhadap kurikulum. 3) hasil uji coba produk menunjukkan respons yang positif.
Respons positif siswa secara umum menyimpulkan bahwa buku cerita anak
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berbasis kearifan lokal kelom geulis Tasikmalaya yang berjudul “Tiga Sekawan dan
Kelom Geulis” layak untuk digunakan. 4) setelah melalui tahap validasi dan uji coba
buku cerita, refleksi dari pengembangan buku cerita anak berbasis kearifan lokal
kelom geulis Tasikmalaya menghasilkan produk akhir berupa buku cerita anak
berbasis kearifan lokal kelom geulis Tasikmalaya untuk siswa Sekolah Dasar yang
berjudul “Tiga Sekawan dan Kelom Geulis”. Penggunaan buku cerita ini
dikhususkan untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar yang menggunakan kurikulum
2013 (revisi). Buku cerita ini memiliki keunggulan pada konten cerita. Konten
cerita memuat unsur didaktis atau ilmu pengetahuan tentang kelom geulis. Sehingga
siswa sebagai pembaca mendapatkan kesenangan sekaligus pengetahuan tentang
kelom geulis setelah membaca buku cerita ini.
Vindaswari, dkk (2018) melakukan pengembangan buku cerita anak
bergambar berbasis nilai-nilai kepedulian bagi peserta didik kelas 2 sekolah dasar.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui: (1) langkah-langkah pengembangan buku cerita anak
bergambar berbasis kepedulian, (2) kelayakan buku cerita anak bergambar berbasis
kepedulian, dan (3) respons peserta didik terhadap buku cerita yang dikembangkan.
Hasil penelitian menunjukkan buku cerita anak bergambar berbasis nilai-nilai
kepedulian bagi peserta didik kelas 2 sekolah dasar layak digunakan. Penilaian
menurut ahli media mendapat skor 104 (baik), ahli materi 101 (baik), dan ahli
pembelajaran 56 (sangat baik) hasil respons peserta didik mendapatkan skor 100
(sangat baik). Peserta didik memberikan respons bahwa isi buku cerita bergambar
menarik, cerita mudah dipahami, dan dapat dijadikan model dalam bersikap.
Miranda (2018) melakukan pengembangan buku cerita berbasis pendidikan
karakter untuk meningkatkan kreativitas AUD. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan model
prosedur, yaitu model yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan kreativitas dan menanamkan nilai karakter anak. Hasil
penilaian ini adalah buku cerita bergambar dinilai baik sebagai media penanaman
karakter religius, toleransi, bersahabat, peduli sosial, disiplin, dan cinta damai serta
baik digunakan sebagai media pengembangan kreativitas anak usia dini khususnya
anak usia 5-6 tahun.
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Dharma (2019) melalukan pengembangan buku cerita anak bergambar
dengan insersi budaya lokal Bali terhadap minat baca dan sikap siswa kelas V SD
kurikulum 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan desain dan
produk dengan menggunakan model ADDIE. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan: 1) mengembangkan buku cerita anak berdasarkan muatan sikap dan muatan
pembelajaran pada subtema Manusia dan Lingkungan kurikulum 2013, dengan
menginsersi budaya lokal Bali yang relevan, serta 2) mengetahui efektivitas buku
cerita yang dihasilkan tersebut sebagai pendamping buku pelajaran K-13 dalam
pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) buku cerita berjudul
“Pesona Pantaiku Pantai Lovina” memuat sikap spiritual, sikap sosial, dan muatan
pembelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBdP serta terdapat budaya
lokal yang mendukung seperti kewajiban bersembahyang, 2) melalui uji coba
diperoleh efektivitas penggunaan buku cerita “Pesona Pantaiku Pantai Lovina”
terhadap sikap siswa sebesar 8,13 tergolong sangat efektif, terhadap minat baca
siswa sebesar 5,33 tergolong sangat efektif, dan terhadap hasil belajar siswa sebesar
2,69 tergolong sangat efektif.
Astawa (2019) mengembangkan buku cerita fabel berbasis pendidikan
karakter untuk siswa sekolah dasar kelas tinggi. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini research and developmnet yang dikembangkan oleh Borg and
Gall. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui
langkah pengembangan buku cerita fabel berbasis pendidikan karakter nilai
kepedulian sosial bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar, 2) mengetahui kelayakan
buku cerita fabel berbasis pendidikan karakter nilai kepedulian sosial bagi siswa
sekolah dasar yang dikembangkan dalam penelitian ini, dan 3) untuk mengetahui
respons siswa terhadap buku cerita fabel berbasis pendidikan karakter nilai
kepedulian sosial bagi siswa kelas V sekolah dasar yang dikembangkan dalam
penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) dengan menggunakan
buku cerita, proses pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan efektif. Buku
cerita terbukti efektif untuk digunakan dalam proses pengajaran pendidikan
karakter bagi anak usia dini dengan dibantu oleh metode pengajaran yang tepat, 2)
dari hasil validasi, buku cerita ini memperoleh peringkat ‘baik’ dari para ahli media
dan ahli materi. Selain itu, nilai yang sangat baik diperoleh dari tanggapan siswa
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kelas V SDN 2 Tibubeneng dengan skor 100 dan respons yang sangat baik juga
diperoleh dari guru. Sehingga berdasarkan dari poin tersebut dapat diasumsikan
bahwa buku cerita yang diciptakan baik dan layak untuk digunakan oleh siswa kelas
V terutama pada SDN 2 Tibubeneng.
Pratiwi (2017)

Vindaswari, dkk (2018)

Miranda (2018)

Pengembangan Buku
Cerita dengan
Menginsersi Budaya
Lokal dalam Tema
Kegemaranku untuk Kelas
I Sekolah Dasar

Pengembangan Buku
Cerita Anak Bergambar
Berbasis Nilai-nilai
kepedulian bagi Peserta
Didik Kelas 2 Sekolah
Dasar

Pengembangan Buku
Cerita Berbasis
Pendidikan Karakter
untuk Meningkatkan
Kreativitas Anak Usia
Dini

Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis
Pendidikan Karakter Peduli Sosial dan Literasi untuk
Siswa Kelas IV SD

Bakti, dkk (2018)
Pengembangan Buku
Cerita Anak Berbasis
Kearifan Lokal Kelom
Geulis Tasikmalaya untuk
Siswa Sekolah Dasar

Dharma (2019)

Astawa (2019)

Pengembangan Buku
Cerita Bergambar dengan
Insersi Budaya Lokal Bali
Terhadap Minat Baca dan
Sikap Siswa Kelas V SD
Kurikulum 2013

Pengembangan Buku
Cerita Fabel Berbasis
Pendidikan Karakter
untuk Siswa Sekolah
Dasar Kelas Tinggi

Gambar 2.1 Literatur Map Hasil Penelitian yang Relevan
Berdasarkan enam penelitian di atas, peneliti menemukan masing-masing
relevansi dari penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan.
Relevansi dari penelitian Pratiwi dan Bakti adalah pengembangan buku cerita,
relevansi dari penelitian Ulfah, Miranda, dan Astawa adalah pengembangan buku
cerita berbasis nilai karakter, dan relevansi dari penelitian Dharma adalah
pengembangan buku cerita bergambar untuk minat baca siswa. Namun, dari enam
penelitian di atas peneliti belum menemukan pengembangan buku cerita yang
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bermuatan pendidikan karakter peduli sosial yang diperuntukkan bagi siswa kelas
atas sekolah dasar yang disesuaikan dengan tema 1 “Indahnya Kebersamaan” pada
buku tematik kelas IV SD. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
mengembangkan buku cerita anak untuk pendidikan karakter dan literasi siswa
kelas IV SD yang mengandung pendidikan karakter peduli sosial.

C.

Kerangka Berpikir
Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha mendidik siswa menuju standar

tertentu dengan mengembangkan nilai-nilai kehidupan dalam kepribadian siswa
menjadi suatu perilaku yang positif. Pendidikan karakter diberikan dengan tujuan
membantu siswa agar mengetahui benar hakikat karakter dan mampu membentuk
karakter dalam diri siswa sehingga siswa memiliki kepribadian dan karakter yang
baik. Salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa yaitu peduli sosial.
Peduli sosial adalah sikap peka, mampu memahami kondisi orang lain, dan selalu
tergerak memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Siswa yang
memiliki nilai peduli sosial bersedia membantu teman yang membutuhkan,
berperilaku dan berkata sopan pada orang lain, memperhatikan orang lain saat
berbicara, menegur dengan baik jika terjadi keributan, bersedia meminta maaf dan
memaafkan, serta mampu mengucapkan terima kasih pada orang lain. Sikap
tersebut tentu saja harus dibentuk dalam diri siswa dengan sebuah usaha. Usaha
mendidik karakter siswa dapat dilakukan dengan cara yang beragam, salah satunya
adalah melalui kegiatan membaca. Membaca dapat membantu peserta didik
mengenal, memahami, dan menerapkan pengetahuan yang didapatnya. Kegiatan
membaca juga memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan literasi siswa.
Literasi merupakan kemampuan memperoleh pengetahuan melalui aktivitas
tertentu seperti membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, dan berpikir
kritis. Literasi menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa. Literasi
yang perlu dimiliki siswa sekolah dasar salah satunya adalah literasi membaca.
Literasi membaca adalah kemampuan seseorang menggunakan, memahami, dan
merefleksikan teks tertulis. Literasi membaca bertujuan untuk mengembangkan
minat baca, memperoleh pengetahuan, menambah wawasan, dan mengembangkan
kemampuan berpikir kritis. Kemampuan literasi membaca harus ditumbuhkan
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melalui usaha secara sadar dan terencana. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui
kegiatan yang dianjurkan oleh Gerakan Literasi Sekolah, yaitu kegiatan membaca
dan menanggapi bacaan. Siswa diminta menanggapi bacaan setelah membaca buku
cerita tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di SD Kanisius
Gamping dan SD Kanisius Kenalan, peneliti menemukan adanya permasalahan.
Permasalahan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan guru kelas IV
terkait pendidikan karakter. Hasil wawancara dengan guru menyatakan bahwa saat
ini karakter yang paling mendesak untuk ditanamkan pada siswa adalah karakter
peduli sosial. Peduli sosial dianggap sebagai karakter yang paling mendesak untuk
diajarkan karena guru melihat saat ini siswa memiliki sikap dan perkataan yang
kurang sopan serta kurang memiliki kemauan untuk menolong temannya. Sikap
yang ditunjukkan siswa tersebut jelas berlawanan dengan indikator peduli sosial.
Indikator peduli sosial mengatakan bahwa siswa yang memiliki sikap peduli sosial
adalah siswa yang mampu bersikap dan berkata sopan serta bersedia menolong
teman yang membutuhkan.
Permasalahan lain yang peneliti temukan adalah kurangnya minat siswa
terhadap bacaan. Peneliti menemukan permasalahan ini ketika melakukan observasi
terkait kegiatan literasi di kelas IV. Hasil observasi menunjukkan sebanyak 55%
siswa kurang memiliki minat terhadap bacaan. Kondisi tersebut terlihat dari sikap
yang ditunjukkan siswa selama kegiatan literasi. Selama kegiatan literasi, siswa
menunjukkan perilaku membaca buku dengan asal-asalan, hanya membolak-balik
halaman buku, dan bahkan melakukan kegiatan lain di luar kegiatan membaca
buku. Sikap tersebut menunjukkan kurangnya minat siswa terhadap bacaan. Siswa
yang memiliki minat terhadap bacaan seharusnya mempunyai perhatian yang
mendalam terhadap bacaan dengan disertai perasaan senang terhadap kegiatan
membaca.
Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan di lapangan serta
kebutuhan guru dan siswa akan buku cerita bergambar sebagai sarana pendidikan
karakter dan literasi siswa, peneliti mengembangkan buku cerita bergambar
berbasis pendidikan karakter dan literasi. Buku cerita bergambar merupakan tuturan
teks cerita yang memuat pesan berdasarkan suatu kejadian tertentu yang disusun
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melalui teks dan dilengkapi dengan gambar. Jadi, guru dapat memanfaatkan buku
cerita bergambar sebagai sarana pendidikan karakter karena isi ceritanya dapat
diberikan muatan nilai karakter yang ingin ditanamkan pada siswa. Penggunaan
buku cerita bergambar juga akan membuat proses pendidikan karakter menjadi
lebih menyenangkan bagi siswa. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi buku cerita
bergambar yang dapat membantu siswa memperoleh kesenangan. Buku cerita
bergambar dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan
kemampuan literasi membaca siswa karena buku cerita bergambar dirancang untuk
menarik perhatian dan minat siswa untuk membaca. Minat yang telah terbentuk itu
nantinya dapat membawa siswa pada kemampuan literasi yang lebih baik.
Buku cerita bergambar dengan judul “Hati Seindah Mutiara” yang
dikembangkan dalam penelitian ini mengandungkan nilai peduli sosial. Nilai peduli
sosial yang akan ditanamkan itu terkandung dalam cerita yang peneliti ciptakan. Isi
cerita kemudian di sesuaikan dengan indikator peduli sosial. Isi cerita juga peneliti
sesuaikan dengan Tema 1 Indahnya Kebersamaan dalam buku tematik kelas IV SD.
Sehingga, ceritanya memiliki tema kebersamaan dalam hubungan pertemanan.
Buku cerita dilengkapi juga dengan gambar yang mengilustrasikan cerita. Gambar
dirancang menarik supaya dapat menarik perhatian siswa untuk membaca.
Peneliti percaya, buku cerita bergambar dapat digunakan sebagai sarana
proses pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan literasi siswa. Buku
cerita bergambar sendiri pada dasarnya memiliki fungsi untuk membantu siswa
belajar bersikap dan bertingkah laku sesuai tuntutan kehidupan masyarakat. Hal ini
mendukung dikembangkannya buku cerita bergambar sebagai sarana pendidikan
karakter. Penggunaan buku cerita bergambar juga dapat menciptakan proses
pendidikan karakter menjadi lebih menyenangkan. Hal ini dikarenakan buku cerita
bergambar sendiri memiliki fungsi dapat membantu siswa memperoleh
kesenangan. Siswa jadi tidak merasa terbebani ataupun terpaksa dalam prosesnya
sehingga pengetahuan menjadi lebih mudah diserap. Gambar pada buku cerita
bergambar juga menjadi faktor penting karena dapat membangun minat siswa
terhadap bacaan dan kegiatan membaca. Minat terhadap bacaan dan kegiatan
membaca tersebut, jika terus dipertahankan dapat membuat kemampuan literasi
siswa semakin berkembang. Jadi, melalui buku cerita bergambar ini guru menjadi
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lebih terbantu dalam proses pendidikan karakter dan pengembangan literasi bagi
siswa. Siswa juga mendapatkan pendidikan karakter yang menyenangkan dan lebih
mudah dipahami. Selain itu, siswa juga mendapat kegiatan menarik yang dapat
mengembangkan kemampuan literasinya.

D.

Pertanyaan Penelitian

1.

Bagaimana prosedur pengembangan buku cerita bergambar berbasis
pendidikan karakter peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD?

2.

Bagaimana kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD?
a. Bagaimana kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD berdasar kriteria buku
cerita bergambar yang baik?
b. Bagaimana kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD menurut ahli?
c. Bagaimana kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD menurut guru kelas?
d. Bagaimana keterbacaan buku cerita bergambar berbasis pendidikan
karakter peduli sosial dan literasi terhadap siswa dalam uji coba terbatas?
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BAB III
METODE PENELITIAN
Uraian dalam bab ini berisi jenis penelitian, setting penelitian, prosedur
pengembangan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas instrumen
penelitian, dan teknik analisis data.
A.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D).

Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono,
2009: 407). Penelitian dan pengembangan pendidikan itu sendiri dilakukan
berdasarkan suatu model pengembangan berbasis industri, yang temuan-temuannya
dipakai untuk mendesain produk dan prosedur, yang kemudian secara sistematis
dilakukan uji lapangan, dievaluasi, disempurnakan untuk memenuhi kriteria
keefektifan, kualitas, dan standar tertentu (Borg & Gall, 2003: 570). Tidak berbeda
dengan pendapat tersebut, Sukmadinata (2007: 164) mengatakan bahwa metode
research and development adalah suatu proses untuk mengembangkan suatu produk
baru

atau

menyempurnakan

dipertanggungjawabkan.

Jadi,

produk
dapat

yang

telah

disimpulkan

ada

bahwa

yang
penelitian

dapat
dan

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan
suatu produk yang kemudian secara sistematis dilakukan uji lapangan, evaluasi, dan
penyempurnaan untuk memenuhi standar tertentu.
Penelitian ini mengacu pada model penelitian dan pengembangan ADDIE
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Langkah penelitian
dan pengembangan model ADDIE adalah 1) analyze, 2) design, 3) development, 4)
implementation, 5) evaluation (Pribadi, 2014: 23). Prosedur penelitian ini
digunakan untuk mengembangkan produk berupa buku cerita bergambar berbasis
pendidikan karakter dan literasi untuk siswa SD. Hasil dari penelitian ini berupa
produk buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter peduli sosial dan
literasi untuk siswa kelas IV sekolah dasar.
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B.

Setting Penelitian
Setting penelitian membahas mengenai subjek penelitian, objek penelitian,

lokasi penelitian, dan waktu penelitian.
1.

Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah enam siswa kelas IV SD Kanisius

Gamping Tahun Ajaran 2020/2021. Siswa tersebut dipilih berdasarkan
rekomendasi dari guru kelas berdasarkan kriteria kemampuan akademik rendah,
sedang, dan tinggi.

2.

Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah buku cerita bergambar berbasis pendidikan

karakter peduli sosial dan literasi untuk siswa. Buku cerita ini bertujuan untuk
menanamkan karakter peduli sosial serta mengembangkan minat baca siswa. Buku
cerita ini dilengkapi dengan gambar sebagai ilustrasi cerita.

3.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah SD Kanisius Gamping yang beralamat di Jalan

Wates, No. 5, Gamping Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta.

4.

Waktu Penelitian
Penelitian dan pengembangan ini dilakukan pada November 2019 s.d. Juni

2020. Secara keseluruhan, penelitian ini berlangsung kurang lebih selama tujuh
bulan.

C.

Prosedur Pengembangan
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model ADDIE. Peneliti

memilih model ADDIE karena langkahnya sederhana, jelas dan mudah untuk
diikuti. Langkah tersebut yaitu 1) analyze, 2) design, 3) development, 4)
implementation, 5) evaluation (Pribadi, 2014: 23). Berikut adalah langkah
penelitian dan pengembangan model ADDIE yang disajikan dalam bagan.
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Gambar 3.1 Bagan Model ADDIE (Tung, 2017: 59)

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan dalam model ADDIE pada
dasarnya memiliki kaitan satu sama lain (Pribadi, 2014: 23). Langkah-langkah
penelitian dan pengembangan model ADDIE pada gambar di atas dijelaskan oleh
Rusdi (2018: 118) dengan penjabaran sebagai berikut:
1.

Analyze (Analisis)
Pada tahap pertama peneliti melakukan analisis kebutuhan pengembangan

produk. Analisis yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk
yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan
mencakup analisis karakteristik siswa, analisis kemampuan awal, dan analisis
lingkungan belajar. Analisis karakteristik siswa dapat dilakukan berdasarkan
kebutuhan usia. Analisis kemampuan awal dapat dilakukan dengan melakukan tes
awal maupun pembelajaran. Sedangkan analisis lingkungan belajar dapat dilakukan
dengan observasi dan wawancara.
2.

Design (Desain)
Proses dalam tahap design mencakup menentukan tim pengembang,

menentukan sumber daya yang dibutuhkan, menyusun rencana pengembangan,
menentukan spesifikasi produk, hingga membuat prototipe produk. Dalam konteks
tugas akhir mahasiswa, dosen pembimbing termasuk dalam tim pengembang.
Menentukan sumber daya yang dibutuhkan mencakup segala hal yang dibutuhkan
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saat pembuatan prototipe maupun saat uji coba produk. Spesifikasi produk yang
dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan.
3.

Development (Pengembangan)
Pada tahap ini, prototipe produk mulai dikembangkan sesuai dengan

rancangan pada tahap sebelumnya. Prototipe produk kemudian akan dikembangkan
lagi melalui tahapan validasi oleh ahli dan praktisi. Validasi ahli adalah penilaian
produk oleh ahli terkait materi dalam produk tersebut. Sedangkan validasi praktisi
dilakukan untuk mendapatkan masukan dari perspektif praktisi. Pengembangan
produk yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah, maka validator praktisi
dalam pengembangan tersebut adalah guru.
4.

Implementation (Implementasi)
Tahap implementasi mengandung unsur evaluasi formatif dalam bentuk

evaluasi satu-satu, evaluasi kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Evaluasi satusatu memungkinkan pengembang berinteraksi langsung dengan pengguna secara
individual. Partisipan yang dilibatkan dalam evaluasi satu-satu minimal tiga orang
dengan gradasi perbedaan karakter dan kompetensi. Setelah melaksanakan evaluasi
satu-satu, dilanjutkan dengan evaluasi kelompok kecil. Terdapat dua tujuan utama
dalam evaluasi kelompok kecil yaitu menentukan efektivitas perubahan hasil
evaluasi satu-satu dan mengidentifikasi permasalahan lainnya yang dihadapi siswa
serta meyakinkan apakah pengguna dapat menggunakan produk tanpa berinteraksi
dengan instruktur. Partisipan yang dilibatkan pada evaluasi kelompok kecil antara
9 sampai dengan 20 pengguna. Pada beberapa contoh penelitian pengembangan
produk secara terbatas, sering kali pengembang menggabungkan fase evaluasi satusatu ke dalam fase evaluasi kelompok kecil.
Evaluasi lapangan atau uji coba lapangan merupakan implementasi penggunaan
produk untuk tujuan koreksi pada kategori evaluasi formatif. Pada tahap ini peran
pengembang digantikan oleh instruktur khusus yang telah dilatih dan disiapkan
khusus untuk penggunaan produk tersebut. Suasana penggunaan produk
dikondisikan serupa mungkin dengan kondisi penggunaan yang sesungguhnya.
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5.

Evaluate (Evaluasi)
Tahap evaluasi sebenarnya terjadi pada setiap tahap di atas. Pada tahap

evaluasi peneliti melakukan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Evaluasi

formatif dilakukan pada setiap tahap proses ADDIE. Evaluasi yang terjadi pada
empat tahap sebelumnya itulah yang dinamakan evaluasi formatif. Sementara itu,
evaluasi sumatif merupakan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengembangan
yang dilakukan dan dampak yang diperoleh dari penggunaan produk.
Prosedur penelitian dan pengembangan yang peneliti lakukan dengan
mengacu pada model ADDIE dijelaskan sebagai berikut:
1.

Analisis
Pada tahap ini peneliti melakukan analisis kebutuhan dan identifikasi

masalah. Analisis kebutuhan dan identifikasi masalah dilakukan dengan cara
melakukan wawancara dan observasi. Wawancara di lakukan pada guru kelas IV
dan observasi dilakukan di dalam kelas. Wawancara dan observasi dilakukan untuk
mencari informasi terkait pendidikan karakter, kegiatan literasi dan ketersediaan
buku bacaan. Peneliti melakukan wawancara analisis kebutuhan di dua sekolah
yang berbeda yaitu di SD Kanisius Gamping dan SD Kanisius Kenalan. Observasi
kelas dilakukan di SD Kanisius Gamping. Hasil dari analisis tersebut digunakan
sebagai acuan membuat desain produk untuk menjawab kebutuhan guru dan siswa.
Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut peneliti mendapatkan data
kebutuhan akan buku cerita bergambar yang mengandung nilai peduli sosial. Hasil
analisis kebutuhan tersebut kemudian peneliti konsultasi dengan dosen
pembimbing sebagai bentuk evaluasi formatif pada tahap ini. Kemudian peneliti
mendapat persetujuan untuk mengembangkan buku cerita bergambar yang memuat
nilai karakter peduli sosial.
2.

Desain
Pada tahap ini peneliti membuat rancangan produk yang akan dikembangkan.

Rancangan produk dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan identifikasi
masalah yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Berikut penjelasan
rancangan produk yang peneliti kembangkan:
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a.

Konsep Buku

Produk yang dirancang pada penelitian ini adalah buku cerita bergambar.
Jenis buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan adalah fiksi seperti yang
telah peneliti jelaskan pada bab 2. Buku cerita bergambar yang peneliti
kembangkan termasuk ke dalam jenis fiksi karena menceritakan karangan kejadian,
tokoh, dan alur yang dibuat sesuai imajinasi peneliti. Buku cerita bergambar ini juga
mengandung nilai peduli sosial. Buku cerita bergambar ini, pada isi ceritanya juga
sesuai dengan tema pembelajaran yang dipelajari oleh kelas IV pada tema 1
Indahnya Kebersamaan.
b.

Cover Buku

Cover (sampul) buku cerita bergambar dirancang dengan menggunakan
aplikasi Adobe Photoshop. Sampul buku dicetak hardcover. Sampul buku diberi
judul “Hati Seindah Mutiara”. Judul buku diletakkan di sebelah kanan. Pada sampul
buku juga disertai nama penulis “Ignatia Grace” di bagian kanan di bawah judul
buku. Jenis huruf yang digunakan adalah Century Gothic dengan ukuran 6pt.
c.

Isi Buku

Peneliti mendesain teks cerita terlebih dahulu. Teks cerita didesain dengan
membuat kerangka cerita yang terdiri dari merancang ide cerita, jalan cerita, tokoh,
latar, dan sudut pandang cerita. Jalan cerita dirancang menyesuaikan kegiatan
sehari-hari siswa di sekolah. Tokoh ceritanya adalah siswa sekolah dasar. Latar
tempat yang peneliti gunakan adalah sekolah dan rumah Mutiara. Selain latar
tempat, peneliti merancang latar waktu. Latar waktu dalam cerita yaitu, pagi saat
jam masuk sekolah, saat jam pelajaran, dan sore hari saat Mutiara makan malam di
rumah. Peneliti kemudian menentukan sudut pandang yang akan digunakan untuk
menyampaikan cerita. Peneliti menggunakan sudut pandang orang ketiga serba
tahu.
Peneliti kemudian merancang teks cerita dengan menyesuaikan pada
indikator peduli sosial, yaitu mau membantu teman yang membutuhkan,
berperilaku/berkata sopan, memperhatikan saat orang lain bicara, mudah meminta
maaf dan memaafkan, mau menegur orang lain dengan baik, dan mengucapkan
terima kasih pada teman dan guru. Cerita juga disesuaikan dengan Tema 1 Indahnya
Kebersamaan dalam buku Tematik kelas IV SD. Setelah merancang teks cerita,
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peneliti merancang gambar ilustrasi. Peneliti membuat storyboard ilustrasi terlebih
dahulu dalam bentuk narasi. Peneliti kemudian memberikannya pada ilustrator.
Peneliti bersama ilustrator kemudian membuat storyboard dalam bentuk sketsa di
atas kertas. Setelah sketsa jadi ilustrator kemudian membuat ilustrasi menggunakan
Adobe Photoshop sesuai sketsa di atas kertas tadi.
d.

Format Buku

Buku cerita bergambar dirancang menggunakan Microsoft Word 2013.
Ukuran kertas yang digunakan adalah A5 landscape. Jenis huruf yang digunakan
untuk teks cerita adalah Comis Sans MS. Ukuran huruf yang digunakan adalah
13.5pt. Gambar disusun secara variatif. Buku diberi halaman yang terletak di
sebelah tengah bawah.
Rancangan buku cerita yang sudah peneliti tentukan kemudian peneliti
konsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing mulai dari kerangka cerita
hingga rencana bentuk buku ceritanya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk
evaluasi formatif pada tahap desain. Dari konsultasi dengan dosen pembimbing
tersebut peneliti mendapat evaluasi pada jalan ceritanya sehingga peneliti
melakukan perubahan dan kemudian melanjutkan ke tahap pengembangan.
3.

Pengembangan
Pada tahap ini, prototipe produk diwujudkan sesuai dengan rancangan pada

tahap sebelumnya menjadi produk penelitian. Buku cerita bergambar dibuat dengan
mengacu pada langkah pembuatan buku cerita yang baik menurut Kurniawan
(2013: 53) yang telah di paparkan di bab 2 pada halaman 24. Produk tersebut
kemudian divalidasikan pada ahli dan guru kelas IV sebagai langkah
pengembangan lebih lanjut. Ahli yang menjadi validator produk adalah ahli sastra
dan ahli pendidikan karakter. Ahli sastra untuk memberi penilaian terkait bahasa
dan unsur cerita pada produk dan ahli pendidikan karakter untuk memberi penilaian
terkait unsur pendidikan karakter dalam produk. Hasil validasi dari ahli dan guru
kemudian dijadikan acuan untuk memperbaiki produk sebelum digunakan pada
tahap selanjutnya. Langkah validasi produk kepada ahli dan praktisi ini juga
merupakan tahap evaluasi pada tahap ini.
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4.

Implementasi
Pada tahap ini produk yang telah direvisi berdasarkan masukan dari ahli dan

guru kelas akan diuji cobakan pada siswa untuk mendapatkan tanggapan dari siswa
terhadap produk. Uji coba terbatas ini juga menjadi tahap evaluasi formatif pada
tahap implementasi ini. Peneliti menggunakan uji coba produk dalam bentuk
evaluasi satu-satu atau yang sering disebut uji coba terbatas karena subjek
penelitian terdiri dari enam siswa kelas IV sekolah dasar. Keenam siswa akan
membaca produk lalu mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti.
5.

Evaluasi
Pada tahap evaluasi, mengolah data analisis kebutuhan, mengolah data hasil

validasi produk oleh ahli dan guru, dan mengolah data hasil uji coba produk
merupakan evaluasi formatif yang peneliti lakukan. Selanjutnya peneliti melakukan
evaluasi sumatif untuk mengevaluasi kekurangan serta keterbatasan selama proses
penelitian.

D.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah non tes.

Non tes adalah alat pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi
atau keterangan mengenai permasalahan berdasarkan kenyataan yang ada.
1.

Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap

unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko,
2012: 46). Menurut Kartono (1980: 141), observasi merupakan studi yang disengaja
dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan
pengamatan dan pencatatan Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai
pengumpulan data untuk analisis kebutuhan. Observasi dilakukan untuk melihat
kegiatan literasi di dalam kelas, bacaan yang dipilih siswa, perilaku siswa saat
kegiatan literasi, dan ketersediaan buku. Observasi dilakukan di kelas IV dan ruang
perpustakaan SD Kanisius Gamping.
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2.

Wawancara
Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2004: 113). Menurut
Widoyoko (2012: 40), wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog
secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang yang diinterviu
dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang
karakter yang paling mendesak untuk ditanamkan pada siswa, literasi, dan buku
cerita yang tersedia di sekolah. Wawancara dilakukan dengan guru wali kelas IV.
Peneliti melakukan wawancara pada dua guru wali kelas IV dari dua sekolah yang
berbeda yaitu, guru kelas IV SD Kanisius Gamping dan guru kelas IV SD Kanisius
Kenalan. Wawancara dengan guru kelas IV SD Kanisius Kenalan peneliti lakukan
untuk memperkuat data, terkhusus data mengenai karakter yang paling mendesak
untuk ditanamkan pada siswa saat ini.

3.

Kuesioner
Kuesioner adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau

pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai
dengan petunjuk pengisiannya (Sanjaya, 2013: 255). Pada penelitian ini pertama
kali kuesioner digunakan untuk mengambil data uji validitas lembar uji coba
produk. Kemudian, kuesioner digunakan untuk mengambil data kualitas produk
oleh ahli, guru kelas, dan siswa kelas IV sekolah dasar.

E.

Instrumen Penelitian
Instrumen merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mengukur suatu

objek atau mengumpulkan data dari suatu variabel (Matondang, 2009: 87). Variabel
yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah buku cerita bergambar,
pendidikan karakter, dan literasi. Berikut peneliti paparkan setiap instrumen
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:
1.

Pedoman Observasi
Pedoman observasi bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan

observasi untuk mendapat informasi dari lapangan. Aspek yang diamati yaitu
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kegiatan literasi di dalam kelas, bacaan yang dipilih siswa, perilaku siswa saat
kegiatan literasi, dan ketersediaan buku. Berikut adalah lembar observasi yang akan
digunakan peneliti:
Tabel 3. 1 Pedoman Observasi Analisis Kebutuhan
No
Aspek yang diamati
Deskripsi
1. Kegiatan literasi yang dilakukan
di kelas
2. Bacaan yang dipilih siswa saat
kegiatan literasi
3. Perilaku siswa ketika kegiatan
literasi berjalan
4. Ketersediaan buku bacaan
2.

Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat bantu peneliti dalam melakukan

wawancara dan memperoleh hasil wawancara yang akan berguna sebagai data awal.
Wawancara dilakukan kepada guru kelas IV. Wawancara dilakukan untuk
memperoleh data tentang pendidikan karakter, literasi, dan buku cerita sebagai
sarana yang tersedia di sekolah. Berikut adalah pedoman wawancara guru kelas IV:
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara Guru Kelas IV SD
Aspek
Nomor
Pertanyaan
Pertanyaan
Bagaimanakah pendapat ibu tentang
1
pendidikan karakter?
Pendidikan
Apakah pendidikan karakter perlu diberikan
2
Karakter
pada siswa?
Sikap/karakter apakah yang paling mendesak
3
untuk diajarkan pada siswa saat ini?
Apakah kelas IV telah melakukan kegiatan
4
literasi berupa membaca buku non materi
selama 15 menit sesuai dengan panduan
Literasi
Gerakan Literasi Sekolah?
Bagaimana kegiatan literasi di kelas empat
5
dilaksanakan?
Bagaimana dengan ketersediaan buku bacaan
6
non materi di sekolah?
Buku Cerita
Apakah guru membutuhkan buku cerita
7
sebagai media pendidikan karakter bagi
siswa?
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Setujukah ibu bahwa buku cerita menjadi
salah satu sarana untuk dapat meningkatkan
keterampilan literasi siswa?
3.

8

Kuesioner
Kuesioner validasi produk oleh ahli disusun dengan mengacu pada kriteria

buku cerita bergambar yang baik seperti yang sudah dijabarkan pada bab 2 halaman
26. Kriteria tersebut disimpulkan oleh peneliti dalam bentuk poin-poin menjadi
indikator kisi-kisi kuesioner validasi produk. Indikator kemudian dijabarkan lagi
menjadi pernyataan dan pertanyaan kuesioner. Kuesioner tersebut kemudian
digunakan untuk memvalidasi produk oleh ahli dan guru. Sementara itu, kuesioner
uji coba produk oleh siswa disusun dengan menggunakan dua acuan yaitu, tahapan
literasi menurut Gerakan Literasi Sekolah dan kriteria buku cerita yang baik. Pada
penelitian ini, peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup dan terbuka.
Kuesioner tertutup digunakan untuk kuesioner validasi produk oleh ahli dan guru.
Kuesioner terbuka untuk kuesioner uji coba produk oleh siswa
a.

Kuesioner validasi produk oleh ahli dan guru

Kuesioner validasi produk oleh ahli dan guru diajukan sebelum produk diuji
coba kepada siswa. Indikator dalam kuesioner disusun berdasar pada teori kriteria
buku cerita bergambar yang baik. Teori didasarkan pada modifikasi teori milik
Christantiowati, Mansoor, dan Anggara yang sudah peneliti paparkan pada bab 2
halaman 26. Hasil dari kuesioner ahli dan guru akan digunakan untuk acuan revisi
dan kelayakan produk sebelum diuji coba kepada siswa. Berikut adalah tabel kisikisi kuesioner validasi buku cerita.
Tabel 3. 3 Kisi-kisi Kuesioner Validasi Produk oleh Dosen dan Guru
Aspek
Indikator
Nomor Item
Cover buku
1. Judul menarik
1, 2, 3, 4
a. Judul buku
2. Judul buku mewakili isi cerita
b. Warna
3. Warna sampul menarik
sampul
4. Ilustrasi sampul merepresentatifkan
c. Ilustrasi
isi cerita
sampul
Isi buku
1. Cerita mudah dipahami
5, 6, 7, 8, 9, 10,
a. Isi cerita
2. Isi
cerita
mengandung nilai 11, 12, 13, 14,
b. Bahasa yang
pendidikan karakter
15, 16, 17
digunakan
3. Jalan cerita menarik
4. Bahasa mudah dimengerti anak
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c. Tampilan
gambar

Anatomi buku
a. Tata letak
b. Jenis font
c. Halaman

b.

5. Gambar menarik
6. Gambar sesuai dengan karakter
cerita
7. Gambar sesuai dengan isi cerita
1. Gambar tidak menutupi tulisan
18, 19, 20, 21
2. Jenis font dapat terbaca
3. Jenis font menarik
4. Halaman buku runtut

Kuesioner uji coba produk pada siswa

Kuesioner uji coba digunakan untuk mengambil data dan informasi terkait
pendapat siswa setelah membaca produk. Indikator dalam kuesioner ini disusun
berdasar pada teori kriteria buku cerita bergambar yang baik pada halaman 26 dan
kegiatan menanggapi bacaan sesuai tahap ke-2 literasi pada halaman 20. Hasil dari
kuesioner uji coba akan menjadi jawaban dari rumusan masalah tentang
keterbacaan produk pada siswa. Berikut kisi-kisi kuesioner uji coba produk untuk
siswa.
Tabel 3. 4 Kisi-kisi Kuesioner Uji Coba Produk pada Siswa
Variabel
Indikator
Nomor Item
Cover buku
1. Judul disukai
1, 2
a. Judul buku
2. Warna disukai
b. Warna
Isi buku
1. Alur cerita dapat dipahami
3, 4, 5
a. Isi cerita
2. Bahasa mudah dimengerti
b. Bahasa
yang 3. Gambar menarik
digunakan
c. Tampilan gambar
Anatomi buku
1. Tulisan terbaca
6
a. Jenis font
Tahap ke-2 literasi
1. Menanggapi cerita
7, 8, 9, 10

F.

Validitas Instrumen Penelitian
Validitas merupakan salah satu indikator kualitas alat ukur yang harus

dipenuhi (Sidauruk, 2012: 54). Instrumen dikatakan valid apabila instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono,
2010: 173). Secara umum, terdapat tiga jenis pendekatan dalam meneliti validitas,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

yaitu, (1) validitas isi, (2) validitas konstruk, dan (3) validitas kriteria (Suryabrata,
2005).
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan validitas isi. Validitas
isi adalah validitas yang menunjukkan bahwa isi sebuah instrumen sudah mewakili
apa yang direncanakan untuk diukur (Sugiyono, 2015). Validasi isi dilakukan
dengan cara meminta pendapat dan saran dari ahli terkait isi pada instrumen yang
akan diajukan. Instrumen yang divalidasi menggunakan pendekatan validitas isi
adalah instrumen kuesioner uji coba produk oleh siswa yang dikembangkan dalam
penelitian. Validasi dilakukan oleh ahli sastra dan ahli pendidikan karakter.

G.

Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk kata atau kalimat (Junaid,
2016: 72). Sementara itu, data kuantitatif merupakan data yang berwujud angkaangka sebagai hasil pengukuran (Widoyoko, 2012: 21). Berikut pembahasan dari
masing-masing analisis data
1.

Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif pada penelitian ini didapatkan dari observasi, wawancara dan
komentar/saran dari kuesioner. Hasil observasi kelas dan wawancara guru
digunakan sebagai informasi mengenai karakter yang paling mendesak untuk
ditanamkan saat ini, kegiatan literasi di kelas, dan kebutuhan akan buku cerita
bergambar. Sedangkan komentar/saran dari validator produk digunakan sebagai
acuan revisi produk. Hasil observasi kelas, wawancara guru, komentar hasil
kuesioner dari validator dan jawaban kuesioner uji coba dideskripsikan sesuai
dengan pertanyaan dan pernyataan yang diajukan.

2.

Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif dari penelitian ini didapatkan dari hasil validasi instrumen

validasi produk oleh ahli dan hasil validasi produk oleh guru kelas. Kuesioner
menggunakan rentang skor 1-4. Rentang skor tersebut digunakan berdasarkan skala
Likert. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini menggunakan model empat
pilihan (skala empat). Setiap skor yang diperoleh dari penilaian validator, kemudian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

dihitung untuk mendapatkan skor rerata. Skor rerata dapat diperoleh dengan
perhitungan menggunakan rumus berikut:
Rerata =

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚

Gambar 3.2 Rumus Perhitungan Skor Rerata
Setelah mengetahui skor rerata dari setiap validator kemudian dicari skor
rerata akhir validasi produk oleh ahli dan praktisi. Skor rerata akhir diperoleh
dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Rerata akhir =

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘
∑ 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘

Gambar 3.3 Rumus perhitungan rerata akhir validasi produk
Skor rerata setiap validator dan skor rerata akhir validasi produk
dikonversikan ke dalam bentuk data kualitatif. Konversi data tersebut dilakukan
dengan mengacu pada tabel konversi data menurut Widoyoko (2014: 144). Berikut
adalah tabel konversi data kuantitatif ke kualitatif yang disajikan dalam tabel.
Tabel 3.5 Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif
Interval Skor
Kategori
3,25 – 4,00
Sangat Baik
2,50 – 3,25
Baik
1,75 – 2,50
Kurang Baik
1,00 – 1,75
Sangat Kurang Baik
Pada uji validitas instrumen, instrumen dikatakan valid jika memperoleh
rerata skor lebih besar dari 2,50. Nilai terdapat pada rentang skor 3 (kategori baik)
yang berarti keseluruhan instrumen sudah layak digunakan tapi perlu perbaikan.
Sebaliknya, apabila rerata skor yang diperoleh lebih kecil dari 2,50 maka instrumen
tersebut dapat dikatakan tidak valid.
Pada validasi produk oleh validator, jika produk mendapatkan skor rerata
lebih besar dari 2,50 dengan kategori baik hingga sangat baik maka produk siap
untuk diuji coba dengan terlebih dahulu direvisi. Namun, jika produk memperoleh
skor rerata lebih kecil dari 2,50 dengan kategori kurang baik atau sangat kurang
baik maka produk perlu direvisi dan divalidasi kembali.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan
produk yang dikembangkan dalam penelitian ini.
A.

Hasil Penelitian

1.

Prosedur Pengembangan Buku Cerita
Prosedur pengembangan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah

prosedur pengembangan model ADDIE, yaitu Analyze (Analisis), Design (Desain),
Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), Evaluation
(Evaluasi). Berikut penjabaran prosedur pengembangan sesuai ADDIE yang telah
dilakukan oleh peneliti:
a.

Analisis

Tahap awal dalam penelitian dan pengembangan buku cerita bergambar yang
peneliti lakukan adalah melakukan analisis. Peneliti mengumpulkan data dan
informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data dan informasi tersebut
kemudian dianalisis. Peneliti memperoleh data analisis kebutuhan melalui
observasi dan wawancara.
Peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas IV SD Kanisius Gamping
dan SD Kanisius Kenalan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
guru menganggap bahwa pendidikan karakter perlu diberikan pada siswa dan
bagaimana guru memberikan pendidikan karakter pada siswa. Wawancara kepada
guru juga dilakukan untuk mengetahui karakter apa yang saat ini paling mendesak
untuk diajarkan pada siswa. Selain itu, wawancara dilakukan juga untuk
mengetahui ketersediaan buku bacaan dan pendapat guru mengenai buku cerita
sebagai media pendidikan karakter dan literasi bagi siswa.
Peneliti juga melakukan observasi di kelas IV SD Kanisius Gamping.
Observasi dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut dan mengamati secara langsung
apa yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan pada jam kegiatan literasi.
Observasi dilakukan sebagai langkah awal dalam menganalisis permasalahan dan
kebutuhan terkait, kegiatan literasi dan buku bacaan. Selain itu, kegiatan observasi
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membantu peneliti menemukan solusi sehingga peneliti dapat menghasilkan produk
buku cerita bergambar sesuai kebutuhan guru dan siswa.
1.

Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan dua guru kelas IV yang berbeda. Peneliti
melakukan wawancara dengan guru kelas IV SD Kanisius Gamping dan SD
Kanisius Kenalan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat guru tentang
pendidikan karakter, kegiatan pendidikan karakter di kelas, nilai karakter yang
paling perlu diajarkan saat ini menurut guru, kegiatan literasi di kelas, ketersediaan
buku bacaan, dan pendapat guru tentang buku cerita untuk sarana literasi dan
pendidikan karakter siswa. Hasil wawancara dari dua guru kelas IV tersebut peneliti
tampilkan dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Hasil Wawancara dengan Guru Kelas IV
No.
Pertanyaan
Guru SDK Gamping
Guru SDK Kenalan
1.
Bagaimanakah
Pendidikan
karakter Ya bagus. Karakter orang
pendapat
ibu membantu
siswa itu memang beda-beda
tentang
mengembangkan sikap- apalagi
anak-anak
di
pendidikan
sikap baik yang penting sekolah itu punya latar
karakter?
harus diajarkan secara belakang
berbeda-beda
telaten dan baik.
karena
lingkungannya
berbeda-beda
juga.
Mungkin ada yang positif
ada juga yang negatif. Jadi,
pendidikan karakter ini
untuk
meningkatkan
karakter baik atau positif
yang sudah ada dan
mengajarkan anak sikapsikap lain yang mungkin
belum ada pada dirinya.
2.

Apakah
Ya, perlu. Kalau di kelas
pendidikan
saya berikan sesuai
karakter
perlu pelajaran tematik itu, di
diberikan
pada buku ada panduannya
siswa?
juga begitu. Kegiatannya
misalnya kalau ada
bacaan lalu dibahas
sikap-sikap yang ada di
bacaan
itu.
Kalau
misalnya
bacaannya
seperti cerita begitu.
Kemudian saya berikan

Sangat perlu karena anakanak harus diarahkan
untuk membentuk karakter
tertentu. Kalau saya untuk
pendidikan karakter di
kelas
biasanya
saya
berikan terintegrasi saat
jam pelajaran tematik,
melalui
contoh-contoh
yang biasa dari kejadian
asli yang terjadi di kelas
atau di sekolah lalu saya
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penjelasan lagi kepada beri penjelasan tentang
mereka mengenai sikap sikap-sikapnya dan baik
ini maksudnya seperti buruknya.
apa,
apa
yang
seharusnya
dilakukan
dan tidak dilakukan.
3.

Sikap/karakter
apakah
yang
paling mendesak
untuk diajarkan
pada siswa saat
ini?

Disiplin, peduli, dan
menghargai. Kalau dari
3 itu peduli sosial karena
anak-anak sekarang itu
saya liat jadi lebih sering
bicara kasar. Sikapnya
juga kurang sopan kalau
sama gurunya juga
berani sekarang, apalagi
sama temannya. Anakanak itu sekarang juga
kalau ada temannya
yang istilahnya sedang
kesusahan lalu butuh
bantuan itu mereka tidak
punya rasa spontan
untuk menolong. Harus
disuruh dulu kadang.

Kejujuran,
peduli,
tanggung jawab. Kalau
yang paling lagi itu peduli.
Alasannya,
saya
itu
sekarang melihat kalau
anak-anak itu rasa mau
menolong orang-orang di
sekitarnya
kurang.
Terkadang mau menolong
tapi ya paling teman-teman
yang menurut mereka
dekat sama mereka saja.

4.

Apakah kelas IV
telah melakukan
kegiatan literasi
berupa membaca
buku non materi
selama 15 menit
sesuai
dengan
panduan Gerakan
Literasi Sekolah?

Sebenarnya
sudah.
Sekolah
juga
memberikan 15 menit
pertama setelah berdoa
waktu untuk literasi, tapi
waktu 15 menitnya juga
terkadang
digunakan
untuk KBM kalau saya
sedang butuh waktu
tambahan.

Melakukan, tapi kadang
kalau ada keperluan untuk
hal-hal tertentu ya kadang
ditiadakan.
Keperluan
tertentunya seperti kalau
ada ulangan harian waktu
15 menitnya dipakai untuk
belajar dulu atau kalau
butuh waktu tambahan
untuk KBM.

5.

Bagaimana
kegiatan literasi di
kelas
empat
dilaksanakan?

Anak-anak
biasanya
saya bebaskan mau baca
buku apa saja. Saya
bebaskan bukunya dan
ambil
buku
di
perpustakaan kemudian
baca di kelas supaya bisa
saya awasi. Setelah
membaca buku kalau
jamnya sudah habis ya
terkadang
di review

Saya
suruh
mereka
membaca buku apa saja.
Bukunya diambil dari
perpustakaan lalu dibaca di
kelas. Setelah membaca ya
langsung lanjut kegiatan
KBM.
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terkadang
lanjut KBM.

langsung

6.

Bagaimana
dengan
ketersediaan buku
bacaan non materi
di sekolah?

Banyak buku bacaan
sebenarnya kalau di sini.
Hanya saja yang bisa
digunakan
untuk
pengajaran pendidikan
karakter itu yang belum
ada. Buku cerita anak di
sini juga buku cerita
biasa dan itu pun sudah
banyak yang rusak,
halamannya hilang.

Ya ada. Kita ada majalah
Bobo untuk buku-buku
yang menghibur dan ada
yang lain di perpustakaan,
tapi ya lebih banyak bukubuku tentang pengetahuan
daripada buku cerita.
Paling kalau bacaan cerita
cerpen dari majalah Bobo
itu kita punya banyak
majalah Bobo.

7.

Apakah
guru
membutuhkan
buku
cerita
sebagai
media
pendidikan
karakter
bagi
siswa?

Butuh, karena kalau
menurut saya buku cerita
itu dapat membantu
proses pendidikan ya
termasuk
pendidikan
karakter. Anak-anak itu
juga ‘kan lebih mudah
belajar kalau ada benda
konkret atau ada ilustrasi
dan ada contohnya. Jadi
ya pada dasarnya bukan
hanya
guru
yang
membutuhkan.
Baik
guru maupun siswa
sama-sama
membutuhkan
buku
cerita.

Saya rasa butuh ya karena
saya
yakin
proses
pendidikan
karakternya
jadi terbantu maksudnya
ada
yang
bisa
menjembatani untuk anak.
Ya sebenarnya bukan
hanya guru tapi siswa juga
membutuhkannya.
Apalagi kalau yang ceritaceritanya dekat dengan
kehidupan anak-anak jadi
lebih mudah dipahami.

8.

Setujukah
ibu
bahwa buku cerita
menjadi salah satu
sarana
untuk
dapat
meningkatkan
keterampilan
literasi siswa?

Iya, karena buku cerita
itu
sarana
untuk
membaca dan membaca
itu bagian dari literasi

Saya setuju , karena kalau
buku cerita itu tidak terlalu
berat
dan
tidak
membosankan untuk anakanak jadi bisa untuk
membantu anak terbiasa
dengan
membaca
kemudian jadi punya minat
tinggi terhadap bacaan lalu
nanti
lama-lama
keterampilan
membaca
dan literasinya semakin
baik. Setahu saya juga di
buku
panduan
GLS
(Gerakan Literasi Sekolah)
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itu buku cerita bergambar
menjadi
rekomendasi
untuk
kegiatan
mengembangkan
keterampilan literasi siswa
SD.
Berdasarkan hasil wawancara kepada dua guru tersebut, guru sadar apabila
pendidikan karakter baik bagi siswa untuk membentuk dan mengembangkan
karakter baik pada diri siswa. Kedua guru juga menyetujui bahwa pendidikan
karakter perlu diberikan pada siswa termasuk saat di kelas. Kegiatan pendidikan
karakter di kelas dilakukan sesuai dengan pembelajaran tematik hari itu. Kemudian
dilanjutkan dengan guru memberikan penjelasan satu arah pada siswa. Hasil
wawancara juga menyatakan bahwa kedua guru sama-sama menyebutkan sikap
peduli sebagai karakter yang perlu diajarkan pada siswa saat ini. Guru menganggap
peduli sosial sebagai sikap yang perlu diajarkan saat ini karena guru melihat siswa
dewasa ini memiliki sikap dan perkataan yang kurang sopan. Siswa juga kurang
memiliki kesadaran dan kemauan untuk menolong temannya yang membutuhkan
bantuan.
Terkait kegiatan literasi guru menjelaskan bahwa kegiatan membaca 15 menit
sudah dilaksanakan setiap pagi meskipun terkadang waktu 15 menit tersebut
digunakan untuk kepentingan lain. Guru menjelaskan bahwa kegiatan literasi
dimulai dengan guru mempersilakan siswa untuk memilih buku bacaan bebas nonmateri dari perpustakaan. Kemudian siswa membaca buku di kelas. Setelah jam
literasi selesai kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan review bacaan atau segera
memulai KBM. Sementara itu, ketersediaan buku bacaan di sekolah yang dapat
menjadi media pendidikan karakter guru menyatakan jumlahnya tidak memadai.
Padahal, kedua guru kelas IV itu menyatakan bahwa guru membutuhkan buku
cerita sebagai media pendidikan karakter bagi siswa yang sekaligus menjadi sarana
untuk mengembangkan keterampilan literasi siswa.
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2.

Hasil Observasi

Observasi peneliti lakukan pada saat kegiatan literasi dilakukan pada pagi hari
di kelas IV SD Kanisius Gamping. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi
secara langsung terkait kegiatan literasi di dalam kelas. Hasil observasi kelas
peneliti tampilkan dalam bentuk tabel berikut ini.
Tabel 4.2 Hasil Observasi Kegiatan Literasi Kelas IV
No Aspek yang diamati
Deskripsi
1.

Kegiatan

literasi

dilakukan di kelas

yang Kegiatan literasi dilakukan 15 menit di jam
pertama setelah doa pagi. Siswa dibebaskan
untuk

memilih

buku.

Siswa

harus

mengambil buku di perpustakaan karena di
dalam kelas tidak ada pojok baca. Siswa
membaca buku secara mandiri. Guru
menunggui siswa sambil duduk di meja
bangku guru sambil sesekali memantau
siswa. Setelah waktu literasi 15 menit
selesai siswa langsung mengembalikan
buku ke perpustakaan dan melanjutkan
kegiatan belajar sesuai jadwal.

2.

Bacaan yang dibaca saat Mayoritas
kegiatan literasi

siswa

memilih

buku

yang

memiliki banyak gambar. Saat memilih di
perpustakaan siswa memilih buku mana
yang memiliki banyak gambar. Siswa
perempuan memilih buku cerita yang
memiliki gambar untuk dibaca. Sedangkan
siswa laki-laki cenderung memilih buku
pengetahuan umum yang memiliki gambargambar seperti ensiklopedia anak atau buku
biografi tokoh.
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3.

Perilaku

siswa

ketika 11 dari 20 siswa dalam satu kelas terlihat

kegiatan literasi berjalan

kurang senang saat guru meminta mereka
mengambil buku bacaan untuk dibaca
selama jam literasi.
Selama jam literasi, tidak semua siswa
melakukan kegiatan membaca dengan baik.
Hanya 9 siswa yang terlihat membaca
dengan sungguh-sungguh. Sedangkan 7
siswa membaca secara asal dan terburuburu, 3 siswa hanya membolak-balik
halaman buku tanpa dibaca, dan 1 siswa
tidak membaca sama sekali buku yang
diambilnya dan meletakkan kepala di atas
meja.
Setiap siswa memiliki durasi membaca yang
berbeda. Ada yang lebih dulu selesai
sebelum waktu 15 menit berakhir, ada juga
yang juga masih membaca. Namun, ketika
ada siswa yang telah selesai membaca,
siswa tersebut mulai mengajak bicara siswa
lain. Kemudian konsentrasi membaca di
dalam kelas mulai tidak kondusif. Mulai
banyak siswa yang tidak fokus untuk
membaca lalu mulai berbicara dengan siswa
lainnya. Ada yang membicarakan isi buku
yang telah dibaca, tapi lebih banyak yang
membicarakan hal lain. Akhirnya, mulai
banyak siswa yang tidak fokus untuk
membaca

dan

menyelesaikan

bacaan

terburu-buru atau hanya dengan melihat
gambarnya.

Kondisi

kelas

kemudian

menjadi ribut. Guru memperingatkan untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

diam dan melanjutkan membaca, tapi
suasana kondusif hanya berlangsung selama
kurang dari 5 menit.

4.

Ketersediaan buku bacaan

Kelas tidak memiliki pojok baca. Bukubuku hanya ada di perpustakaan. Buku-buku
pelajaran

lebih

banyak

jumlahnya

dibandingkan dengan buku non pelajaran.
Buku non\ pelajaran yang ada pun adalah
buku-buku pengetahuan umum seperti
ensiklopedia anak dan buku biografi. Tidak
banyak

buku

perpustakaan.

cerita

yang

Buku-buku

ada

cerita

di
yang

tersedia pun adalah buku cerita terbitan lama
dan sudah banyak yang rusak serta banyak
bagian buku yang hilang. Dibandingkan
dengan buku cerita anak, buku pengetahuan
umum juga lebih banyak jumlahnya.

Hasil observasi kelas yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sekolah
telah melaksanakan kegiatan literasi yang dilakukan 15 menit setelah doa pagi
sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Guru mempersilakan siswa untuk
memilih buku bebas di perpustakaan dan membacanya di kelas. Buku bacaan yang
banyak dipilih oleh siswa adalah buku yang memiliki gambar. Selama siswa
membaca, guru mengawasi dari meja guru. Siswa diminta membaca buku secara
mandiri. Dari hasil observasi, siswa selama kegiatan literasi menunjukkan perilaku
yang berbeda-beda. Sebelas dari dua puluh siswa dalam satu kelas terlihat kurang
senang saat guru meminta mereka mengambil buku bacaan untuk dibaca selama
kegiatan literasi. Selama kegiatan literasi, tidak semua siswa melakukan kegiatan
membaca dengan baik. Hanya sembilan siswa yang terlihat membaca dengan
sungguh-sungguh. Sedangkan tujuh siswa membaca secara asal dan terburu-buru,
tiga siswa hanya membolak-balik halaman buku tanpa dibaca, dan satu siswa tidak
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membaca sama sekali buku yang diambilnya dan meletakkan kepala di atas meja.
Beberapa kali suasana kelas menjadi ribut karena durasi membaca siswa yang
berbeda-beda. Siswa yang sudah selesai membaca mengajak berbicara temannya.
Konsentrasi siswa lain akhirnya menjadi terganggu dan tidak fokus membaca lagi.
Guru menegur jika terjadi keributan, tapi beberapa menit kemudian siswa ribut lagi.
Kegiatan literasi berakhir setelah 15 menit. Kemudian siswa harus mengembalikan
buku ke perpustakaan lalu kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan belajar
sesuai jadwal.
Peneliti dari hasil observasi juga menemukan kondisi bahwa kelas tidak
memiliki pojok baca. Sehingga, setiap kali akan melaksanakan kegiatan literasi 15
menit siswa harus mengambil buku di perpustakaan. Peneliti melihat di
perpustakaan buku pelajaran jumlahnya lebih banyak daripada buku non-pelajaran.
Peneliti melihat, buku cerita yang adapun kondisinya banyak yang sudah rusak.
Bagian buku cerita tersebut ada yang sobek. Ada juga halaman yang hilang
sehingga buku tidak lagi runtut dan tidak nyaman untuk dibaca.
Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi
inilah, peneliti menarik pendapat bahwa siswa dan guru kelas IV membutuhkan
buku cerita bergambar sebagai media pendidikan karakter dan literasi. Hasil
pengumpulan data ini pula yang menjadi acuan peneliti untuk menciptakan produk
dalam penelitian dan pengembangan, produk yang dikembangkan berupa buku
cerita bergambar dengan muatan karakter peduli sosial dengan judul “Hati Seindah
Mutiara”.

b.

Desain

Setelah mengetahui kondisi awal dan kebutuhan tentang pendidikan karakter,
kegiatan literasi, dan ketersediaan buku cerita, peneliti menyusun rancangan buku
cerita bergambar. Peneliti merancang buku cerita bergambar dengan mengacu pada
kriteria buku cerita bergambar yang baik serta indikator nilai peduli sosial. Setelah
garis besar rancangan peneliti dapatkan, peneliti mulai merancang buku dengan
penjelasan sebagai berikut:
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1.

Konsep buku
Konsep buku cerita bergambar yang dikembangkan adalah buku cerita

bergambar berjenis fiksi yang memuat nilai karakter peduli sosial. Konsep ini
diambil dengan tujuan untuk sarana pendidikan karakter peduli sosial siswa
sekaligus memenuhi kebutuhan buku bacaan untuk kegiatan literasi. Konsep buku
ini sesuai dengan tema pembelajaran yang dipelajari oleh kelas IV yaitu pada tema
1 Indahnya Kebersamaan. Pada tema 1 kompetensi sikap yang dikembangkan
adalah sikap peduli. Pada tema 1 ini pula topik bahasannya adalah tentang
kebersamaan dan keberagaman sehingga selaras dengan nilai peduli sosial. Maka
dari itu peneliti menggabungkan nilai peduli sosial dengan topik kebersamaan dan
keberagaman dalam buku cerita bergambar berjudul “Hati Seindah Mutiara”. Buku
cerita bergambar diberikan judul “Hati Seindah Mutiara” karena di dalam judul
tersebut secara langsung peneliti menonjolkan kata kunci tentang tokoh utama
dalam cerita dan sesuatu yang baik terkait tokoh tersebut. Hal ini sesuai dengan
kriteria buku cerita bergambar yang baik bahwa judul buku haruslah representatif.
2.

Cover Buku
Cover (sampul) buku cerita bergambar dibuat dengan menggunakan aplikasi

Adobe Photoshop. Sampul buku dicetak hardcover. Pada sampul buku tertera judul
“Hati Seindah Mutiara”. Judul diletakkan di sebelah kanan. Judul digambar manual
menggunakan perangkat Pen yang tersambung ke Adobe Photoshop. Pada sampul
buku juga disertai nama penulis “Ignatia Grace” di bagian kanan di bawah judul.
Jenis huruf yang digunakan adalah Century Gothic dengan ukuran 6pt dan
horizontally scale sebesar 250%.
3.

Isi Buku
Isi buku pada buku cerita bergambar ini dibuat dengan menggunakan aplikasi

Microsoft Word 2013. Isi buku dicetak menggunakan kertas artpaper 150 gram. Isi
dari buku ini adalah cerita dan gambar. Cerita merupakan hasil dari karangan
peneliti yang dibuat dengan jalan cerita menarik, berisi nilai moral, dan berkaitan
dengan kegiatan sehari-hari sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar yang baik.
Jalan cerita dalam buku cerita ini juga disesuaikan dengan tema 1 Indahnya
Kebersamaan dari buku tematik kelas IV Kurikulum 2013. Dari jalan cerita tersebut
kemudian dibentuk cerita utuh yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tentang peduli
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sosial. Nilai-nilai peduli sosial yang dimasukkan sesuai dengan indikator sikap
peduli sosial yang sudah dijelaskan pada bab 2. Gambar dalam buku cerita juga
merupakan hasil pemikiran dan imajinasi peneliti yang diwujudkan dengan bantuan
ilustrator. Kelengkapan isi buku peneliti jabarkan sebagai berikut.
a.

Teks
Teks cerita disesuaikan dengan tema 1 Indahnya Kebersamaan karena di

dalam tema tersebut sikap yang dikembangkan adalah peduli. Pada tema 1 Indahnya
Kebersamaan itu juga terdapat topik bahasan tentang keberagaman. Nilai peduli
sosial kemudian dipadukan dengan topik kebersamaan dan keberagaman menjadi
sebuah cerita utuh. Teks cerita dikemas menggunakan Bahasa Indonesia. Pilihan
kata yang digunakan adalah kata yang mudah dimengerti oleh anak sesuai dengan
salah satu kriteria buku cerita yang baik yang telah dipaparkan dalam bab 2. Teks
cerita disajikan dengan alur maju dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu.
b.

Ilustrasi
Gambar ilustrasi pada penelitian ini dibuat oleh seorang ilustrator. Ilustrator

mengerjakan ilustrasi menggunakan Adobe Photoshop. Proses pembuatan ilustrasi
secara keseluruhan menggunakan Adobe Photoshop dari sketsa gambar hingga
pewarnaan. Pengerjaan ilustrasi diawali dengan pembuatan draf buku cerita
bergambar. Draf buku cerita bergambar berisi cerita utuh dan konsep ilustrasi serta
peletakannya yang dibuat oleh peneliti dalam bentuk teks. Draf lalu diserahkan
kepada ilustrator. Ilustrator kemudian menggambar sketsa tiap ilustrasi di atas
kertas terlebih dahulu. Ilustrator kemudian mulai menggambar ilustrasi tersebut ke
dalam Adobe Photoshop sesuai sketsa di atas kertas. Seluruh objek dalam ilustrasi
digambar manual oleh ilustrator menggunakan Adobe Photoshop. Ilustrasi
kemudian diberi warna-warna cerah agar menarik bagi siswa.
4.

Format Buku
Format dari buku cerita bergambar disusun menggunakan Microsoft Word

2013. Ukuran kertas yang digunakan adalah A5 landscape. Pemilihan orientasi
buku cerita bergambar sesuai dengan pendapat Resmini (2010:

18) yang

mengatakan bahwa buku cerita bagi anak sebaiknya dipilihkan bentuk persegi
panjang yang horizontal. Jenis huruf yang digunakan untuk teks cerita adalah Comis
Sans MS. Ukuran huruf yang digunakan adalah 13,5pt. Buku cerita memiliki
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halaman sebanyak 35 halaman yang terdiri dari narasi dan gambar. Gambar disusun
secara variatif. Ada gambar yang diletakkan pada satu halaman penuh terpisah
dengan teks ceritanya dan ada juga yang digabungkan dengan teks cerita dalam satu
halaman. Rancangan peletakan gambar dilakukan agar tata letak buku tertata
dengan baik sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar yang baik. Halaman pada
buku terletak di sebelah tengah bawah. Pada halaman pertama di sebelah pojok kiri
bawah terdapat nama penulis cerita dan ilustrator dengan jenis huruf dan ukuran
yang berbeda dari teks cerita, yaitu jenis Times New Roman dengan ukuran 9pt.
Pada halaman terakhir buku cerita di sebelah kiri bawah terdapat pertanyaan
refleksi bagi siswa agar siswa terbantu menangkap maksud dari buku cerita.
Pertanyaan refleksi diberi warna merah muda untuk membantu siswa membedakan
dengan teks cerita.

c.

Pengembangan

Pada tahap ini prototipe produk buku cerita bergambar diwujudkan sesuai apa
yang telah dirancang pada tahap desain menjadi sebuah produk. Produk yang sudah
jadi kemudian dimintakan penilaian atau validasi oleh dua ahli dan satu praktisi.
1.

Membuat Buku Cerita Bergambar
Buku cerita bergambar dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut.
a.

Mendatangkan ide cerita

Setelah mengetahui nilai karakter peduli sosial yang perlu dimasukkan dalam
cerita dan mendapatkan tema cerita dari buku tematik, peneliti kemudian
menentukan ide cerita. Sebelum menentukan ide ceritanya, peneliti mencari
referensi dari buku-buku cerita anak yang sudah ada. Peneliti kemudian membuat
daftar ide cerita. Peneliti lalu memilih satu yang akan digunakan untuk membangun
ceritanya. Peneliti memilih ide cerita dengan peristiwa yang paling dekat dengan
kehidupan sehari-hari. Alasan memilih ide cerita yang dekat dengan kehidupan
sehari-hari adalah agar siswa merasa memiliki keterkaitan dengan kehidupannya
sehingga membantu siswa untuk memahami cerita dan pesan yang ingin
disampaikan.
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b.

Membuat kerangka cerita

Ide cerita yang sudah ada kemudian peneliti kembangkan membentuk latar
peristiwa, tokoh, dan tangga dramatik cerita untuk membuat kerangka cerita. Latar
peristiwa terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dalam cerita.
Peristiwa dalam buku cerita yang peneliti kembangkan secara garis besar yaitu
mengenai seorang siswa dari Papua yang baru pindah sekolah ke Yogyakarta yang
mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari teman kelasnya. Setelah mendapat
peristiwa secara garis besar peneliti menyusun tangga dramatik cerita. Tangga
dramatik adalah naik turunnya cerita yang terdiri dari awalan, masalah, dan akhir.
Kerangka cerita peneliti buat dengan mengacu pada indikator sikap peduli sosial
dan kriteria buku cerita bergambar yang baik yang sudah dijelaskan dalam bab 2.
c.

Menulis cerita utuh

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menulis cerita secara utuh.
Kerangka cerita yang sudah jadi peneliti kembangkan lagi sehingga membentuk
cerita utuh dari awal hingga akhir. Peneliti menulis cerita di Microsoft Word 2013.
Cerita utuh yang peneliti kembangkan mengandung sikap peduli sosial dengan
mengacu pada indikator sikap peduli sosial. Cerita yang peneliti kembangkan
dituturkan menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Peneliti
mengembangkan cerita menggunakan kalimat simpleks. Kata-kata dalam cerita
menggunakan kata baku sesuai KBBI, tapi tetap mudah dipahami oleh siswa kelas
IV SD. Setelah cerita selesai dikembangkan, peneliti menentukan judul ceritanya.
d.

Membuat gambar ilustrasi

Gambar merupakan bagian penting dalam buku cerita bergambar. Pada
penelitian ini, peneliti dibantu oleh seorang ilustrator untuk membuat gambar
ilustrasi buku cerita. Peneliti membuat storyboard gambar terlebih dahulu dalam
bentuk kalimat. Peneliti kemudian bersama dengan ilustrator membuat storyboard
dalam bentuk sketsa gambar di atas kertas. Sketsa gambar ilustrasi dapat dilihat
pada gambar 4.1 berikut ini.
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Gambar 4.1 Sketsa Gambar Ilustrasi
Gambar 4.1 berisikan urutan gambar ilustrasi dari awal hingga akhir cerita.
Setelah sketsa selesai dibuat di atas kertas, ilustrator membuat gambar di aplikasi
Adobe Photoshop.
e.

Membuat layout buku

Langkah berikutnya yang peneliti lakukan setelah gambar ilustrasi selesai,
yaitu membuat layout buku cerita bergambar. Peneliti membuat layout
menggunakan Microsoft Word 2013. Ukuran kertas yang digunakan adalah A5
landscape. Layout buku cerita bergambar dibuat dengan tujuan agar letak gambar
tidak menutupi teks cerita sehingga siswa dapat membacanya dengan nyaman.
Ukuran huruf yang digunakan untuk teks cerita adalah 13,5pt dengan jenis huruf
Comic Sans MS. Gambar pada buku cerita peneliti letakkan dengan cara yang
beragam agar tidak membosankan. Sepuluh gambar peneliti letakkan di satu
halaman penuh setelah halaman teks cerita. Sembilan gambar lainnya peneliti
letakkan di halaman yang sama dengan teks cerita. Gambar yang peneliti letakkan
di halaman yang sama dengan teks cerita peneliti atur peletakannya agar teks cerita
tetap terlihat dengan jelas.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

f.

Melakukan editing dan revisi cerita yang sudah jadi.

Setelah layout buku cerita selesai dan gambar serta teks telah disusun dengan
baik, peneliti kemudian melakukan editing. Peneliti melakukan editing mandiri
secara keseluruhan untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan, tanda baca,
dan kesalahan struktur kalimat. Setelah itu buku cerita bergambar diberikan pada
validator untuk divalidasi. Hasil validasi tersebut digunakan sebagai acuan
melakukan revisi pada produk agar produk menjadi lebih baik lagi.

2.

Validasi Produk Buku Cerita Bergambar oleh Ahli dan Praktisi
Produk yang sudah jadi kemudian divalidasikan pada ahli dan praktisi.

Validasi dilakukan untuk mengembangkan buku cerita agar menjadi produk yang
layak untuk diuji coba kepada siswa. Pada penelitian ini, validasi produk buku cerita
bergambar dilakukan secara daring melalui email. Validasi dilakukan secara daring
karena kondisi pandemi virus covid-19. Validator menghendaki untuk tidak
memberikan dalam bentuk hardfile dan meminta agar dilakukan melalui email. Soft
file produk buku cerita bergambar dikirim kepada validator dalam bentuk Portable
Document Format (PDF) beserta surat pengantar validasi dan lembar validasi
produk. Validator yang memberikan validasi adalah dua ahli dan satu praktisi. Dua
orang ahli yang menjadi validator adalah ahli pendidikan karakter dan ahli sastra.
Ahli pendidikan karakter untuk memberikan penilaian dan tanggapan terkait nilai
peduli sosial pada produk. Ahli sastra memberikan nilai dan tanggapan terkait cerita
dan bahasa yang digunakan pada produk. Sedangkan praktisi yang menjadi
validator adalah guru kelas IV SD. Guru kelas IV yang memberikan penilaian
adalah guru kelas IV SD Kanisius Ganjuran. Berikut hasil validasi produk dari dua
ahli dan guru kelas IV.
a.

Hasil validasi produk oleh ahli sastra

Ahli yang melakukan validasi produk ini yaitu seorang dosen sastra. Validasi
dilakukan pada tanggal 31 Maret 2020. Validasi ahli sastra ditujukan untuk
mendapat penilaian dan masukan terkait bahasa dan cerita pada buku cerita
bergambar yang peneliti kembangkan. Hasil validasi oleh ahli sastra memperoleh
skor 3,80. Berdasarkan validasi yang telah dilakukan, ahli sastra memberikan
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sembilan komentar. Komentar tersebut kemudian peneliti jadikan acuan untuk
revisi buku cerita bergambar sebelum melakukan uji coba kepada siswa.
Revisi pertama yang peneliti lakukan adalah mengganti judul buku cerita.
Menurut validator, judul yang peneliti gunakan sudah banyak digunakan pada
beberapa kajian. Peneliti juga memperbaiki gambar cover buku cerita karena
menyesuaikan dengan judul baru. Berikut peneliti paparkan komentar dari ahli
sastra dan revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.3 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 1
Komentar
Revisi
Beberapa kajian telah menggunakan Peneliti mengganti judul buku cerita.
istilah ini sebagai judul. Perlu
dipertimbangkan lagi untuk mencari
judul lainnya.
Sebelum Revisi
Sesudah Revisi

Revisi kedua yang peneliti lakukan yaitu, menghilangkan bagian yang
membahas

perbandingan

mempertimbangkan

sekolah.

penyajian

Menurut

perbandingan

validator,
sekolah.

peneliti

Peneliti

harus

kemudian

menghilangkan bagian tersebut agar tidak menimbulkan kesan membandingbandingkan. Berikut peneliti paparkan komentar dari ahli sastra dan revisi yang
peneliti lakukan.
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Tabel 4.4 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 2
Revisi
Komentar
Silakan
dipertimbangkan
lagi Peneliti menghilangkan bagian yang
penyajian fragmen perbandingan membahas perbandingan sekolah pada
sekolah, apakah perlu dibahas atau cerita
tidak.
Setelah Revisi
Sebelum Revisi

Revisi ketiga peneliti memperbaiki tanda baca khususnya pada halaman 17.
Tanda baca yang peneliti perbaiki adalah tanda seru yang belum ada pada kalimat
perintah. Kalimat yang diberi garis merah pada tabel 4.5 merupakan kalimat
perintah yang diperbaiki tanda bacanya. Berikut peneliti paparkan komentar dari
ahli sastra dan revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.5 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 3
Komentar
Revisi
Halaman 17: kalimat perintah Peneliti memperbaiki tanda baca pada
menggunakan tanda seru.
halaman 17.
Sebelum Revisi
Setelah Revisi

Revisi keempat yang peneliti lakukan berdasarkan masukan dari ahli sastra
adalah memperbaiki tanda baca dan penulisan kata ganti orang. Peneliti
memperbaiki tanda baca yang masih salah. Peneliti juga memperbaiki penulisan
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kata ganti orang yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Berikut peneliti
paparkan komentar dari ahli sastra dan revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.6 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 4
Revisi
Komentar
Perhatikan lagi tanda baca. Perhatikan Peneliti memperbaiki tanda baca dan
penggunaan huruf kapital untuk kata penggunaan huruf kapital untuk kata
ganti orang.
ganti orang.
Setelah Revisi
Sebelum Revisi

Revisi kelima, peneliti memperbaiki ekspresi wajah Sandra. Peneliti
memperbaiki ekspresi wajah agar ekspresinya semakin jelas. Perbaikan gambar
ekspresi wajah dilakukan agar ekspresi Sandra yang sedang tertawa dapat dilihat
dengan jelas oleh siswa. Perbaikan gambar dilakukan dengan bantuan ilustrator.
Berikut peneliti paparkan komentar dari ahli sastra dan revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.7 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 5
Revisi
Komentar
Perlu diperbaiki gambar ekspresi anak Peneliti memperbaiki gambar ekspresi
yang tertawa atau marah.
anak.
Sesudah Revisi
Sebelum Revisi
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Revisi keenam, peneliti memperbaiki penulisan kalimat dialog. Pada halaman
25 terdapat penulisan kalimat dialog yang kurang tepat. Pada gambar dalam tabel
4.8, kalimat yang diberi garis bawah merah merupakan kalimat dialog yang peneliti
perbaiki. Peneliti juga memeriksa ulang seluruh kalimat dialog pada buku gambar
dan memperbaiki yang masih salah. Berikut peneliti paparkan komentar dari ahli
sastra dan revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.8 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 6
Komentar
Revisi
Perhatikan cara penulisan kalimat Peneliti memperbaiki penulisan kalimat
dialog.
dialog.
Sebelum Revisi
Sesudah Revisi

Revisi ketujuh yaitu peneliti mengganti istilah asing dengan kata dalam
Bahasa Indonesia. Validator sebenarnya memberikan masukan agar diberikan
terjemahan, tapi peneliti lebih memilih untuk menggantinya menggunakan kata
dalam Bahasa Indonesia. Peneliti mengganti agar siswa tidak perlu repot melihat
terjemahan pada bagian bawah halaman. Berikut peneliti paparkan komentar dari
ahli sastra dan revisi yang peneliti lakukan.
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Tabel 4.9 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 7
Komentar
Revisi
Untuk istilah asing, sebaiknya diberi Peneliti mengganti istilah asing dengan
terjemahan
kata dalam Bahasa Indonesia.
Sebelum Revisi
Sesudah Revisi

Revisi kedelapan yaitu, peneliti mengurangi pembicaraan fisik tubuh.
Menurut validator, pembicaraan fisik tubuh sebaiknya tidak perlu disajikan.
Namun, dalam cerita pembicaraan tentang fisik tubuh penting perannya sebagai
pemicu masalah. Jadi, peneliti hanya menguranginya dan memunculkannya pada
bagian yang diperlukan. Berikut peneliti paparkan komentar dari ahli sastra dan
revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.10 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 8
Komentar
Revisi
pembicaraan
Pembicaraan mengenai fisik tubuh, Peneliti mengurangi
sebaiknya tidak perlu disajikan.
mengenai fisik tubuh.
Sebelum Revisi
Sesudah Revisi

Revisi kesembilan adalah peneliti menyederhanakan gaya bahasa. Menurut
validator, masih terdapat beberapa gaya bahasa yang mungkin belum dapat
dipahami oleh siswa SD kelas IV. Oleh karena itu, peneliti memperbaiki gaya
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bahasa yang kurang sederhana bagi siswa kelas IV SD. Selain itu, peneliti juga
memperbaiki kalimat yang masih menggunakan kalimat kompleks. Peneliti
memperbaiki dengan kalimat simpleks. Berikut peneliti paparkan komentar dari
ahli sastra dan revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.11 Komentar dan Revisi dari Ahli Sastra - 9
Komentar
Revisi
Masih terdapat beberapa gaya bahasa Peneliti menyederhanakan gaya bahasa
yang kemungkinan belum dapat sesuai saran yang diberikan oleh
dipahami anak SD kelas IV. validator.
Contohnya, halaman 3. (Ia takut
menyesuaikan
diri
dengan
Yogyakarta, ...), Yogyakarta yang
dimaksud ialah sebagai cakupan
wilayah atau menginterpretasikan
semua penduduk Yogyakarta?
Sebelum Revisi
Sesudah Revisi

b.

Hasil validasi produk oleh ahli pendidikan karakter

Ahli yang melakukan validasi produk ini yaitu seorang ahli pendidikan
karakter di Universitas Sanata Dharma. Validasi dilakukan pada 24 April 2020.
Validasi produk oleh ahli pendidikan karakter dilakukan guna mendapat penilaian
dan tanggapan terkait nilai-nilai peduli sosial yang terkandung pada produk buku
cerita bergambar. Skor yang didapatkan dari penilaian oleh ahli pendidikan karakter
adalah 3,19. Berdasarkan validasi yang telah dilakukan, ahli pendidikan karakter
memberikan tiga komentar. Komentar tersebut kemudian peneliti jadikan acuan
untuk melakukan revisi terhadap produk sebelum dilakukan uji coba kepada siswa.
Pada komentar pertama dari ahli pendidikan karakter peneliti tidak
melakukan revisi apapun. Komentar yang diberikan adalah komentar positif yang
dapat dikatakan juga menyatakan bahwa cerita dan alur sudah sesuai dengan kriteria
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buku cerita bergambar yang baik. Berikut peneliti paparkan komentar dari ahli
pendidikan karakter dan revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.12 Komentar dan Revisi dari Ahli Pendidikan Karakter - 1
Komentar
Revisi
Tidak ada revisi karena merupakan
Cerita menarik dan alurnya bagus.
komentar positif dan sudah sesuai.
Komentar kedua, validator memberi saran agar dialog Mutiara sebaiknya
menggunakan dialek orang Papua asli. Namun, peneliti tidak mengganti dialog
Mutiara menggunakan dialek Papua. Peneliti tidak menggantinya karena
penggunaan dialek memungkinkan siswa menjadi bingung saat membaca cerita dan
tidak memahami isi cerita. Berikut peneliti paparkan komentar dari ahli pendidikan
karakter dan revisi yang peneliti lakukan.
Tabel 4.13 Komentar dan Revisi dari Ahli Pendidikan Karakter - 2
Komentar
Revisi
Peneliti tidak mengganti dialog Mutiara
Untuk dialog Mutiara sebaiknya
menggunakan dialek orang Papua
menggunakan dialek Papua.
asli.
Komentar ketiga dari ahli pendidikan karakter yaitu, menambahkan
pertanyaan refleksi di akhir yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Sesuai saran
dari validator, peneliti menambahkan pertanyaan refleksi pada halaman terakhir
buku cerita. Gambar pada tabel 4.14 yang diberi tanda kotak merah merupakan
pertanyaan refleksi singkat yang peneliti tambahkan. Berikut peneliti paparkan
komentar dari ahli pendidikan karakter dan revisi yang peneliti lakukan.
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Tabel 4.14 Komentar dan Revisi dari Ahli Pendidikan Karakter - 3
Komentar
Revisi
Peneliti menambahkan pertanyaan
Tambahkan pertanyaan refleksi di
refleksi yang berkaitan dengan peduli
akhir yang berkaitan dengan
sosial di bagian akhir buku cerita.
kepedulian sosial. Sehingga anak
terbantu menangkap maksud dari
tujuan dibuatnya buku cerita.
Sebelum Revisi
Sesudah Revisi

c.

Hasil validasi produk oleh Praktisi

Praktisi yang melakukan validasi produk adalah guru kelas IV SD Kanisius
Ganjuran. Validasi oleh guru kelas dilakukan pada 6 April 2020. Validasi oleh guru
kelas IV dilakukan guna mendapat penilai produk dan tanggapan dari sudut
pandang praktisi yang memahami siswa kelas IV SD. Skor yang diperoleh dari
penilaian oleh guru kelas adalah 3,85. Guru dalam memberikan penilaian tidak
memberikan komentar apapun terhadap produk.

d.

Implementasi

Setelah melalui validasi dari ahli dan praktisi, produk buku cerita bergambar
direvisi. Produk yang telah direvisi kemudian diuji coba pada siswa. Sebelum
melakukan uji coba pada siswa, peneliti melakukan uji validitas instrumen uji coba
terlebih dahulu. Uji validitas instrumen uji coba produk dilakukan untuk
mengetahui kelayakan instrumen yang akan digunakan oleh siswa. Berikut hasil uji
validitas instrumen uji coba produk:
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No.
1.
2.

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Instrumen Uji Coba Produk
Skor Per Item
Penilai
Total Rerata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ahli Bahasa 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
32
3,2
Ahli
Pendidikan
4 3 4 3 4 4 3 2 3 3
33
3,3
karakter
Berdasarkan hasil uji validitas instrumen uji coba pada tabel 4.15 diperoleh

skor rerata 3,2 dari ahli bahasa dan skor rerata 3,3 dari ahli pendidikan karakter.
Hal ini menunjukkan bahwa instrumen uji coba produk pada siswa layak digunakan
dengan revisi sesuai saran dari ahli. Hasil validasi instrumen uji coba produk pada
siswa dapat dilihat pada lampiran 4 untuk hasil uji validitas oleh ahli bahasa dan
lampiran 5 untuk hasil uji validitas oleh ahli pendidikan karakter.
Setelah instrumen uji coba produk pada siswa diuji validitas dan direvisi
selanjutnya peneliti melakukan uji coba produk pada siswa. Uji coba ini dilakukan
untuk mengetahui pendapat dan keterbacaan buku cerita bergambar bagi siswa. Uji
coba dilakukan kepada dua siswa kelas IV SD. Subjek penelitian tidak dapat sesuai
dengan yang direncanakan karena pandemi virus covid-19. Kondisi tersebut tidak
memungkinkan peneliti untuk melakukan uji coba di sekolah dengan jumlah siswa
sesuai yang telah direncanakan. Peneliti akhirnya hanya melakukan uji coba pada
dua siswa kelas IV SD. Uji coba juga dilakukan secara daring. Peneliti mengirim
melalui email pada wali siswa tersebut. Siswa lalu membaca buku cerita bergambar
tersebut kemudian mengisi kuesioner yang telah peneliti kirimkan. Berikut hasil
kuesioner uji coba produk pada siswa setelah membaca buku cerita bergambar
“Hati Seindah Mutiara”.

No.
1.

2.

Tabel 4.16 Hasil Uji Coba Produk pada Siswa Kelas IV SD
Jawaban
Pertanyaan
Wening
Genta
Apakah
kamu
menyukai judul buku
cerita yang baru saja
kamu baca? Mengapa?

Ya, saya menyukai
judul buku cerita yang
baru saya baca karena
menarik untuk di baca.

Saya menyukai judul
buku ceritanya, karena
judul buku yang baru
saja saya baca bagus
dan menarik
Apakah
kamu Ya, saya menyukai Saya
menyukai,
menyukai
warna gambar pada buku karena
gambarnya
gambar pada buku cerita, karena gambar
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3.

4.

5.

6.

7.

cerita yang baru saja pada buku cerita itu
kamu baca? Mengapa? menarik dan jelas saat di
baca.
Apakah
kamu Tentu saja, saya telah
memahami
jalan memahami
jalan
ceritanya
setelah ceritanya.
membaca cerita “Hati
Seindah
Mutiara”
sampai selesai?
Apakah kamu merasa Tidak
saya
tidak
kesulitan
untuk kesulitan
untuk
memahami bahasa di memahaminya, karena
dalam buku cerita? cerita tersebut jelas dan
Mengapa?
baik
jika
kita
membacanya.
Apakah
kamu Tentu,
karena
menyukai
gambar- gambarnya lucu.
gambar yang terdapat
pada buku cerita yang
baru saja kamu baca?
Mengapa?
Apakah kamu dapat Ya, karena tulisannya
membaca tulisan pada lumayan besar dan jelas
buku cerita dengan untuk di baca.
jelas?
Ceritakan
kembali Mutiara adalah anak
cerita “Hati Seindah baru dari Jayapura,
Mutiara”
secara mutiara tidak paham
ringkas
dengan ketika orang orang Jawa
menggunakan
menyapanya.
Suatu
kalimatmu sendiri!
hari, di hari pertamanya,
mutiara akan berangkat
ke sekolah dan ditemani
oleh ibunya. Setelah itu
mutiara
menemukan
kelasnya, dia mencari
tempat duduk yang
kosong, lalu dia pun
menemukannya mutiara
berjalan ke arah tempat
duduk itu. Bel
pun
berbunyi, tiba tiba ada
seorang
anak
perempuan
berteriak
memarahi
mutiara
menggunakan Bahasa
Jawa. Lalu ada anak
perempuan
menemui

bagus
menarik

warnanya

Ya, saya memahami

Tidak, karena katakatanya sangat jelas

Saya
menyukai
gambar-gambarnya,
karena
gambarnya
bagus.

Ya, dapat membaca
dengan jelas.

Mutiara tinggal di
Jayapura dan akan
pindah ke Yogyakarta
karena ayahnya tugas
kerja di Yogyakarta.
Setelah sampai di
Yogyakarta Mutiara
cemas dan takut. Di
sekolah baru Mutiara
dia berkenalan dengan
Dian. Di sekolah
Mutiara
selalu
ditertawakan
oleh
Sandra. Orang tua
Mutiara
berpesan
kalau diejek orang lain
tidak
usah
membalasnya.
Suatu hari, Sandra
menangis di kelas
karena roknya sobek.
Kemudian
Mutiara
menawarkan roknya
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Mutiara
dan
memperkenalkan
dirinya kepada mutiara,
namanya Dian. Bu guru
pun masuk ke dalam
kelas “selamat pagi anak
anak, kita kedatangan
murid baru” bu guru
meminta
mutiara
memperkenalkan diri,
saat mutiara belum
selesai
memperkenalkan diri
tiba
tiba
teman
temannya
mengejek
mutiara jika kulitnya
hitam , bernama Sandra.
Bu guru pun menegur
Sandra, mutiara pun
melanjutkan
memperkenalkan
dirinya lalu Sandra pun
menertawakannya lagi,
dan bu guru pun
meminta agar Sandra
meminta maaf kepada
mutiara, namun mutiara
tahu bahwa Sandra tidak
meminta maaf kepada
mutiara dengan tulus.
Pelajaran pun di mulai
mutiara tidak tahu apa
yang di bicarakan oleh
teman
teman
dan
gurunya
karena
menggunakan Bahasa
Jawa, hanya Dian saja
yang bisa membantu
mutiara
.jam
menunjukkan
pukul
18.00 mutiara dan ayah
ibunya ingin makan
malam, ayah bertanya
“bagaimana
sekolahnya?”
“Susah
sekali. Mutiara sedih
sekali, Ayah. Mereka
lebih senang mengobrol

untuk dipakai Sandra
lalu Mutiara memakai
celana
Taekwondo.
Sejak itu mereka
bertiga menjadi teman
baik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

8.

Bagaimanakah
pendapatmu tentang
sikap Sandra yang
kurang
menghargai
Mutiara?

9.

Sikap apa yang dapat
kamu contoh dari
cerita “Hati Seindah
Mutiara”?

10.

Menurutmu, apa saja
sikap baik yang dapat
kita lakukan kepada
teman atau sesama
dalam
kehidupan

dengan Bahasa Jawa.
Mutiara jadi tidak bisa
bermain
bersama
mereka karena tidak
mengerti apa yang
mereka
bicarakan.
Setiap mutiara berbicara
mereka semua malah
tertawa dan menirunirukan cara bicaraku.
Mutiara tidak suka” kata
mutiara. Sabar, Mutiara.
Nanti juga lama-lama
kamu akan terbiasa
dengan semuanya. Tadi
ibu juga begitu kok ibu
malah senang bisa
mendengar
secara
langsung
orang
berbicara
dengan
Bahasa
Jawa.
Pengetahuan ibu juga
menjadi
bertambah.”
Ibu mencoba menghibur
mutiara sambil memberi
pengertian
pada
mutiara. Namun mutiara
tetap kesal.
Setelah itu rok Sandra
sobek,
mutiara
memaafkan Sandra, lalu
mereka berteman.
Tidak boleh di tiru.
Sikap saya tentang
Sandra yang kurang
menghargai Mutiara
adalah tidak baik
membeda-bedakan
keragaman
Sikap menghargai dan Sikap yang dapat saya
saling memaafkan.
contoh adalah selalu
memaafkan kesalahan
orang lain dan tidak
mendendam.
Saling menghargai dan Sikap baik yang dapat
memaafkan sesama.
kita lakukan kepada
teman dan sesama
adalah
saling
menghargai,
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sehari-hari agar kita
menjadi orang yang
peduli?

menghormati,
dan
saling menolong.

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, siswa menyukai buku cerita bergambar
yang peneliti kembangkan. Siswa menyukai buku ceritanya karena menurut siswa
dari segi judul, buku cerita bergambar “Hati Seindah Mutiara” memiliki judul yang
menarik dan bagus. Gambar dan warna pada pada buku cerita “Hati Seindah
Mutiara” juga disukai siswa karena bagus, lucu, dan menarik. Hasil kuesioner di
atas juga menunjukkan bahwa buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan
dapat dibaca dengan jelas tulisannya oleh siswa. Bahasa dalam buku cerita juga
tidak sulit dipahami oleh siswa. Menurut siswa, jalan ceritanya pun dapat dipahami
dari awal hingga akhir. Dari hasil kuesioner dapat dilihat juga bahwa siswa mampu
menanggapi cerita karena siswa mampu menjawab dengan baik pertanyaan terkait
isi cerita.
e.

Evaluasi

Pada tahap evaluasi peneliti melakukan evaluasi formatif dan evaluasi
sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada setiap tahap proses ADDIE. Peneliti
pada tahap ini mengolah dan menganalisis data dari hasil analisis kebutuhan,
validasi produk oleh ahli dan praktisi serta uji coba. Data dianalisis sesuai dengan
analisis data yang telah dijelaskan pada bab 3. Hasil analisis menunjukkan kualitas
produk buku cerita bergambar yang dikembangkan. Sementara evaluasi sumatif
peneliti lakukan untuk mengevaluasi kekurangan serta keterbatasan selama proses
penelitian. Pada tahap ini peneliti mengkaji lagi kekurangan yang dilakukan saat
penelitian dan kekurangan dari produk hingga implementasi pada siswa. Hasil
kajian tersebut dijadikan saran dan masukan terhadap penelitian serupa yang akan
dilakukan mendatang.
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2.

Kualitas Buku Cerita Bergambar
Kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter dan literasi

untuk siswa kelas IV SD dapat dilihat dari skor hasil validasi produk oleh ahli dan
praktisi. Kualitas produk dilihat juga dari hasil uji coba terhadap dua siswa kelas
IV SD. Berikut merupakan rekapitulasi skor hasil validasi tersebut.
Tabel 4.17 Rekapitulasi Skor Hasil Validasi Produk oleh Ahli dan Praktisi
Skor
Ahli
Guru
No.
Butir Penilaian
Ahli Sastra Pendidikan Kelas IV
Karakter
SD
1.
Judul buku cerita menarik
3
3
4
2.
Judul
buku
cerita
4
3
4
menggambarkan isi cerita
3.
Warna sampul buku cerita
4
4
3
menarik
4.
Ilustrasi sampul buku cerita
4
4
3
mewakili isi cerita
5.
Cerita mudah dipahami oleh
3
3
4
anak
6.
Cerita mengandung sikap
bersedia membantu teman yang
4
3
4
membutuhkan
7.
Cerita mengandung sikap
berprilaku sopan pada orang
4
3
4
lain
8.
Cerita mengandung sikap
memperhatikan orang lain saat
4
3
3
berbicara
9.
Cerita mengandung sikap mau
4
2
4
menegur orang lain dengan baik
10. Cerita mengandung sikap mau
mengucapkan terima kasih
4
3
4
pada orang lain
11. Cerita mengandung sikap
4
3
4
mudah meminta maaf
12. Cerita mengandung sikap
4
4
4
mudah memaafkan
13. Jalan cerita menarik untuk
4
4
4
dibaca sampai akhir
14. Buku cerita menggunakan
bahasa
yang
sederhana
3
3
4
sehingga mudah dipahami anak
15. Buku cerita memiliki gambar
4
4
4
yang menarik
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16.

Gambar pada buku cerita sesuai
dengan karakter di dalam cerita
17. Buku cerita memiliki gambar
yang sesuai dengan isi cerita.
18. Letak gambar pada buku cerita
tidak menutupi tulisan.
19. Jenis font yang digunakan
menarik
20. Jenis font yang digunakan
dalam buku cerita mudah
terbaca
21. Halaman pada buku cerita
runtut
Total Skor
Rata-rata

4

3

4

4

3

4

4

3

4

3

3

4

4

3

4

4

3

4

80
3,80

67
3,19

81
3,85

Tabel 4.6 tersebut menunjukkan skor yang diperoleh dari ahli sastra, ahli
pendidikan karakter, dan guru kelas IV SD. Skor yang didapatkan kemudian
dihitung skor rata-ratanya menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada bab 3.
Setiap skor yang diperoleh kemudian peneliti konversikan dengan mengacu pada
tabel konversi skala empat yang telah ditentukan pada bab 3. Hasil tersebut
menunjukkan kualitas produk buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan.
Validasi produk oleh ahli sastra mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,80 yang
berarti bahwa produk termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara itu,
validasi produk oleh ahli pendidikan karakter mendapat skor rata-rata sebesar 3,19
yang menunjukkan bahwa produk termasuk dalam kategori “Baik”. Skor rata-rata
yang diperoleh dari guru kelas IV sebesar 3,85 menunjukkan bahwa produk
termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Setelah didapatkan skor rata-rata dari
setiap validator kemudian dihitung rata-rata akhir dari ketiga validator. Berikut
tabel rekapitulasinya:
Tabel 4.18 Rekapitulasi Validasi Produk oleh Ahli dan Praktisi
Validator
Skor
Rata-rata
Ahli Sastra
80
3,80
Ahli Pendidikan Karakter
67
3,19
Guru Kelas IV SD
81
3,85
3,61
Rata-rata
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Tabel rekapitulasi validasi produk oleh ahli dan praktisi di atas menunjukkan
produk buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter dan literasi untuk siswa
kelas IV SD mendapat skor rata-rata akhir 3,61. Berdasarkan tabel konversi skor
skala empat, buku cerita bergambar ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”.
Hasil tersebut menandakan bahwa produk buku cerita bergambar memiliki kualitas
yang sangat baik sehingga produk layak untuk diuji coba kepada siswa.
Berdasarkan hasil uji coba yang telah dipaparkan pada tahap pengembangan,
dapat dikatakan pula bahwa buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
dan literasi memiliki keterbacaan yang baik menurut siswa. Siswa tidak memiliki
kesulitan terhadap bahasa yang digunakan dalam buku cerita. Selain itu, siswa juga
mampu memahami cerita dengan baik.

B.

Pembahasan

1.

Prosedur Pengembangan
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku cerita

bergambar. Produk ini dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan yang
dilakukan di kelas IV dan juga bersama guru kelas. Kebutuhan tersebut adalah
perlunya buku cerita sebagai sarana pendidikan karakter dan literasi bagi siswa.
Kebutuhan tersebut mendorong peneliti mengembangkan buku cerita bergambar
yang mengandung nilai karakter dan diminati siswa. Sejalan dengan fungsi buku
cerita bergambar menurut Mitchell (Nurgiyantoro, 2005: 159) yang dapat
membantu siswa belajar bersikap, membantu siswa belajar tentang orang lain,
melatih siswa berpikir kritis, dan membuat kegiatan belajar jadi menyenangkan.
Buku cerita bergambar yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan akan
sarana pendidikan karakter dan bacaan yang menyenangkan bagi siswa. Dengan
adanya bacaan yang menyenangkan akan membantu mengembangkan kemampuan
literasi siswa.
Peneliti dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan model
ADDIE, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation (dalam
Rusdi, 2018: 118). Analisis kebutuhan dilakukan pada tahap analyze. Analisis
kebutuhan peneliti lakukan melalui wawancara guru kelas dan observasi kelas.
Hasil analisis kebutuhan terkait literasi menunjukkan bahwa kegiatan literasi 15
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menit telah dilakukan setiap pagi. Permasalahan yang dijumpai adalah siswa kurang
memiliki minat terhadap bacaan. Selain melakukan analisis kebutuhan mengenai
literasi peneliti juga melakukan analisis kebutuhan terkait pendidikan karakter.
Analisis peneliti lakukan melalui wawancara dengan guru kelas. Permasalahan
yang dijumpai terkait pendidikan karakter adalah perilaku siswa yang dewasa ini
kurang mencerminkan nilai peduli sosial sehingga nilai peduli sosial yang paling
butuh ditanamkan saat ini.
Setelah mendapatkan hasil analisis kebutuhan terkait pendidikan karakter dan
literasi, peneliti mulai menentukan produk yang akan dikembangkan. Produk yang
akan dikembangkan adalah buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
peduli sosial dan literasi. Peneliti mengembangkan buku cerita bergambar yang
mengandung nilai peduli sosial dan dapat digunakan sebagai sarana kegiatan literasi
siswa. Pengembangan buku cerita bergambar diawali dengan menetapkan konsep
buku. Peneliti juga menetapkan format buku cerita bergambar yaitu, ukuran dan
jenis kertas, jenis dan ukuran huruf, serta peletakan halaman. Peneliti kemudian
merencanakan isi teks beserta ilustrasinya. Peneliti membuat cerita yang
mengandung nilai peduli sosial. Setelah teks cerita, ilustrasi mulai dibuat. Ilustrasi
pada buku cerita bergambar dibuat oleh ilustrator. Ilustrator membuat gambar
ilustrasi sesuai dengan arahan dan konsep dari peneliti. Penyusunan rancangan buku
cerita bergambar yang telah di jabarkan di atas adalah tahap ke dua dalam ADDIE,
yaitu design.
Langkah selanjutnya adalah peneliti mewujudkan buku cerita bergambar
sesuai dengan rancangan pada tahap sebelumnya. Pembuatan buku cerita peneliti
lakukan dengan mengacu pada lima langkah membuat buku cerita bergambar yang
baik menurut Kurniawan (2013: 53), yaitu (1) mendatangkan ide peristiwa dan
memilih kejadian, (2) menyesuaikan ide peristiwa dengan nilai moral, (3) mengolah
ide dengan membuat masalah dan penyelesaian masalahnya, (4) menuliskan cerita
utuh, dan (5) melakukan editing dan revisi. Berdasarkan lima langkah tersebut,
dalam penelitian ini langkah-langkah pembuatan buku cerita bergambar peneliti
susun lebih rinci lagi, yaitu (1) mendatangkan ide cerita: peneliti menetapkan ide
peristiwa, memilih kejadian dan menyesuaikan kejadian dengan nilai peduli sosial,
(2) membuat kerangka cerita: peneliti mengolah ide menjadi awalan, masalah, dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

akhir cerita, (3) menulis cerita utuh, (4) membuat gambar ilustrasi, (5) membuat
layout buku, dan (6) melakukan editing dan revisi cerita yang sudah jadi. Buku
cerita bergambar yang sudah jadi kemudian divalidasi oleh ahli dan praktisi.
Validasi dilakukan guna mengetahui kualitas produk berdasarkan penilaian dari ahli
sastra, ahli pendidikan karakter, dan guru kelas IV SD. Selain mengetahui kualitas
produk dari ahli dan praktisi, validasi produk dilakukan guna mengembangkan
produk tersebut. Penilaian produk oleh ahli dan praktisi disertai juga dengan
komentar. Komentar tersebut yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan
revisi. Revisi tersebut yang akan menjadikan produk menjadi lebih baik dan siap
diuji coba kepada siswa. Tahap ini adalah tahap ketiga dalam ADDIE, yaitu
development atau pengembangan.
Setelah melakukan revisi dari validator, produk siap diuji coba kepada siswa.
Uji coba dilakukan kepada dua siswa kelas IV SD. Uji coba dilakukan dengan cara
tiap siswa membaca buku cerita bergambar “Hati Seindah Mutiara”. Setelah
membaca, setiap siswa mengisi kuesioner yang dibuat berdasarkan kisi-kisi
kuesioner yang telah dijelaskan pada bab 3. Berdasarkan uji coba, dapat diketahui
kualitas buku cerita bergambar menurut siswa. Proses di atas termasuk dalam tahap
keempat yaitu, implementation atau implementasi.
Seluruh hasil penelitian dan pengembangan kemudian dikaji ulang untuk
mengetahui kualitas produk dan menjadi revisi terakhir untuk produk buku cerita
bergambar ini. Peneliti juga mengkaji lagi kekurangan yang dilakukan saat
penelitian. Hasil kajian tersebut dijadikan saran terhadap penelitian serupa yang
akan dilakukan mendatang. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian dan
pengembangan model ADDIE, yaitu evaluation atau evaluasi.

2.

Kualitas Buku Cerita Bergambar
Peneliti memilih untuk mengembangkan buku cerita bergambar karena sesuai

dengan permasalahan yang dijumpai pada analisis kebutuhan. Berdasarkan analisis
kebutuhan, siswa dan guru memerlukan buku cerita bergambar sebagai sarana
pendidikan karakter dan literasi yang menarik bagi siswa. Buku cerita bergambar
yang dapat menarik minat baca anak ini yang akan membawa siswa pada
kemampuan literasi yang lebih berkembang. Hal tersebut sesuai dengan pengertian
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buku cerita bergambar yaitu tuturan teks cerita anak yang ditulis berdasarkan suatu
aktivitas atau kejadian tertentu sesuai dengan sudut pandang anak sehingga dapat
menarik minat baca anak yang tersusun atas teks dan gambar yang keduanya saling
melengkapi (Krissandi, 2017: 21).
Selain itu, peneliti memilih mengembangkan buku cerita bergambar karena
menurut Mitchell (2003: 90) buku cerita bergambar memiliki fungsi (1) dapat
membantu anak untuk memahami dan menerima dirinya sendiri dan orang lain, (2)
membantu anak belajar tentang kehidupan masyarakat, (3) membelajarkan anak
untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai tuntutan sosial masyarakat, (4)
membantu anak untuk memperoleh kesenangan, (5) membantu anak mengapresiasi
keindahan, dan (6) dapat membantu anak untuk menstimulus imajinasi. Pada buku
cerita bergambar yang dikembangkan oleh peneliti, fungsi buku cerita bergambar
yang dapat membelajarkan anak untuk bersikap dan bertingkah laku (Mitchell,
2003: 90) dapat dilihat pada kuesioner uji coba nomor sembilan dan sepuluh. Siswa
dapat menyebutkan dengan baik sikap yang dapat dicontoh dari buku cerita dan
sikap yang dapat dilakukan pada sesama. Hal ini menunjukkan bahwa buku cerita
bergambar membantu siswa belajar untuk bersikap. Selain itu, dilihat dari ceritanya,
buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan juga dapat membantu siswa
memahami dan menerima orang lain. Hal ini dilihat dari kondisi tokoh utama dalam
buku cerita. Tokoh utama tersebut memiliki perbedaan dari teman-teman kelasnya
dan dia ingin teman-teman kelasnya bisa memahami dan menerima dia dengan
perbedaan yang dia miliki.
Buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan juga memenuhi fungsi
buku cerita menurut Mitchell (2003: 90) yaitu, membantu siswa untuk mendapat
kesenangan. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner uji coba nomor 1, 2, 3, dan 5. Siswa
menunjukkan senang terhadap judul, warna, dan gambar yang ada pada buku cerita
bergambar. Hal ini ditunjukkan juga pada respons siswa yang tidak mengeluh saat
peneliti berikan buku cerita bergambar meski secara daring (dalam jaringan). Siswa
juga menyatakan bahwa buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan menarik
untuk dibaca. Rasa senang dan tertarik inilah yang akan menumbuhkan minat siswa
terhadap bacaan sehingga kemampuan literasi siswa bisa berkembang.
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Buku cerita bergambar yang dikembangkan oleh peneliti mengacu pada
kriteria buku cerita bergambar yang baik dari tiga ahli Christantiowati, Mansoor,
dan Anggara yang telah dirangkum pada bab 2 dalam halaman 26. Buku cerita
bergambar yang peneliti kembangkan telah memiliki judul dan sampul yang
menarik dan representatif. Hal tersebut terbukti dari hasil validasi produk oleh ahli
dan praktisi. Pada validasi produk oleh ahli, kriteria ini terletak pada nomor 1, 2,
dan 4 dalam aspek cover buku. Validasi oleh ahli menunjukkan ketercapaian
kriteria ini dengan memperoleh total skor sebesar 10 untuk judul yang menarik,
skor 11 untuk judul buku cerita yang representatif, dan skor 11 ilustrasi sampul
buku yang representatif. Judul buku yang menarik didukung juga oleh jawaban
siswa pada kuesioner uji coba. Siswa mengatakan bahwa mereka menyukai judul
buku ceritanya karena menarik. Jadi, buku cerita bergambar yang peneliti
kembangkan ini sudah memenuhi kriteria judul buku representatif dan menarik
(Mansoor, 1994: 21).
Warna sampul buku yang cerah dan penuh warna menjadikan buku cerita
bergambar yang peneliti kembangkan memiliki warna sampul yang menarik. Hal
ini terbukti dari hasil validasi produk oleh ahli dan praktisi. Hasil validasi produk
yang menunjukkan warna sampul buku menarik dilihat pada kuesioner validasi
aspek cover buku nomor 3. Nomor 3 menunjukkan bahwa warna sampul buku
menarik dengan memperoleh skor 11. Skor tersebut menunjukkan bahwa warna
sampul buku cerita bergambar “Hati Seindah Mutiara” ini menarik sesuai dengan
kriteria buku cerita bergambar (Anggara, 2014: 6).
Buku cerita bergambar peneliti kembangkan dengan isi cerita yang mudah
dipahami oleh siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil validasi oleh ahli dan
praktisi. Hasil validasi produk yang menunjukkan bahwa isi cerita mudah dipahami
siswa terletak pada aspek isi buku nomor 5. Hasil validasi menunjukkan bahwa
buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan memiliki isi cerita yang mudah
dipahami siswa dengan memperoleh skor sebesar 10. Isi cerita yang mudah
dipahami oleh siswa juga dapat dilihat pada jawaban kuesioner uji coba. Siswa
mengatakan bahwa siswa memahami cerita dalam buku cerita bergambar yang
peneliti kembangkan. Jadi, dari skor validasi dan jawaban siswa menunjukkan
bahwa isi cerita pada buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan mudah
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dipahami siswa sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar yang baik menurut
Mansoor (1994: 21).
Buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan memiliki cerita dengan
muatan karakter peduli sosial yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Hal
tersebut dapat dilihat dari hasil validasi produk oleh ahli dan praktisi. Hasil validasi
produk pada aspek isi buku nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nomor tersebut
menunjukkan bahwa buku cerita memberikan pembelajaran nilai moral melalui
sikap yang terkandung dalam cerita sesuai indikator peduli sosial. Nomor 6
menunjukkan cerita mengandung sikap bersedia membantu teman yang
membutuhkan dengan perolehan skor 11. Nomor 7 menunjukkan cerita
mengandung sikap sopan pada orang lain dengan mendapat skor 11. Nomor 8
menunjukkan cerita mengandung sikap memperhatikan orang lain saat berbicara
dengan mendapat skor 10. Nomor 9 menunjukkan cerita mengandung sikap mau
menegur orang lain dengan baik dengan memperoleh skor sebesar 10. Nomor 10
menunjukkan bahwa cerita mengandung sikap mau mengucapkan terima kasih
dengan mendapat skor 11. Nomor 11 menunjukkan cerita mengandung sikap mau
meminta maaf dengan memperoleh skor 11. Nomor 12 menunjukkan cerita
mengandung sikap mau memaafkan dengan mendapat skor 12. Isi cerita ini sesuai
dengan kriteria buku cerita bergambar yang baik menurut Anggara (2014: 6) yaitu,
isi cerita memberikan pembelajaran nilai-nilai moral.
Jalan cerita peneliti kembangkan tidak bertele-tele sehingga menarik dan
mampu memikat pembaca. Hal tersebut terbukti dari hasil validasi produk oleh ahli
dan praktisi pada aspek isi buku nomor 13. Nomor tersebut menunjukkan jalan
cerita menarik untuk dibaca sampai akhir dengan memperoleh skor sebesar 12 yang
merupakan skor maksimal. Berdasarkan skor tersebut, buku cerita bergambar “Hati
Seindah Mutiara” yang peneliti kembangkan memenuhi kriteria memiliki jalan
cerita yang menarik dan memikat pembaca (Mansoor, 1994: 21).
Buku cerita yang peneliti kembangkan menggunakan bahasa yang sederhana,
mudah dipahami anak dan tetap sesuai kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku
di sini berarti sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) dan Pedoman Umum
Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Hal tersebut terbukti dari hasil validasi produk
dan hasil kuesioner uji coba. Hasil validasi pada aspek isi buku nomor 14
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menunjukkan bahwa buku cerita menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh
siswa. Skor yang diperoleh untuk kriteria itu adalah 10. Selain itu, dari hasil uji
coba pada siswa, dapat dilihat bahwa siswa mampu memahami bahasa di dalam
buku cerita serta tidak mengalami kesulitan apapun saat membaca ceritanya. Hal
tersebut menunjukkan bahwa buku cerita yang peneliti kembangkan telah
memenuhi kriteria menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami anak
dan tetap sesuai kaidah yang berlaku (Christantiowati dalam Santosa: 2008: 9).
Gambar ilustrasi dalam buku cerita bergambar dibuat menarik bagi siswa.
Gambar dibuat selaras dengan ceritanya agar dapat mempermudah siswa
memahami situasi dari ceritanya. Gambar juga dilengkapi dengan warna-warna
yang cerah sehingga menarik perhatian siswa. Hal tersebut dibuktikan dari hasil
validasi produk oleh ahli dan praktisi serta hasil kuesioner uji coba. Hasil validasi
produk yang menunjukkan buku cerita menyajikan gambar dan warna yang
menarik dilihat pada aspek isi buku nomor 15, 16, dan 17. Nomor 15 menunjukkan
buku cerita memiliki gambar yang menarik dengan memperoleh skor 12. Nomor 16
menunjukkan bahwa gambar pada buku cerita sesuai dengan karakter di dalam
cerita dengan memperoleh skor 11. Nomor 17 menunjukkan bahwa gambar pada
buku cerita bukan hanya menarik dan karakternya sesuai, tapi juga sesuai dengan
isi ceritanya dengan memperoleh skor 11. Kriteria bahwa buku cerita bergambar
yang peneliti kembangkan memiliki gambar dan warna yang menarik juga dapat
dilihat pada hasil kuesioner uji coba. Siswa dalam kuesioner uji coba menyatakan
bahwa menyukai gambar yang terdapat pada buku cerita karena menurut siswa
gambarnya bagus dan lucu. Warna gambarnya pun menurut siswa menarik.
Berdasarkan hasil validasi dan uji coba tersebut menunjukkan bahwa buku cerita
yang peneliti kembangkan memenuhi kriteria menyajikan gambar dan warna yang
menarik (Anggara, 2014: 6).
Tata letak gambar ilustrasi peneliti susun dengan beberapa bentuk yang
berbeda di beberapa halaman agar siswa tidak bosan. Layout gambar disusun
dengan baik sehingga tidak menutupi tulisan. Buku cerita juga memiliki halaman
yang tertata dan runtut. Hal ini terbukti dari hasil validasi. Hasil validasi pada aspek
anatomi buku nomor 18 dan 21. Pada nomor 18 menunjukkan bahwa letak gambar
pada buku cerita tidak menutupi tulisan teks cerita dengan perolehan skor sebesar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

11. Nomor 21 menunjukkan bahwa halaman pada buku cerita bergambar tertata
dengan baik dengan skor 11. Skor tersebut menunjukkan bahwa halaman dan tata
letak buku tertata dengan baik sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar yang
baik dari Mansoor (1994: 21).
Buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan menggunakan jenis huruf
yang menarik. Jenis dan ukuran huruf yang peneliti gunakan juga memiliki tingkat
keterbacaan yang baik. Huruf tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Hal ini
terbukti dari hasil validasi produk. Hasil validasi tersebut dapat dilihat pada aspek
anatomi buku nomor 19 dan 20. Nomor 19 menunjukkan bahwa buku cerita
menggunakan jenis huruf yang menarik dan mendapat skor 10. Nomor 20
menunjukkan bahwa jenis huruf yang digunakan memiliki keterbacaan yang baik
dengan skor 11. Selain itu, melihat dari hasil uji coba, siswa menyatakan bahwa
dapat membaca tulisan pada buku cerita dengan jelas. Jadi, dari skor validasi dan
jawaban kuesioner uji coba menunjukkan bahwa jenis huruf yang digunakan pada
buku cerita yang peneliti kembangkan menarik dan memiliki tingkat keterbacaan
yang baik. Hal itu sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar yang baik dari
Mansoor (1994: 21).
Selain memenuhi kriteria buku cerita yang baik seperti yang telah dipaparkan
di atas, buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan juga memenuhi indikator
karakter peduli sosial. Hal ini dapat dilihat dalam cerita “Hati Seindah Mutiara” itu
sendiri dan pada hasil validasi produk dari ahli. Buku cerita bergambar yang peneliti
kembangkan mengajarkan anak untuk membantu teman atau orang lain yang
membutuhkan. Hal ini dapat dilihat dalam isi cerita pada bagian Pak Marno yang
membantu proses pindah keluarga Mutiara dari Jayapura ke Yogyakarta, Dian yang
membantu Mutiara saat dibentak oleh Sandra dan membantu Dian mendapatkan
tempat duduk, Dian yang selalu membantu Mutiara menerjemahkan pembicaraan
teman-teman sekolah karena menggunakan Bahasa Jawa, dan pada bagian Mutiara
berusaha membantu Sandra karena rok sekolah Sandra robek. Selain itu, dilihat dari
hasil validasi produk pada aspek cerita penilaian mengenai kandungan sikap mau
membantu teman yang membutuhkan mendapatkan total skor 11 dari ahli dan
praktisi. Jadi, dilihat dari bagian cerita dan skor validasi menunjukkan bahwa buku
cerita “Hati Seindah Mutiara” sudah memenuhi indikator karakter peduli sosial
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yaitu, bersedia membantu teman/ orang lain yang membutuhkan (Pasani, 2017:
138)
Buku cerita “Hati Seindah Mutiara” juga mengajarkan untuk berperilaku dan
berkata-kata sopan pada orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam isi cerita pada bagian
Mutiara yang selalu berprilaku dan berbicara dengan sopan pada orangtua, guru,
dan bahkan Sandra serta pada saat kejadian Sandra membentak Mutiara, tapi
Mutiara menanggapi bentakan Sandra dengan kata-kata yang sopan. Didukung
dengan hasil validasi produk yang mendapat total skor 11 untuk butir penilaian
cerita mengandung sikap berkata-kata dan berperilaku sopan pada orang lain
menunjukkan bahwa buku cerita “Hati Seindah Mutiara” sudah memenuhi
indikator karakter peduli sosial yaitu, berperilaku dan berkata-kata sopan (Pasani:
2017: 138).
Sikap memperhatikan saat orang lain berbicara sebagai salah satu indikator
karakter peduli sosial juga terkandung dalam buku cerita yang peneliti
kembangkan. Hal ini dapat dilihat dalam isi cerita pada bagian ketika Sandra tidak
memperhatikan Mutiara yang sedang memperkenalkan diri di depan kelas dan
malah menertawakan Mutiara. Pada saat itu, Bu Guru menegur dan memberi tahu
Sandra agar selalu menghargai dan memperhatikan orang lain yang sedang
berbicara. Didukung dengan hasil validasi produk pada butir penilaian cerita
mengandung sikap memperhatikan orang lain saat berbicara dengan perolehan total
skor 10 menunjukkan bahwa buku cerita “Hati Seindah Mutiara” sudah memenuhi
indikator karakter peduli sosial yaitu, memperhatikan orang lain saat berbicara
(Pasani, 2017: 138).
Selain mengandung sikap mau membantu, berperilaku dan berkata sopan,
serta memperhatikan saat orang lain berbicara, buku cerita bergambar yang peneliti
kembangkan juga mengandung sikap menegur dengan baik. Hal tersebut dapat
dilihat dalam isi cerita pada bagian saat Bu Guru menegur dengan baik Sandra yang
menertawakan Mutiara, bagian ketika Mutiara teringat pesan ibunya untuk menegur
orang lain dengan cara baik-baik, dan kejadian ketika Mutiara menegur temantemannya yang ribut karena sedang mengganggu Mutiara. Didukung oleh hasil
validasi produk pada butir penilaian cerita mengandung sikap mau menegur orang
lain dengan baik yang memperoleh total skor 10, menunjukkan bahwa buku cerita
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“Hati Seindah Mutiara” sudah memenuhi indikator karakter peduli sosial yaitu, mau
menegur orang lain dengan baik (Pasani, 2017: 138).
Buku cerita juga mengandung sikap mudah meminta maaf dan memaafkan.
Dapat dilihat pada isi cerita ketika Sandra meminta maaf pada Mutiara karena telah
mengejek warna kulit dan cara berbicara Mutiara dan Mutiara memaafkan Sandra,
ketika Mutiara memaafkan perilaku teman-teman kelasnya yang menjahili Mutiara,
ketika Sandra meminta maaf atas semua perlakuan buruknya pada Mutiara, dan
ketika Mutiara berkata bahwa ia sudah memaafkan seluruh perbuatan buruk Sandra
padanya. Terkandungnya sikap mudah meminta maaf dan memaafkan pada buku
cerita dibuktikan juga oleh hasil validasi produk. Pada butir penilaian cerita
mengandung sikap mudah meminta maaf dan mudah memaafkan masing-masing
mendapat total skor 11 dan 12. Hal tersebut menunjukkan bahwa buku cerita “Hati
Seindah Mutiara” sudah memenuhi indikator karakter peduli sosial yaitu, mudah
meminta maaf dan memaafkan (Pasani, 2017: 138).
Sikap mau mengucapkan terima kasih juga terkandung dalam buku cerita
“Hati Seindah Mutiara”. Sikap tersebut terlihat dalam isi cerita pada bagian Mutiara
yang berterima kasih pada Dian karena telah menolongnya menemukan tempat
duduk baru setelah diusir oleh Sandra dan pada bagian Sandra yang berterima kasih
pada Mutiara karena telah membantunya dengan meminjamkan roknya meski
Sandra telah banyak berbuat jahat pada Mutiara.

Terkandungnya sikap mau

mengucapkan terima kasih pada buku cerita dibuktikan juga oleh hasil validasi
produk pada butir penilaian cerita mengandung sikap mau mengucapkan terima
kasih dengan perolehan skor 11. Hal tersebut menunjukkan bahwa buku cerita “Hati
Seindah Mutiara” sudah memenuhi indikator karakter peduli sosial yaitu,
mengucapkan terima kasih pada orang lain (Pasani, 2017: 138).
Buku cerita yang peneliti kembangkan dalam penelitian ini tidak hanya baik
untuk pendidikan karakter karena mengandung nilai karakter peduli sosial dalam
ceritanya. Buku cerita yang peneliti kembangkan juga baik digunakan untuk
kegiatan literasi siswa. Sejalan dengan pengertian literasi yang merupakan
keterampilan memperoleh pengetahuan melalui teks tertulis (Musfiroh, 2016: 2),
buku cerita bergambar ini dapat digunakan sebagai sarana melatih keterampilan
memperoleh pengetahuan siswa karena di dalam buku cerita “Hati Seindah
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Mutiara” ini mengandung pengetahuan tentang nilai karakter peduli sosial yang
berguna bagi kehidupan siswa di lingkungan sekitarnya. Buku cerita yang peneliti
kembangkan ini juga dapat dijadikan sebagai buku bacaan yang dapat membantu
mengembangkan keterampilan literasi siswa melalui kegiatan menanggapi bacaan
non-pelajaran karena memiliki jalan cerita, tokoh, dan muatan nilai karakter yang
dapat menjadi topik untuk ditanggapi atau direspons. Hal tersebut sejalan dengan
tahap ke-2 dalam Gerakan Literasi Sekolah yaitu, pengembangan (Kemendikbud,
2017: 41).
Produk buku cerita bergambar yang peneliti kembangkan ini telah melalui
tahap validasi oleh dua ahli dan satu praktisi. Validasi yang dilakukan oleh ahli
sastra memperoleh skor 3,80 yang berarti kualitas buku cerita bergambar yang
peneliti kembangkan adalah “Sangat Baik”. Sementara itu, validasi yang dilakukan
oleh ahli pendidikan karakter memperoleh skor 3,19 yang berarti buku cerita
bergambar yang peneliti kembangkan memiliki kualitas “Baik”. Validasi oleh
praktisi dilakukan oleh guru kelas IV SD. Hasil validasi oleh guru kelas
memperoleh skor 3,85. Hal itu menunjukkan bahwa buku cerita bergambar yang
peneliti kembangkan memiliki kualitas “Sangat Baik”. Berdasarkan validasi produk
oleh ahli dan guru, produk layak diuji coba pada siswa dengan melakukan revisi
terlebih dahulu sesuai saran dari validator. Proses revisi dilakukan dengan tujuan
untuk mengembangkan kualitas produk menjadi lebih baik lagi.
Revisi pada produk dapat dilihat pada tabel 4.3 revisi dari ahli sastra dan tabel
4.4 dari ahli pendidikan karakter. Peneliti melakukan revisi produk berdasarkan dari
saran ahli. Dari hasil validasi oleh ahli sastra, peneliti mendapatkan komentar
sebagai saran revisi produk. Pertama, validator memberikan saran agar
dipertimbangkan lagi untuk mencari judul lainnya karena beberapa kajian telah
menggunakan istilah ini sebagai judul. Peneliti kemudian mengganti judul dari
“Mutiara dari Timur” menjadi “Hati Seindah Mutiara” karena untuk menghindari
kesamaan dengan karya lain. Selain itu, peneliti juga ingin menjadikan judulnya
lebih representatif dengan isi cerita. Sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar
yang baik, judul buku harus menarik dan representatif (Mansoor, 1994: 21). Kedua,
validator memberikan masukan untuk mempertimbangkan lagi penyajian fragmen
perbandingan sekolah, apakah perlu dibahas atau tidak. Terhadap saran itu peneliti
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menghilangkan bagian yang membahas perbandingan sekolah pada cerita dan
mengganti dengan alasan lain kenapa Mutiara disekolahkan di sekolah tersebut.
Ketiga, validator memberikan komentar mengenai penggunaan tanda baca pada
kalimat perintah. Peneliti kemudian memperbaiki tanda bacanya karena
penggunaan tanda baca harus sesuai dengan kaidah yang berlaku yaitu PUEBI. Hal
ini sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar yang baik, yaitu menggunakan
kaidah Bahasa Indonesia yang berlaku (Christantiowati, dalam Santosa: 2008: 9).
Keempat, saran dari validator adalah untuk memperhatikan lagi tanda baca
dan penggunaan huruf kapital untuk kata ganti orang. Peneliti lalu memperbaiki
tanda baca dan huruf kapital untuk kata ganti orang. Tanda baca dan huruf kapital
harus diperbaiki agar seusia dengan kaidah yang berlaku yaitu PUEBI. Hal ini
sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar yang baik, yaitu menggunakan kaidah
Bahasa Indonesia yang berlaku (Christantiowati, dalam Santosa: 2008: 9). Kelima,
validator memberi saran untuk memperbaiki gambar ekspresi anak yang tertawa
atau marah. Gambar ekspresi anak tersebut segera peneliti perbaiki agar lebih jelas
kalau anak tersebut sedang tertawa. Sebab dalam teks ceritanya anak tersebut
memang sedang menertawakan Mutiara. Gambar peneliti perjelas agar selaras
dengan cerita dan menarik perhatian siswa. Keenam, validator memberikan saran
untuk memperhatikan kembali cara penulisan kalimat dialog pada halaman 25.
Peneliti lalu memperbaiki penulisan kalimat dialog yang masih kurang baik pada
halaman 25 dan halaman lainnya sesuai kaidah pemakaian tanda petik (“…”) yang
berlaku menurut PUEBI. Hal tersebut sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar
yang baik pada bab 2 yaitu, menggunakan kaidah bahasa yang berlaku
(Christantiowati, dalam Santosa: 2008: 9).
Ketujuh, saran dari validator adalah memberikan terjemahan untuk istilah
asing. Terhadap saran tersebut peneliti memilih untuk mengganti istilah asing
dengan kata dalam Bahasa Indonesia. Istilah asing tersebut peneliti ganti dengan
Bahasa Indonesia karena sesuai dengan kriteria buku cerita bergambar yang baik
yaitu, menggunakan Bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku (Christantiowati,
dalam Santosa: 2008: 9). Dalam hal ini kaidah yang berlaku adalah KBBI sehingga
semua kata dalam buku cerita harus sesuai dengan KBBI. Kedelapan, validator
memberikan saran agar pembicaraan mengenai fisik tubuh sebaiknya tidak perlu
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disajikan. Terhadap saran tersebut, peneliti hanya mengurangi pembicaraan fisik
bukan menghilangkannya. Hal tersebut peneliti lakukan karena pembicaraan fisik
tubuh dalam cerita yang peneliti buat berguna sebagai salah satu masalah dalam
cerita. Hal ini sesuai dengan langkah pembuatan buku yaitu, setelah ide didapatkan
penulis harus membuat permasalahan agar tercipta tangga dramatik awal, masalah,
dan penyelesaian (akhir) dalam cerita (Kurniawan, 2013: 53). Kesembilan,
validator memberikan saran mengenai masih terdapat gaya bahasa yang
kemungkinan belum dapat dipahami anak SD kelas IV pada halaman 3. Peneliti
kemudian menyederhanakan gaya bahasa pada halaman 3 sesuai saran yang
diberikan oleh validator. Kalimat kompleks yang terdapat dapat buku cerita juga
peneliti ubah menjadi kalimat simpleks. Hal ini sesuai dengan karakteristik buku
cerita bergambar yang sesuai untuk anak menurut Sutherland (1991: 210) yaitu,
buku cerita menggunakan gaya bahasa yang sederhana.
Buku cerita yang peneliti kembangkan juga mendapat komentar dari hasil
validasi oleh ahli pendidikan karakter sebagai acuan untuk merevisi produk.
Pertama, validator memberikan komentar bahwa cerita menarik dan alurnya bagus.
Berdasarkan komentar tersebut peneliti tidak melakukan revisi apapun karena
komentar tersebut merupakan komentar positif. Komentar tersebut juga
membuktikan bahwa buku cerita sudah sesuai dengan kriteria buku cerita
bergambar yang baik, yaitu memiliki jalan cerita yang menarik (Mansoor, 1994:
21). Kedua, validator memberi saran agar dialog Mutiara sebaiknya menggunakan
dialek orang Papua asli. Peneliti tidak mengganti dialog Mutiara menggunakan
dialek

Papua.

Peneliti

tidak

menggantinya

karena

penggunaan

dialek

memungkinkan siswa menjadi bingung saat membaca cerita dan tidak memahami
isi cerita. Selain itu, menurut kriteria buku cerita bergambar yang baik yaitu,
menggunakan bahasa sederhana dan menggunakan Bahasa Indonesia sesuai kaidah
yang berlaku (Christantiowati, dalam Santosa: 2008: 9). Sesuai hal tersebut maka
peneliti tidak mengganti dialog Mutiara menggunakan dialek Papua. Peneliti tetap
menggunakan Bahasa Indonesia sesuai KKBI dan PUEBI. Ketiga, validator
memberi saran untuk menambahkan pertanyaan refleksi di akhir yang berkaitan
dengan kepedulian sosial. Sehingga anak terbantu menangkap maksud dari tujuan
dibuatnya buku cerita. Peneliti kemudian menambahkan pertanyaan refleksi di

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

bagian akhir buku sesuai saran dari ahli pendidikan karakter. Penambahan
pertanyaan refleksi dapat membuat siswa menjadi lebih mudah menangkap maksud
dari tujuan dari buku cerita yang dibacanya. Selain itu, penambahan pertanyaan
refleksi juga dapat memaksimalkan buku cerita bergambar untuk membantu siswa
belajar tentang sikap peduli sosial. Hal tersebut sesuai dengan fungsi buku cerita
bergambar menurut Mitchell (2003: 90) yaitu, dapat membelajarkan siswa tentang
bersikap dan bertingkah laku.
Setelah melakukan revisi, peneliti kemudian melakukan uji coba kepada
siswa. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dari siswa mengenai buku
cerita bergambar yang peneliti kembangkan. Peneliti melakukan uji coba kepada
dua siswa kelas IV SD. Uji coba dilakukan secara daring (dalam jaringan). Setiap
siswa membaca buku cerita bergambar yang telah peneliti kirimkan terlebih dahulu
kemudian mengisi kuesioner terbuka dari peneliti. Kuesioner tersebut berisi
pertanyaan terkait kriteria buku cerita bergambar yang baik dan pertanyaan untuk
menanggapi bacaan. Siswa menjawab pertanyaan pada kuesioner dengan bebas
menuliskan pendapatnya sesuai dengan apa yang siswa rasakan. Dari kuesioner
tersebut dapat dilihat pendapat dan keterbacaan buku oleh siswa. Hasil uji coba
adalah siswa menyukai dan memahami buku cerita bergambar yang peneliti
kembangkan. Jawaban pada kuesioner juga menunjukkan bahwa siswa dapat
menanggapi bacaan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa siswa sudah memiliki
kemampuan literasi pada tahap ke-2 literasi menurut Gerakan Literasi Sekolah
(Kemendikbud, 2017: 41).
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BAB V
PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan
saran untuk peneliti selanjutnya.
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengembangan buku

cerita bergambar berbasis pendidikan karakter dan literasi untuk siswa kelas IV SD,
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Prosedur pengembangan buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter
peduli sosial dan literasi untuk siswa kelas IV SD menggunakan model
ADDIE. Prosedur pengembangan ADDIE terdiri dari lima langkah
pengembangan, yaitu: 1) Analisis (Analyze), dilakukan dengan cara
menganalisis kebutuhan guru dan siswa akan buku bacaan yang mengandung
nilai peduli sosial dan dapat digunakan sebagai sarana literasi melalui
wawancara dan observasi, 2) Desain (Design), melakukan pembuatan
rancangan

buku

cerita

bergambar

yang

akan

dikembangkan,

3)

Pengembangan (Development), mewujud nyatakan prototipe produk yang
telah dibuat dan melakukan validasi kepada ahli dan praktisi sehingga
didapatkan komentar dan masukan lalu merevisi produk, 4) Implementasi
(Implementation), melakukan uji coba kepada dua siswa kelas IV SD, 5)
Evaluasi (Evaluation) dilakukan dengan cara melakukan kajian ulang
terhadap hasil validasi produk oleh ahli dan praktisi serta uji coba.
2.

Kualitas buku cerita bergambar berbasis pendidikan karakter peduli sosial
dan literasi untuk siswa kelas IV SD adalah “Sangat Baik” dengan skor ratarata 3,61 dari keseluruhan skor validasi. Ahli sastra dengan skor 3,80, ahli
pendidikan karakter dengan skor 3,19, dan guru kelas IV SD dengan skor
3,85. Berdasarkan hasil kuesioner siswa, buku cerita bergambar “Hati
Seindah Mutiara” juga di sukai oleh siswa serta memiliki keterbacaan yang
baik bagi siswa karena siswa dapat memahami isi cerita. Buku cerita
bergambar yang peneliti kembangkan juga memenuhi kriteria buku cerita
bergambar yang baik yaitu, 1) judul dan sampul buku representatif dan
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menarik, 2) warna sampul buku menarik, 3) isi cerita mudah dipahami oleh
siswa, 4) isi cerita memberikan pembelajaran nilai-nilai karakter yang
berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, 5) isi buku memiliki jalan cerita yang
berhasil memikat pembaca, 6) buku cerita menggunakan pilihan kata yang
tepat untuk anak, 7) buku cerita menyajikan gambar dan warna yang menarik,
8) halaman dan tata letak buku tertata dengan baik, 9) jenis huruf menarik dan
memiliki tingkat keterbacaan yang baik bagi siswa.

B.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian dan pengembangan ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Guru kelas yang memvalidasi produk bukan dari sekolah tempat peneliti
melakukan analisis kebutuhan karena peneliti tidak dapat kembali ke sekolah
tersebut demi mematuhi aturan physical distancing akibat pandemi covid-19
sementara guru dari sekolah tersebut menolak memberikan validasi jika
melalui email.

2.

Peneliti tidak dapat melakukan uji coba langsung di sekolah seperti yang
sudah peneliti rencanakan karena kondisi social distancing dan siswa belajar
di rumah akibat pandemi virus covid-19.

3.

Uji coba pada siswa hanya dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan)
dan dengan jumlah siswa yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan
karena kondisi siswa physical distancing dan belajar di rumah akibat pandemi
virus covid-19.

C.

Saran
Saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya adalah

sebagai berikut:
1.

Agar data validasi yang diperoleh sesuai, sebaiknya pada penelitian
selanjutnya melakukan validasi produk kepada guru kelas dari sekolah yang
sama di mana peneliti melakukan analisis kebutuhan
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2.

Agar peneliti dapat mengetahui kondisi siswa sebenarnya saat menggunakan
buku cerita bergambar serta mendapat hasil yang lebih maksimal, sebaiknya
penelitian selanjutnya melakukan uji coba langsung di sekolah.

3.

Sebaiknya peneliti dalam penelitian selanjutnya melakukan uji coba dengan
jumlah siswa lebih dari dua siswa agar memperoleh data uji coba yang
lengkap dan akurat dengan menyiapkan teknis uji coba yang lebih matang
lagi apabila muncul kondisi di luar dugaan.
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