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MOTTO

Bersukacitalah dalam pengharapan,
Sabarlah dalam kesesakan,
Bertekunlah dalam doa.
(Roma 12:12)
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ABSTRAK
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BUKU CERITA BERGAMBAR
BERBASIS MULTIKULTURALISME TENTANG UPACARA ADAT
SEKATEN YOGYAKARTA UNTUK SISWA KELAS IV SD
Tisa Agustina Nugraheni
Universitas Sanata Dharma
2020
Tujuan penelitian ini ada dua yaitu mengembangkan dan mendeskripsikan
kualitas produk bahan ajar buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme
tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian dan pengembangan. Produk ini berupa buku cerita bergambar dengan
menggunakan 6 langkah dari 10 langkah menurut pengembangan Borg and Gall,
yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4)
validasi produk, (5) revisi produk, dan (6) Uji coba produk. Instrumen dalam
penelitian ini adalah daftar wawancara dan lembar kuesioner. Wawancara
digunakan sebagai analisis kebutuhan kepada guru kelas IV SD Negeri Serpeng.
Kuesioner digunakan untuk validasi produk kepada enam siswa kelas IV SD
Negeri Serpeng.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) pengembangan bahan ajar buku cerita
bergambar berbasis multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta
dengan 6 langkah dari 10 langkah menurut pengembangan Borg and Gall, yaitu
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi
produk, dan Uji coba produk. 2) Kualitas produk ditunjukkan oleh hasil validasi
dari ahli bahasa memperoleh skor 3,24 (baik), dari ahli multikulturalisme
memperoleh skor 3,35 (sangat baik), dari guru kelas IV memperoleh skor 3,64
(sangat baik), dan dari dua guru yang bersertifikat pendidik memperoleh skor 3,47
dan 3,76 (sangat baik). Rerata skor validasi yaitu 3,49 (sangat baik). Sedangkan
uji coba produk kepada enam siswa kelas IV memperoleh hasil rerata sejumlah
3,97 (sangat baik). Penilaian buku cerita bergambar ini ditinjau dari tiga aspek,
yaitu (1) sampul buku, (2) isi buku cerita, dan (3) anatomi buku.

Kata kunci: penelitian dan pengembangan, buku cerita bergambar, upacara adat
Sekaten Yogyakarta, multikulturalisme.
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF MULTICULTURALISM BASED PICTURE BOOK
ABOUT THE TRADITIONAL CEREMONIES OF YOGYAKARTA FOR
THE FOURTH GRADE STUDENTS
Tisa Agustina Nugraheni
Sanata Dharma University
2020
The purpose of this study is twofold, namely developing and describing the
quality of multiculturalism-based illustrated story book teaching material
products about traditional ceremonies in Sekaten Yogyakarta. This research is a
type of research and development. This product is a picture story book using 6
steps out of 10 steps according to Borg and Gall development, namely (1)
potential and problems, (2) data collection, (3) product design, (4) product
validation, (5) product revision , and (6) Product testing. The instruments in this
study were interview lists and questionnaire sheets. The interview was used as a
needs analysis for the fourth grade teachers of SD Negeri Serpeng. The
questionnaire was used for product validation to six students in grade IV SD
Negeri Serpeng.
The results showed: 1) the development of multiculturalism-based
illustrated storybook teaching materials about the traditional ceremony of
Sekaten Yogyakarta with 6 steps out of 10 steps according to the development of
Borg and Gall, namely potential and problems, data collection, product design,
product validation, product revision, and Test try the product. 2) The quality of
the product is shown by the validation results of the linguists obtaining a score of
3.24 (good), from the multiculturalism expert obtaining a score of 3.35 (very
good), from the grade IV teacher obtaining a score of 3.64 (very good), and from
two teachers who are certified educators score 3.47 and 3.76 (very good). The
average validation score is 3.49 (very good). While the product trials of six grade
IV students obtained a mean of 3.97 (very good). The evaluation of the picture
book is reviewed from three aspects, namely (1) the cover of the book, (2) the
contents of the story book, and (3) the anatomy of the book.

Keywords: research and development, picture story book, traditional ceremony of
Sekaten Yogyakarta, multiculturalism.
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BAB I
PENDAHULUAN
Bab 1 ini memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, spesifikasi produk yang dikembangkan, dan definisi operasional.
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan, yang artinya Indonesia terdiri dari
banyak pulau. Setiap pulau tentunya memiliki keragaman budaya yang
berbeda-beda sehingga muncul berbagai suku, ras, dan agama. Budaya
merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh
sekelompok orang meliputi bahasa, ilmu pengetahuan, seni, agama, dan
teknologi. Keberagaman budaya tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat
Indonesia menjadi beragam.
Keragaman kehidupan masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa
faktor seperti lingkungan fisik daerah atau latar belakang tempat tinggal,
adanya keyakinan atau agama yang dianut, dan kehidupan sosial budaya.
Lingkungan fisik yang berbeda akan berdampak pada mata pencaharian yang
berbeda-beda dan tradisi sosial budaya yang berbeda. Selain itu, banyaknya
agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia juga memengaruhi munculnya
keberagaman di Indonesia. Munculnya berbagai keragaman yang ada di
Indonesia menjadikan negara Indonesia sebagai negara multikultural.
Multikulturalisme yang ada di negara Indonesia seharusnya menjadi kekuatan
untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Selain itu, keragaman budaya
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Indonesia seharusnya menjadi kekayaan bangsa yang perlu dijaga
keutuhannya.
Faktanya, adanya keragaman di Indonesia justru menimbulkan berbagai
konflik sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak sejahtera. Keragaman
yang seharusnya memperkuat masyarakat untuk bersatu, justru menjadi
terpecah belah. Konflik yang sering terjadi di Indonesia yaitu konflik agama
sehingga menimbulkan munculnya sikap intoleran. The Wahid Institute
menobatkan Yogyakarta sebagai kota paling tidak toleran nomor dua pada
tahun 2014. The Wahid Institute mencatat 21 peristiwa intoleransi serta
kebebasan beragama terjadi di Yogyakarta. Beberapa kasus intoleran yang
terjadi di Yogyakarta, yaitu pada bulan Mei 2014, jemaat Santo Franciscus
Agung Gereja Banteng di Ngaglik, Sleman, diserang sekelompok pria
bersenjata tajam saat melakukan kebaktian di rumah Direktur Galang Press
Julius Felicianus. Selain itu, pada bulan Juli 2015, pintu Gereja Baptis
Indonesia Saman dibakar oleh orang yang tidak dikenal (Anggi Kusumadewi,
CNN Indonesia | Rabu, 10/08/2016 13:41 WIB).
Melihat adanya berbagai konflik multikulturalisme di Indonesia,
pendidikan di Indonesia seharusnya menjadi solusi untuk mencegah dan
memecahkan masalah tersebut. Solusi yang dapat diberikan oleh pendidikan
yaitu dengan adanya pendidikan multikulturalisme di sekolah. Pendidikan
multikulturalisme di sekolah dilaksanakan melalui proses pembelajaran.
Pendidikan multikulturalisme bertujuan untuk menata masyarakat yang
majemuk menjadi masyarakat yang stabil dan dinamis. Pendidikan
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multikulturalisme

mengajarkan

siswa

menghargai

kesetaraan

dan

mengekspresikan kebebasan melalui pendidikan karakter yang ditunjang
dengan pendidikan untuk bersikap kritis, pendidikan yang membuka wawasan,
dan pendidikan etika. Pribadi yang berkarakter adalah pribadi yang kritis,
berwawasan, etis, memiliki kebebasan bertindak dan menghargai kesetaraan.
Pendidikan multikulturalisme akan berhasil apabila siswa diberikan
pengertian tentang keberagaman sejak dini, mulai dari keluarga dan pendidikan
dasar (Molan, 2015:125-126). Guru dapat menanamkan keberagaman di
sekolah dengan mengenalkan perbedaan yang ada kemudian siswa diajak
untuk terbuka terhadap perbedaan yang ada. Selain itu, guru menanamkan
sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Guru dapat
menanamkan sikap menghargai dan menghormati perbedaan dengan materi
upacara adat Sekaten Yogyakarta berkaitan dengan latar belakang tempat
tinggal siswa yaitu di Yogyakarta. Upacara adat Sekaten tentunya sudah akrab
didengar oleh siswa sehingga siswa dapat belajar nilai-nilai multikulturalisme
yang terdapat pada upacara adat Sekaten. Upacara adat Sekaten memiliki nilainilai multikulturalisme seperti toleransi, tidak membeda-bedakan sesama, dan
saling mengasihi sesama. Melalui materi upacara adat Sekaten, siswa dapat
melaksanakan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari
sehingga akan mencegah adanya konflik dan perpecahan. Pembelajaran
multikultural upacara adat di sekolah dasar terdapat pada kurikulum 2013
tentang keanekaragaman. Pembelajaran mutikultural diajarkan untuk siswa
kelas IV yaitu pada tema satu Indahnya Keberagaman dan sub tema satu
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Keberagaman Budaya Bangsaku. Tema ini membahas

berbagai macam

kebudayaan seperti rumah adat, tarian daerah, pakaian adat, dan upacara adat.
Pada tanggal 18 November 2019, peneliti melakukan observasi di SD N
Serpeng. Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi bahwa fasilitas
mengenai bahan ajar di sekolah masih kurang. Dalam proses pembelajaran,
bahan ajar belum digunakan secara maksimal dalam mengajar. Peneliti juga
melakukan observasi di perpustakaan sekolah mengenai buku-buku tentang
multikulturalisme

khususnya

tentang

upacara

adat.

Buku

tentang

multikulturalisme di perpustakaan sekolah masih terbatas dan sedikit
jumlahnya. Peneliti tidak menemukan buku tentang upacara adat Sekaten di
perpustakaan sekolah. Buku di perpustakaan lebih banyak menyediakan bukubuku cerita bergambar seperti cerita dongeng anak, cerita rakyat, dan komik.
Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu guru kelas IV SD N
Serpeng. Peneliti mendapatkan data hasil wawancara bahwa belum ada buku
mengenai upacara adat Sekaten. Guru juga belum pernah mengenalkan materi
tentang upacara adat Sekaten secara spesifik dalam pembelajaran multikultural
di

kelas.

Guru

merasa

kesulitan

mengajar

tentang

pembelajaran

multikulturalisme karena pengetahuan siswa masih kurang dan siswa lebih
cenderung memilih untuk bermain ketika ada waktu luang. Siswa lebih tertarik
untuk membaca buku yang disertai gambar-gambar dan becaan-bacaan singkat.
Siswa sadar bahwa teman-temannya memiliki latar belakang budaya yang
berbeda-beda tetapi belum memahami makna multikulturalisme dalam
kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru dalam memberikan pembelajaran
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multikulturalisme di kelas masih bergantung pada buku tematik dari
pemerintah. Kurangnya buku dan fasilitas media pembelajaran atau bahan ajar
lainnya di sekolah dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Siswa
dan guru membutuhkan bahan ajar berupa buku-buku dengan gambar yang
menarik disertai bacaan singkat, namun sudah mewakili materi pembelajaran.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti
melihat betapa pentingnya bahan ajar mengenai multikulturalisme yaitu
upacara adat Sekaten untuk siswa kelas IV SD N Serpeng. Buku merupakan
salah satu bahan ajar yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan
pengetahuan siswa mengenai upacara adat Sekaten yang ada di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui penggunaan bahan ajar di sekolah,
tujuan pembelajaran akan tercapai dan siswa dapat memahami pembelajaran
dengan baik. Selain itu, materi pembelajaran akan tersampaikan dengan baik
apabila didukung dengan adanya bahan ajar. Oleh karena itu, peneliti akan
melakukan pengembangan buku cerita bergambar yang mencakup kebutuhan
siswa dan guru dengan judul ”PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BUKU
CERITA

BERGAMBAR

BERBASIS

MULTIKULTURALISME

TENTANG UPACARA ADAT SEKATEN UNTUK SISWA KELAS IV
SD N SERPENG.” Bahan ajar buku cerita bergambar mengenai upacara adat
Sekaten ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjang proses
pembelajaran. Topik upacara adat Sekaten dikembangkan agar siswa
mengetahui arti pentingnya upacara adat dan mengetahui nilai-nilai
multikulturalisme yang terkandung dalam upacara adat Sekaten. Selain itu,
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siswa mampu menerapkan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan
sehari-hari.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diambil rumusan masalah
sebagai berikut.
1. Bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar buku cerita bergambar
berbasis multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta untuk
siswa kelas IV SD N Serpeng ?
2. Bagaimana kualitas bahan ajar buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta untuk siswa
kelas IV SD N Serpeng ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah penelitian di atas, dapat dirumuskan tujuan
penelitian sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan prosedur pengembangan bahan ajar buku cerita
bergambar berbasis multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten
Yogyakarta untuk siswa kelas IV SD N Serpeng.
2. Mendeskripsikan kualitas bahan ajar buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta untuk
siswa kelas IV SD N Serpeng.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian mengenai pengembangan buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta untuk kelas IV SD
N Serpeng ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
1. Bagi Peserta Didik
Produk akhir penelitian ini berupa buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme. Produk ini diharapkan dapat membantu siswa dalam
memahami pembelajaran multikultural serta dapat mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.
Dengan membaca buku cerita bergambar berbasis multukulturalisme
tentang upacara adat Sekaten ini, siswa diharapkan dapat mengenal
upacara adat Sekaten dan mengenal nilai-nilai yang ada di dalamnya.
2. Bagi Guru
Buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme

ini dapat

membantu guru untuk memberikan pembelajaran multikulturalisme
khususnya tentang upacara adat Sekaten. Buku ini juga dapat dijadikan
sebagai salah satu media untuk mendukung proses pembelajaran.
3. Bagi Sekolah
Sekolah dapat menggunakan buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme sebagai acuan untuk mengembangkan buku cerita
bergambar dalam pembelajaran multikulturalisme kelas atas.
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4. Bagi Peneliti
Memberikan pengalaman cara mengembangkan buku cerita
bergambar berbasis multikulturalisme tentang upacara adat. Penelitian ini
juga diharapkan dapat membantu mahasiswa mengerti pentingnya bahan
ajar untuk mendukung proses belajar.

E. Definisi Operasional
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, diperoleh definisi
operasional sebagai berikut.
1. Bahan ajar
Bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat, maupun
teks yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari
kompetensi yang akan dikuasai peserta didik serta digunakan dalam proses
pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi
pembelajaran (Prastowo, 2012:16-17).
2. Buku cerita bergambar
Buku cerita bergambar suatu buku yang di dalamnya berisi cerita
atau tulisan yang disertai gambar. Cerita yang disampaikan biasanya
mengandung pesan-pesan tertentu (Adipta, 2016:989-992; Damayanti,
2016:14; Nurgiyantoro, 2018 : 29; Tambayong, 2016:112).
3. Multikulturalisme
Multikulturalisme merupakan sebuah pemahaman untuk menggali
potensi budaya dan menghargai budaya lain sehingga dapat hidup
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berdampingan dengan aman dan damai dalam keberagaman (Ujan,
2011:14).
4. Upacara adat Sekaten
Upacara adat Sekaten merupakan perayaan dan keramaian sebagai
wujud rasa suka hati atas lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dipadukan
dengan seni gamelan yang ada di Kraton Yogyakarta (Muzakkir, 2018:78;
Saib (2006:1); Tjahaya, 2007:138 ).
5. Siswa kelas IV SD
Siswa kelas IV SD merupakan siswa yang senang dengan hal-hal
yang konkret dalam kehidupan sehari-hari, memiliki keinginan belajar,
dan minat terhadap hal-hal tertentu. Selain itu, siswa kelas IV SD senang
membentuk kelompok sebaya untuk bermain dan memandang nilai
sebagai ukuran prestasi (Dahlan, 2017:25; Hapsari, 2016:63-64).

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
1.

Buku cerita bergambar berukuran A5.

2.

Judul buku cerita bergambar “Mengenal Upacara Sekaten Bersama Dino
dan Kakek”.

3.

Sampul buku cerita bergambar menggunakan kertas Ivory 230 gsm dan
isi buku cerita bergambar menggunakan kertas Art Paper 150 gsm.

4.

Jenis huruf yang digunakan dalam judul buku adalah Keep On Truckin
dan jenis huruf yang digunakan dalam isi cerita adalah Comic San MS.

5. Warna latar pada cerita menggunakan warna-warna yang beragam.
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6. Ukuran huruf yang digunakan pada judul buku yaitu 24 sedangkan ukuran
huruf pada isi cerita 14.
7. Gambar dalam buku sesuai dengan ilustrasi.
8. Gambar sampul dibuat menarik sehingga menumbuhkan minat siswa untuk
membaca.
9. Spasi yang digunakan berukuran 1,5.
10. Jumlah halaman buku cerita bergambar yaitu 30 halaman termasuk sampul
depan dan sampul belakang.
11. Gambar dalam cerita dibuat secara manual menggunakan gambar tangan
kemudian discan.
12. Bahasa yang digunakan dalam cerita yaitu menggunakan bahasa yang
mudah dipahami oleh siswa dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
13. Buku cerita bergambar ini terdapat struktur buku yang benar yaitu kata
pengantar yang berisi pentingnya pembuatan buku cerita bergambar,
terdapat inti atau isi yang dibahas, refleksi, dan biodata penulis.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Bab II ini terdiri dari kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan,
kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian.
A. Kajian Pustaka
1. Bahan Ajar
a. Pengertian Bahan Ajar
Bahan ajar merupakan hal yang penting dalam pendidikan. Bahan
ajar digunakan sebagai materi dalam proses pembelajaran. Menurut
National Centre for Competency Based Training (dalam Prastowo,
2012:16), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran
di kelas. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan tertulis maupun tak
tertulis. Prastowo (2012:16) mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah
seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun
tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang
memungkinkan peserta didik untuk belajar.
Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah
informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk
perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Prastowo,
2012:17). Pengertian bahan ajar menurut Pannen (dalam Prastowo,
2012:17) mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan atau
materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan
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peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, bahan ajar atau materi
ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran (teaching
material) yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok utuh dari
kompetensi

yang akan dikuasai

peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat
disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi,
alat, maupun teks yang disusun secara sistematis dan menampilkan sosok
utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik serta digunakan
dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan
implementasi pembelajaran.
b. Fungsi Bahan Ajar
Bahan ajar memiliki fungsi yang penting baik bagi pendidik
maupun bagi peserta didik. Bahan ajar dapat mendukung proses
pembelajaran di sekolah. Bahan ajar juga digunakan sebagai panduan baik
berupa materi maupun kegiatan dalam proses pembelajaran. Adapun
fungsi bahan ajar bagi pendidik atau guru menurut (Prastowo, 2012:24)
antara lain:
a. Menghemat waktu pendidik dalam mengajar.
b. Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang
fasilitator.
c. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan
interaktif.
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d. Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua
aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi
kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik.
e. Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran.

Selain memiliki fungsi bagi pendidik, bahan ajar juga memiliki
fungsi yang penting bagi peserta didik. Adapun fungsi bahan ajar bagi
peserta didik menurut Prastowo (2012:25) antara lain:
a. Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman
peserta didik yang lain.
b. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki.
c. Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing.
d. Peserta didik dapat belajar sesuai menurut urutan yang dipilihnya
sendiri.
e. Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar atau
mahasiswa yang mandiri.
f. Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua
aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi
kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya.
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar
memiliki fungsi bagi pendidik yaitu sebagai pedoman dan alat evaluasi
bagi pendidik sebagai seorang fasilitator untuk mengarahkan semua
aktivitas serta pencapaian proses pembelajaran secara efektif dan
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interaktif. Selain itu, bahan ajar memiliki fungsi bagi peserta didik yaitu
sebagai pedoman bagi peserta didik untuk belajar secara bebas dan
mandiri sesuai dengan kemampuannya kapan pun dan di mana pun.
c. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Bahan Ajar
Bahan ajar tentunya dibuat karena memiliki tujuan tertentu untuk
mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Terdapat empat pokok
tujuan pembuatan bahan ajar menurut Prastowo (2012:26-27) antara lain:
a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu.
b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah
timbulnya rasa bosan pada peserta didik.
c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran.
d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.
Pembuatan bahan ajar juga memiliki manfaat atau kegunaan dalam
proses pembelajaran. Pembuatan bahan ajar bermanfaat bagi pendidik
maupun bagi peserta didik. Manfaat pembuatan bahan ajar bagi
pendidik menurut Prastowo (2012:27) antara lain:
a. Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu pelaksanaan
kegiatan pembelajaran.
b. Bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah
angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat.
c. Menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan.
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Selain itu, manfaat pembuatan bahan ajar bagi peserta didik
menurut Prastowo (2012:27-28) antara lain:
a. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik.
b. Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar
secara mandiri dengan bimbingan pendidik.
c. Peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap
kompetensi yang harus dikuasainya.
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuatan
bahan ajar bertujuan untuk menyediakan berbagai pilihan bahan ajar bagi
peserta didik sehingga peserta didik dapat mempelajari sesuatu dengan
mudah dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Selain itu, pembuatan
bahan ajar bermanfaat bagi pendidik untuk membantu pelaksanaan
kegiatan pembelajaran, menambah angka kredit, serta menambah
penghasilan, sedangkan bagi peserta didik bahan ajar bermanfaat untuk
memudahkan dalam mengusai kompetensi yang harus dikuasainya serta
membantu dalam belajar secara mandiri.
d. Bentuk-bentuk Bahan Ajar
Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran tentunya
memiliki

berbagai

jenis

dan

bentuk.

Prastowo

(2012:40-41)

mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk bahan ajar dibagi menjadi empat
yaitu:
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a. Bahan cetak (printed)
Kemp dan Dayton (dalam Prastowo 2012:40) mengungkapkan bahwa
bahan cetak merupakan sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas,
yang

dapat

berfungsi

untuk

keperluan

pembelajaran

atau

penyampaian informasi. Contohnya, handout, buku, modul, lembar
kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan model
atau maket.
b. Bahan ajar dengar atau program audio
Bahan ajar dengar atau program audio merupakan semua sistem yang
menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan
atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya,
kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio.
c. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual)
Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) merupakan segala sesuatu
yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan
gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya, video compact disk
dan film.
d. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials)
Bahan ajar interaktif merupakan kombinasi dari dua atau lebih media
baik berupa audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh
penggunanya

dimanipulasi

atau

diberi

perlakuan

untuk

mengendalikan suatu perintah dan/atau perilaku alami dari suatu
presentasi. Contohnya compact disk interactive.
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Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk
bahan ajar dibagi menjadi empat, yakni a) bahan cetak, yaitu bahan yang
disiapkan dalam kertas, b) bahan ajar audio, yaitu menggunakan sistem sinyal
radio dan dapat didengar, c) bahan ajar audiovisual, yaitu sinyal audio
dikombinasikan dengan gambar bergerak, dan d) bahan ajar interaktif, yaitu
kombinasi dari dua atau lebih media. Penelitian ini mengembangkan bentuk
bahan ajar berupa bahan cetak. Bahan cetak tersebut berbentuk buku cerita
bergambar dengan materi pacara dat Sekaten.

2. Buku Cerita Bergambar
a. Pengertian Buku Cerita Bergambar
Buku cerita bergambar merupakan salah satu media yang baik
digunakan dalam pembelajaran. Buku cerita bergambar menarik bagi
siswa karena selain berisi cerita, buku cerita bergambar juga disertai
gambar-gambar yang mendukung cerita. Dengan menggunakan cerita
bergambar, siswa dapat mengetahui hal yang abstrak menjadi lebih
konkret. Cerita bergambar adalah suatu buku yang berisi pesan dalam
bentuk gambar dan tulisan yang saling mendukung (dalam Adipta,
2016:989-992).
Buku cerita bergambar juga dapat melatih siswa untuk
berimajinasi. Cerita bergambar adalah buku cerita yang mengandung katakata dalam buku dan disertai gambar di dalamnya. Gambar yang
digunakan berkaitan dengan isi cerita dan membentuk satu kesatuan
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(Damayanti, 2016:14). Nurgiyantoro mengungkapkan bahwa Cerita
gambar merupakan sebuah cerita yang terdapat banyak gambar di
dalamnya. Gambar tersebut disusun secara berurutan seperti komik dan
dilengkapi dengan teks (Nurgiyantoro, 2018 : 29).
Melalui cerita bergambar anak dapat mengenal gambar-gambar
yang unik dan dapat memahami cerita dengan baik. Anak tidak hanya
membayangkannya saja tetapi anak dapat melihat bentuknya dengan
bantuan adanya gambar dalam cerita. Cerita bergambar adalah gambar
atau simbolik yang memiliki sifat atau karakter sendiri di dalamnya seperti
cartoon yang cerdas atau jenaka (Tambayong, 2016:112). Siswa dapat
belajar secara konkret dengan menggunakan media pembelajaran buku
cerita bergambar. Dalam buku bergambar terdapat ilustrasi berupa gambar
yang menggambarkan isi dalam cerita (Wulandari, 2017:56).
Berdasarkan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa buku
cerita bergambar merupakan suatu buku yang di dalamnya berisi cerita
atau tulisan yang disertai gambar. Cerita yang disampaikan biasanya
mengandung pesan-pesan tertentu.
b. Isi Buku Cerita Bergambar
Isi dalam buku cerita bergambar tentunya berkaitan dengan
persoalan kehidupan manusia. Berbagai persoalan yang diangkat menjadi
cerita anak harus berangkar dari kacamata anak sehingga isi cerita
tersebut komunikatif bagi pembaca atau pendengar anak-anak.
Karakteristik bacaan yang digunakan dalam buku cerita bergambar
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adalah masalah kesederhanaan. Kesederhanaan itu sendiri paling tidak
mencakup kesederhanaan masalah kehidupan yang dikisahkan dan cara
mengisahkan.
Tema yang digunakan dalam buku cerita bergambar dapat berupa
tema kehidupan keluarga, hubungan antara anak, ibu, bapak, kakak, adik,
dan tetangga. Selain itu, tema dalam buku cerita bergambar dapat
dikaitkan dengan hubungan antara anak dengan kawan sebaya
sepermainan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Buku cerita
bergambar juga dapat mengangkat tema olahraga dan seni budaya.
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa isi dari buku cerita
bergambar berkaitan dengan persoalan kehidupan manusia dan tema
yang diangkat berupa tema kehidupan keluarga, olahraga, dan seni
budaya.
c. Fungsi Buku Cerita Bergambar
Mitchell (dalam Nurgiyantoro 2018:159-161) menunjukkan
fungsi buku cerita bergambar bagi anak sebagai berikut.
1. Buku cerita bergambar dapat membantu pengembangan dan
perkembangan

emosi

anak.

Anak

dapat

terbantu

untuk

mengekspresikan berbagai emosinya, seperti rasa takut dan senang,
rasa sedih dan bahagia yang merupakan bagian dari kehidupan. Buku
cerita bergambar juga dapat memberikan pemahaman dan penerimaan
bagi anak terhadap keadaan diri sendiri dan orang lain sehingga
perkembangan emosi anak dapat berjalan secara wajar dan terkontrol.
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2.

Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk belajar tentang
dunia, menyadarkan anak tentang keberadaan di tengah masyarakat
dan alam. Melalui buku cerita bergambar, anak dapat belajar tentang
kehidupan di masyarakat. Selain itu, anak juga dapat belajar tentang
keadaan geografi dan kehidupan alam, flora, dan fauna. Hal tersebut
dapat

menambah pengalaman hidup

dan

membantu

dalam

perkembangan dirinya.
3. Buku cerita bergambar dapat membantu anak belajar tentang orang
lain dan pengembangan perasaan. Buku cerita bergambar dapat
menampilkan kehidupan keluarga, para tetangga, kawan sebaya,
pergaulan

di

sekolah

yang

mengisahkan

relasi

kehidupan

antarmanusia sehingga anak dapat belajar untuk bersikap dan
bertingkahlaku yang benar dan sesuai dengan tuntutan kehidupan
sosial-budaya masyarakat. Perasaan anak juga dapat terbangun
dengan melalui adanya hubungan antarsesama. Oleh karena itu, pada
hakikatnya buku cerita bergambar dapat menjadi salah satu media
bagi anak untuk belajar tentang kehidupan yang disajikan secara lebih
konkret melalui kata-kata dan gambar ilustrasi.
4. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk memperoleh
kesenangan. Kesenangan merupakan salah satu hal yang harus
terpenuhi dalam kehidupan manusia agar perkembangan kejiwaan
dapat berlangsung secara seimbang dan harmonis. Hal tersebut dapat
diperoleh melalui buku cerita bergambar yang berisi cerita dan
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gambar-gambar yang menarik, bagus, dan hal-hal lucu sehingga dapat
merangsang anak untuk tertawa senang.
5. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk mengapresiasi
keindahan baik cerita secara verbal maupun gambar-gambar ilustrasi
yang mendukung keindahan. Keindahan cerita secara verbal dapat
diperoleh melalui karakter tokoh, gambar-gambar ilustrasi lewat
ketepatan pelukisan objek, komposisi warna, dan berbagai aksi yang
menarik. Objek yang menawarkan keindahan perlu diapresiasi,
dihargai, dan dinikmati sehingga melalui sikap menghargai keindahan
itu sendiri dapat menunjang pengembangan sikap dan perilaku halus
pada diri anak.
6. Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk menstimulasi
imajinasi. Buku cerita dan gambar-gambar dapat mendorong tumbuh
dan berkembangnya imanjinasi anak. Melalui cerita verbal, imajinasi
anak sudah berkembang, tetapi dengan ditambah gambar-gambar
ilustrasi yang mendukung cerita maka imajinasi anak semakin
dikonkretkan dan diperkuat.
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa buku cerita
bergambar memiliki fungsi untuk mengembangkan imajinasi anak
melalui keindahan ilustrasi atau gambar dan mengembangkan emosi
anak seperti perasaan senang, sedih, takut, dan sebagainya.

21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

d. Kriteria Buku Cerita Bergambar
Guru dalam mendidik dan membimbing siswa perlu memperhatikan
buku atau bacaan yang sesuai dengan tahap perkembangan berpikirnya.
Kriteria buku bacaan yang baik menurut Christantiowati (dalam Santoso,
2008:8) yakni:
1. Memberikan nilai tambah positif pada pembacanya, misalnya,
memberikan kegembiraan, membantu memecahkan persoalan dan
mampu membuka pikiran untuk suatu hal.
2. Disampaikan dalam bahasa yang sederhana, enak dibaca dan
penulisnya seakan ingin berbagi dengan pembaca.
3. Gaya penulisannya tidak meledak-ledak.
4. Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku.
Mansoor (dalam Santoso, 2008:8) mengungkapkan kriteria buku
cerita yang baik meliputi :
1. Isinya mudah dipahami pembaca.
2. Mengajak pembaca yang masih mudah mengenal kehidupan nyata.
3. Pilihan kata yang tepat.
4. Pengarang berhasil memikat pembaca untuk terus mengikuti jalan
pikirannya, puncak atau klimaks cerita harus berada di akhir cerita,
dan berbagai konflik harus terjalin di sepanjang buku.
5. Pengarang menguasi teknik bercerita sehingga tulisannya tidak
terkesan bertele-tele dan membosankan.
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6. Rancangan halamannya tertata baik mulai dari pemilihan jenis huruf,
jarak antar baris, tata letak halaman, luas cetak, luas margin, dan
sebagainya.
7. Sampul buku yang artistik dan representatif, dimana judul, gambar,
dan warna memegang peranan penting.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
kriteria buku cerita yang baik, meliputi (1) Sampul buku yang menarik,
(2) menggunakan bahasa yang mudah dipahami, (3) penulisan kata sesuai
dengan tata bahasa Indonesia, dan (4) rancangan buku tertata dengan
baik.

3. Multikulturalisme
a. Pengertian Multikulturalisme
Kata

multikulturalisme

pasti

berkaitan

dengan

budaya.

Multikulturalisme juga mengacu pada kemajemukan budaya. Menurut
Lawrence Blum (dalam Ujan, 2011:14) multikulturalisme meliputi sebuah
pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta
sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain.
H.A.R. Tilaar (dalam Ujan, 2011:14) mengungkapkan bahwa
multikulturalisme merupakan upaya untuk menggali potensi budaya
sebagai kapital yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi
masa depan yang penuh resiko. Selain itu, multikulturalisme juga diartikan
sebagai hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman.
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Multikulturalisme adalah sebuah realitas yang menekankan pada keunikan
karakteristik dari keberagaman budaya.
Menurut

the

Columbia

Electronic

Encyclopedia,

multikulturalisme adalah sebuah istilah yang menjelaskan koeksistensi
dari bermacam-macam budaya pada suatu tempat, tanpa adanya satu
budaya yang mendominasi. Dengan kata lain, multikulturalisme sebagai
sebuah konsep pengakuan suatu budaya dominan terhadap keberadaan
budaya-budaya yang lain (Ujan, 2011:14).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
multikulturalisme merupakan sebuah pemahaman untuk menggali potensi
budaya dan menghargai budaya lain sehingga dapat hidup berdampingan
dengan aman dan damai dalam keberagaman.

b. Pendidikan Multikulturalisme
Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki berbagai
budaya, suku, dan agama. Indonesia kesulitan dalam membangun
masyarakat yang multikultural sehingga banyak terjadi konflik baik
konflik antar suku maupun konflik antar agama. Oleh karena itu, perlu
adanya pembelajaran multikulturalisme di sekolah untuk mengurangi dan
mencegah terjadinya konflik. Pembelajaran multikulturalisme di sekolah
bertujuan untuk mengenalkan keberagaman kepada siswa serta cara
mensikapinya. Siswa juga diharapkan mampu bersikap yang baik dan
menghargai perbedaan.
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Pendidikan

multikulturalisme

yang

dilakukan

di

sekolah

merupakan salah satu upaya untuk menata masyarakat yang majemuk
menjadi masyarakat yang multikulturalistik, stabil, dan dinamis.
Pendidikan multikulturalisme juga berupaya untuk menata masyarakat
yang cenderung terkotak-kotak dan saling mendominasi menuju
masyarakat

yang

saling

bekerja

sama.

Selain

itu,

pendidikan

multikulturalisme juga mengajarkan kepada siswa untuk mengembangkan
sikap bebas dan menghargai kesetaraan. Pendidikan ini ditunjang dengan
pendidikan karakter yang mengembangkan sikap berpikir kritis,
pendidikan yang membuka wawasan, dan pendidikan etika. Molan
(2015:126-135) mengungkapkan bahwa pendidikan multikulturalisme
dibagi menjadi 3 yaitu:
a. Pendidikan karakter
Masyarakat multikultural akan menjadi masyarakat yang stabil dan
dinamis apabila memiliki pribadi-pribadi yang berkarakter. Pribadi
yang berkarakter yaitu pribadi yang kritis, berwawasan, etis, memiliki
kebebasan bertindak, dan menghargai kesetaraan. Tiga aspek yang
menjadi perhatian dalam pendidikan karakter yaitu aspek kognitif
(mengetahui yang baik), afektif (menginginkan yang baik), dan
psikomotorik (melakukan yang baik). Pendidikan karakter juga
berkaitan dengan pendidikan etika karena karakter mencakup nilainilai etik untuk bisa hidup baik secara bertanggungjawab.
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b. Kritis membuka wawasan
Pendidikan multikulturalisme dapat menata masyarakat majemuk
menjadi masyarakat yang stabil dan dinamis apabila setiap pribadi
memiliki pikiran yang terbuka. Pikiran yang terbuka akan
membangun seseorang untuk memiliki wawasan yang luas. Wawasan
yang luas akan membuat seseorang menjadi lebih kritis dan
memandang setiap masalah dari beberapa sudut pandang sehingga
dapat secara bebas membuat pertimbangan-pertimbangan dalam
mengambil keputusan yang matang, penuh tanggung jawab, dan tidak
ceroboh. Konflik antarsuku, agama, atau golongan sering terjadi
karena sempitnya wawasan dari orang-orang yang tidak berpikir
secara kritis. Oleh karena itu, pendidikan multikulturalisme memiliki
peran yang penting untuk membangun masyarakat yang bersikap
kritis dan berwawasan luas. Orang yang kritis dan berwawasan luas
adalah orang yang bebas, tidak menyudutkan, dan tidak tersudutkan.
Selain itu, orang yang berpikir kritis dan berwawasan luas akan
terbuka terhadap perbedaan yang ada di sekitarnya termasuk identitas
budaya yang ada. Orang yanng berpikir kritis dan berwawasan luas
akan menghargai berbagai keberagaman sebagai suatu budaya dan
keyakinan yang berfungsi untuk menata kehidupan bersama.
c. Pendidikan etika
Pendidikan multikulturalisme juga tidak terlepas dari pendidikan
etika. Nilai-nilai etika yang dikembangkan dalam pendidikan
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multikultural yaitu keadilan, kejujuran, kesetiaan, kebebasan,
tanggung jawab, kemurahan hati, ketekunan, disiplin, ketulusan, dan
ketabahan. Nilai-nilai etika tersebut

akan mendukung dalam

pendidikan karakter dan pendidikan kritis serta berwawasan luas,
nilai-nilai tersebut selalu baik dan diakui oleh semua orang. Orang
yang berkarakter akan memegang teguh nilai-nilai etika sebagai satu
kesatuan yang utuh sebagai pedoman hidup dalam menetapkan
langkah-langkah tindakan seseorang. Dengan demikian, orang yang
berkarakter, berwawasan luas, dan berpikir kritis adalah orang-orang
yang memegang teguh nilai-nilai etika tidak sebatas sebagai
pengetahuan

teoritis

diimplementasikan

ataupun

secara

sikap

temporal,

terus-menerus.

tetapi

Keterpaduan

juga
antara

pengetahuan moral, sikap moral, dan tindakan moral akan membuat
seseorang menjadi pribadi yang berkarakter dan menjadi manusia
yang multikulturalistik.
Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa
pendidikan multikulturalisme merupakan pendidikan yang bertujuan
untuk

menumbuhkan

sikap

menghargai

keragaman

budaya.

Pendidikan multikulturalisme dibagi menjadi tiga yaitu (1) pendidikan
karakter, (2) pendidikan berpikir kritis dan berwawasan luas, dan (3)
pendidikan etika.
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c. Tujuan Pendidikan Multikulturalisme
Tujuan pendidikan multikulturalisme yaitu untuk mengatur
kehidupan

bersama

masyarakat

majemuk

menjadi

masyarakat

multikulturalistik. Perwujudan pendidikan multikulturalisme harus
dijalankan dalam tiga aspek pendidikan, yakni kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Pada tahap kognitif, dikembangkan tentang pengetahuan
tentang nilai-nilai etik yang dibutuhkan untuk hidup bersama secara
harmonis. Pada tahap afektif, pengetahuan ditransformasikan menjadi
sikap. Pada tahap psikomotorik, sikap menggerakkan orang untuk
bertindak dengan melaksanakan nilai-nilai etik (Molan, 2015:143-144).
Pendidikan multikulturalisme hendaknya dilaksanakan sejak dini
dalam pendidikan dasar, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Pada
tahap pendidikan dasar, anak diajarkan untuk berperilaku yang baik,
santun, dan beretika dengan orang lain. Pada tahap pendidikan menengah,
pendidikan multikulturalisme diajarkan melalui keterbukaan dalam
pergaulan dan berargumentasi sesuai dengan tingkat usia anak. Pendidikan
multikulturalisme pada tahap mahasiswa lebih memperhatikan aspek
kognitifnya dan membuka wawasan serta argumen secara kritis untuk
menjadi orang yang berkarakter. Masyarakat yang berkarakter dapat
membangun masyarakat multikulturalistik yang stabil dan dinamis, serta
bebas dan setara. (Molan, 2015:144).
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan
multikulturalisme bertujuan membentuk masyarakat yang berkarakter
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untuk membangun kehidupan yang stabil dan dinamis dalam berbagai
perbedaan. Pendidikan multikulturalisme dilaksanakan mulai dari tingkat
dasar atau sejak dini hingga tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi.
d. Indikator Sikap yang Dikembangkan dalam Pendidikan
Multikulturalisme
Sikap

yang

perlu

dikembangkan

dalam

masyarakat

multikulturalisme menurut Ujan (2011:99-106) antara lain sebagai
berikut.
a. Solidaritas multikultural
Solidaritas multikultural merupakan sikap solider atau menghargai
terhadap

keanekaragaman

budaya.

Solidarias

multikultural

hendaknya membangun kesadaran untuk saling membantu, bahumembahu, saling memberi semangat dan kekuatan.
b. Terbuka terhadap kebudayaan lain
Sikap yang harus dijaga sesuai dengan prinsip multikultural yaitu
terbuka terhadap kebudayaan lain. Terbuka terhadap kebudayaan lain
berarti bersedia mempelajari kebudayaan lain tanpa meninggalkan
kebudayaan sendiri. Tidak ada kebudayaan yang salah, karena setiap
kebudayaan mempunyai pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan
untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat budaya tersebut.
c. Komunikasi
Komunikasi merupakan alat untuk sesorang dalam berinteraksi
dengan orang lain. Komunikasi dibutuhkan manusia dalam kehidupan
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bersama. Oleh karena itu, dalam setiap kelompok masyarakat selalu
ada alat komunikasi yang paling mendasar yakni bahasa. Bahasa akan
mengalami penyesuaian bersama dengan terbukanya satu masyarakat
terhadap kelompok masyarakat lain. Komunikasi yang perlu
dikembangkan yaitu komunikasi yang baik, sehingga komunikasi
menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan, untuk saling
memahami, dan bekerja sama.
d. Sikap menghargai
Kenakeragaman budaya adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak tetapi
justru harus dilestarikan kerana budaya menunjukkan kekayaan
kreativitas manusia. Oleh karena itu, sikap menghargai terhadap
multikultural perlu dikembangkan. Adanya sikap menghargai
terhadap realitas multikultural dapat mengurangi munculnya konflik
yang dapat menimbulkan perpecahan. Persepsi diri yang membuka
mata untuk menghargai terhadap kenyataan multikultural perlu
ditekankan dalam kehidupan bermasyarakat.
e. Sikap solider dan toleran
Solider dan toleran adalah sikap yang tepat untuk dikembangkan
dalam multikulturalisme. Sikap solider dan toleran dapat menjaga
eksistensi tanpa menghilangkan suatu identitas. Keanekaragaman
suku, budaya, agama, bahasa, jenis kelamin, generasi, kelas, tidak
akan menjadi konflik apabila sikap solider dan toleran dikembangkan.
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f. Menjadi pribadi yang menolak kekerasan.
Mutikulturalisme atau keberagaman budaya seringkali menjadi
pemicu terjadinya konflik. Pribadi yang menolak kekerasan tentunya
tidak akan menimbulkan konflik sehingga sikap ini perlu
dikembangkan dalam menghadapi kenyataan multikultural. Pribadi
yang menolak kekerasan akan menyelesaikan segala perkara dengan
kedamaian. Oleh karena itu, penanaman sikap pribadi yang menolak
kekerasan dapat dikembangkan dalam pendidikan multikulturalisme.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator
sikap yang perlu dikembangkan dalam pendidikan multikulturalisme
yaitu (a) Solidaritas multikultural, (b) terbuka terhadap kebudayaan
lain, (c) komunikasi yang baik, (d) sikap menghargai multikultural,
(e) sikap solider dan toleran, dan (f) menjadi pribadi yang menolak
kekerasan.

4. Upacara Adat Sekaten
a. Pengertian Upacara Adat
Upacara adat merupakan keberagaman yang dekat dengan
lingkungan sekitar. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki upacara
adat yang khas. Dalam upacara adat tentunya memiliki nilai moral yang
penting untuk diajarkan kepada siswa. Siswa juga perlu mengetahui
upacara adat secara lebih jauh agar makna dalam upacara adat tidak hilang
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begitu saja. Upacara adat merupakan budaya yang sudah ada sejak nenek
moyang. Upacara adat banyak ditemukan di desa dan merupakan peristiwa
yang memiliki nilai moral tertentu. Upacara adat seringkali dilakukan oleh
masyarakat setempat dan dilakukan secara turun temurun (Axiaverona,
2018: 18-28).
Upacara adat adalah suatu tindakan atau perbuatan yang terdapat
aturan di dalamnya dan berhubungan dengan peristiwa penting (Muzakkir,
2018:78). Saib (2006:1) mengungkapkan bahwa upacara adat adalah
kegiatan yang dilakukan di daerah tertentu dan melibatkan warga
masyarakat untuk ikut serta dalam mencapai tujuan keselamatan. Upacara
adat merupakan simbol dari suatu peristiwa yang diyakini oleh masyarakat
setempat. Upacara adat sangat penting untuk pembelajaran yaitu
mengajarkan nilai-nilai moral kepada siswa. Selain itu, dapat membentuk
karakter siswa untuk melakukan perbuatan baik. Upacara adat
digambarkan sebagai simbol untuk mengungkapkan kepercayaan kepada
Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan dan sumber pengharapan
(Tjahaya, 2007 : 138).
Berdasarkan teori-teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
upacara adat merupakan tindakan atau perbuatan yang terdapat aturan di
dalamnya dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Upacara adat juga
merupakan sarana untuk mengungkapkan ucapan syukur dan kepercayaan
kepada Tuhan. Oleh karena itu, upacara adat penting untuk diajarkan
kepada siswa.
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b. Pengertian Sekaten
Sekaten merupakan perayaan, keramaian yang diselenggarakan
seminggu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan
Rabiulawal. Perayaan sekaten merupakan hasil karya Sunan Kalijogo yang
dicatat dalam Riwayat Sekaten yang berbunyi “Adapun keramaian sekaten
itu dahulu konon ciptaan Yang Mulia Susuhunan Kalijogo dalam usahanya
menyebarluaskan agama Islam. Sebab agama Islam itu luas, cukup untuk
mencakup atau menampung kejiwaan Jawa-Hindu” (Soepanto dkk,
1991:37).
Sekaten berasal dari kata Sekati, yang berarti nama dari dua
perangkat gamelan pusaka kraton, yang dibunyikan dalam rangkaian acara
peringatan hari maulid Nabi Muhammad SAW. Gamelan pusaka kraton
tersebut dinamakan Kanjeng Kyai Sekati. Oleh karena itu, upacara dan
perayaan untuk memperingati hari maulid Nabi Muhammad SAW tersebut
dinamakan Sekaten (Soepanto dkk, 1991:37).
Pendapat lain mengemukakan bahwa Sekaten berasal dari kata
suka dan ati, yang berarti suka hati atau senang hati. Hal ini didasarkan
bahwa pada saat menyambut hari maulid Nabi Muhammad SAW, orangorang sedang dalam suasana bersuka hati. Perayaan penyambutan
kelahiran Nabi Muhammad SAW terbukti dengan diadakannya keramaian
dan pasar malam di alun-alun (Soepanto dkk, 1991:37).
Soepanto, dkk (1991:37) juga berpendapat bahwa kata Sekaten
berasal dari kata sesek dan ati, yang berarti sesak hati. Pendapat ini
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berdasarkan alasan yang menghubungkan antara suasana dan perasaan hati
dengan bunyi gamelan yang dibunyikan dalam acara peringatan maulid
Nabi Muhammad SAW. Bunyi instrumen gamelan yang dialunkan
melukiskan kesesakan atau kesedihan hati putri Fatimah yang kehilangan
dua orang anaknya sehingga ia menangis sambil memukul-mukul
dadanya. Perbuatan putri Fatimah memukul dadanya ditirukan dengan
pukulan bedug pada gamelan sekaten.
Sekaten adalah perpaduan antara kegiatan dakwah dan seni.
Perangkat gamelan sekaten dan gending-gending sekaten memiliki seni
yang indah sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk
penyebaran agama Islam (Soepanto dkk, 1991:38). Islam juga menambah
kekayaan keindahan seni gamelan tersebut seperti adanya laras pelog dan
beberapa alat baru yang sebelumnya belum ada.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
sekaten merupakan perayaan dan keramaian sebagai wujud rasa suka hati
atas lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dipadukan dengan seni
gamelan yang ada di kraton Yogyakarta.
c. Tahap-tahap Upacara Sekaten
Upacara sekaten tidak ada tahap-tahapnya, yang artinya tidak
dikenal istilah-istilah khusus dalam upacara Sekaten. Namun, dalam
penyelenggaraan upacara Sekaten mulai awal sampai akhir upacara
berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap pelaksanaan upacara Sekaten
menurut Soepanto dkk (1991:39) antara lain:

34

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Tahap gamelan pusaka Sekaten dibunyikan pertama kali sebagai tanda
dimulainya upacara sekaten.
2. Tahap gamelan sekaten dipindahkan ke halaman masjid besar, di
pagongan sebelah utara dan selatan.
3. Tahap Sri Sultan dan pengiringnya hadir di masjid besar untuk
mendengarkan pembacaan riwayat maulid Nabi Muhammad S.A.W.
Dalam tahap ini diselenggarakan upacara udhik-udhik, di pagongan
dan di serambi masjid besar.
4. Tahap dikembalikannya gamelan Sekaten dari halaman masjid besar
ke dalam kraton untuk menandai ditutupnya upacara Sekaten.
Berdasarkan teori di atas, tahap pelaksanaan upacara Sekaten
dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap gamelan sekaten dibunyikan
pertama kali, tahap gamelan sekaten dipindahkan ke halaman masjid
besar, tahap Sri Sultan dan pengiringnya hadir di masjid besar, dan tahap
dikembalikannya gamelan sekaten ke kraton.
d. Waktu Penyelenggaraan Upacara
Upacara Sekaten diselenggarakan selama tujuh hari dalam satu
minggu. Upacara tersebut diselenggarakan dari tanggal 5 sampai tanggal
11 bulan Mulud atau bulan Rabiulawal. Waktu-waktu penyelenggaraan
acara Sekaten menurut Soepanto, dkk (1991:41) antara lain:
1. Tahap Gamelan Sekaten mula-mula dibunyikan sebagai pertanda
dimulainya upacara Sekaten, dari jam 16.00 sampai kira-kira jam
23.00 pada tanggal 5 Rabiulawal.
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2. Tahap Gamelan Sekaten dipindahkan ke Pagongan di halaman Masjid
Besar pada tanggal 5 Rabiulawal pada jam 23.00. Gamelan Sekaten
dipukul pada waktu siang dan malam, kecuali pada saat sholat dan
Jumat.
3. Tahap Sri Sultan dan pengiringnya hadir di serambi Majid Besar untuk
mendengarkan pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad S.A.W
mulai jam 20.00 sampai jam 23.00 pada tanggal 11 Rabiulawal.
4. Tahap dikembalikannya Gamelan Sekaten dari halaman Masjid Besar
ke kraton, sebagai pertanda diakhirinya Upacara Sekaten pada tanggal
11 Rabiulawal, mulai jam 23.00.
e.

Tempat Penyelenggaraan Upacara
Rangkaian Upacara Sekaten diselenggarakan di kompleks Kraton
Yogyakarta dan Masjid Besar. Tempat penyelenggaraan Upacara Sekaten
menurut Soepanto, dkk (1991:42) antara lain:
1. Tahap Gamelan Sekaten dibunyikan sebagai pertanda dimulainya
Upacara Sekaten yaitu terletak di Bangsal Kemandungan Lor.
2. Tahap Gamelan Sekaten dibunyikan di halaman Masjid Besar selama
tujuh hari yang diselenggarakan di Pagongan halaman Majid Besar.
Di halaman terdapat dua buah pagongan, sebuah terletak di sebelah
selatan gapura masjid dan yang sebuah terletak di sebelah utara
masjid.
3. Tahap Sri Sultan dan pengiringnya hadir di Masjid Besar untuk
mendengarkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad S.A.W pada
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tanggal 11 bulan Mulud yang bertempat di serambi Masjid Besar. Sri
Sultan masuk di halaman masjid dan menuju pagongan sebelah
selatan untuk menyebarkan udhik-udhik.
4. Tahap dikembalikan Gamelan Sekaten pada tanggal 11 Mulud, setelah
Sri Sultan dan para pengiringnya selesai mendengarkan riwayat
maulid Nabi Muhammad S.A.W dan meninggalkan Masjid Besar.
Gamelan Sekaten kemudian dipindahkan dari pagongan di halaman
Masjid Besar ke kraton.
f. Penyelenggaraan Teknis Upacara
Upacara Sekaten juga terdapat penyelenggara tehnis dalam
pelaksanaannya. Para penyelenggara tehnis Upacara Sekaten menurut
Soepanto, dkk (1991:43) antara lain :
1. Tahap Gamelan Sekaten dibunyikan pertama kali, penyelenggara
tehnisnya ialah kelompok Abdi Dalem Punakawan Kridamardawa.
2. Tahap Gamelan Sekaten dipindahkan ke halaman Masjid Besar,
penyelenggara

tehnisnya

ialah

Abdi

Dalem

Punakawan

Kridamardawa dan Abdi Dalem Prajurit Kraton atas perintah Sri
Sultan Hamengku Buwana.
3. Tahap Sri Sultan dan para pengiringnya hadir di Masjid Besar untuk
mendengarkan pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad S.A.W,
penyelenggaranya ialah Kyai Pengulu atas perintah Sri Sultan.
4. Tahap dikembalikannya Gamelan Sekaten dari halaman Masjid Besar
ke kraton, penyelenggaranya ialah Abdi Dalem Punakawan
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Kridamardawa dan Abdi Dalem prajurit kraton atas perintah Sri
Sultan Hamengku Buwana.
g.

Perlengkapan Upacara
Dalam penyelenggaraan Upacara Sekaten perlu disiapkan
peralatan yang akan digunakan dalam upacara. Sebelum dilaksanakan
upacara, para abdi dalem yang nantinya akan terlibat di dalam
penyelenggaraan upacara perlu mempersiapkan diri terutama persiapan
mental untuk mengemban tugas yang dianggap sakral. Selain itu, para abdi
dalem yang bertugas memukul gamelan perlu menyucikan diri dengan
berpuasa dan siram jamas. Beberapa benda-benda dan perlengkapan yang
diperlukan dalam upacara Sekaten menurut Soepanto, dkk (1991:45)
antara lain:
1. Gamelan Sekaten
Gamelan Sekaten yang digunakan dalam upacara yaitu Kanjeng Kyai
Gunturmadu dan Kanjeng Kyai Nagawilaga. Kedua perangkat gamelan
tersebut dinamakan Kyai Sekati dengan laras pelog yang dibuat
pertama kali oleh seorang wali, yaitu Sunan Giri.
2. Lagu-lagu atau gendhing-gendhing sekaten.
3. Sejumlah kepingan-kepingan uang logam untuk disebarkan dalam
upacara udhik-udhik.
4. Naskah riwayat Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
5. Sejumlah bunga kanthil yang disematkan pada daun telinga kanan Sri
Sultan dan para pengiringnya.

38

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Busana seragam yang masih baru dan sejumlah samir khusus untuk para
niyaga selama bertugas memukul Gamelan Sekaten.
7. Perlengkapan prajurit kraton yang akan bertugas mengawal Gamelan
Sekaten dari kraton ke Masjid Besar, dan dari Masjid Besar ke kraton.
h. Pantangan-pantangan yang Berhubungan dengan Upacara Sekaten
Pelaksanaan upacara Sekaten tentunya tidak terlepas dari
pantangan-pantangan yang sudah menjadi aturan selama dilaksanakannya
upacara Sekaten. Pantangan-pantangan tersebut bertujuan supaya
penyelenggaraan upacara Sekaten dapat berlangsung dengan selamat dan
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pantangan-pantangan
tersebut menurut Soepanto, dkk (1991:53) antara lain:
1. Para abdi dalem penabuh gamelan selama menjalankan tugasnya
memukul gamelan Kyai Sekati, pantang melakukan hal-hal tercela
seperti mengucapkan umpat-maki, berjudi, dan sebagainya.
2. Para abdi dalem penabuh gamelan pantang melompati gamelan
pusaka.
3. Para abdi dalem penabuh gamelan berpantang memukul Gamelan
Sekaten sebelum menyucikan diri dengan berpuasa dan mandi jamas.
4. Para abdi dalem penabuh gamelan pantang membunyikan gamelan
pada malam Jumat dan pada hari Jumat siang sebelum lewat waktu
sholat dhuhur.
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i. Lambang dan Makna yang Terkandung di Dalam Unsur-unsur
Upacara
Lambang dan makna yang terkandung dalam upacara Sekaten
menurut Soepanto, dkk (1991:53-54) antara lain:
1. Udhik-udhik yang disebarkan oleh raja dalam Upacara Sekaten,
mengandung makna pemberian anugerah wujud harta dan berkat
wujud tuah kekeramatan.
2. Gunturmadu merupakan nama salah satu perangkat Gamelan Sekaten
yang mengandung makna turunnya wahyu.
3. Nagawilaga merupakan nama perangkat Gamelan Sekaten yang
mengandung makna kemenangan perang yang abadi.
4. Yaumi, merupakan judul salah satu gending sekaten yang berasal dari
Bahasa Arab, berarti hari. Judul ini mengandung makna hari Maulid
Nabi Muhammad S.A.W.
5. Salatun, judul sebuah gending sekaten yang berasal dari Bahasa Arab,
berarti berdoa. Judul ini mengandung makna berdoa atau menyembah
Allah Yang Maha Esa.
6.

Dhindhang Sabinah merupakan judul salah satu gending sekaten yang
mengandung makna mengenang jasa para mubalikh yang menyiarkan
agama Islam sejak abad ke XIII Hijriah.

7.

Ngajatun merupakan salah satu judul gending sekaten yang berasal
dari Bahasa Arab, berarti kehendak. Judul ini mengandung makna
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kemauan hati atau kuatnya kehendak untuk masuk Islam, atau
menyongsong kelahiran Nabi Muhammad S.A.W.
8.

Supiyatun merupakan salah satu judul gending sekaten yang berasal
dari Bahasa Arab, berarti suci. Judul ini mengandung makna kesucian
hati.

5. Siswa Kelas IV SD
Masa usia sekolah dasar sering disebut sebagai masa intelektual atau
masa keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini secara
relatif anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan
sesudahnya. Masa keserasian bersekolah dibagi menjadi masa kelas rendah
sekolah dasar dan masa kelas tinggi sekolah dasar. Masa kelas tinggi sekolah
dasar dimulai sejak usia 9 tahun atau 10 tahun sampai usia 12 atau 13 tahun.
Beberapa sifat khas anak-anak pada masa kelas tinggi sekolah dasar menurut
Dahlan (2017:25) antara lain:
1. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret.
2. Sangat realistik, ingin mengetahui, dan ingin belajar.
3. Menjelang akhir masa ini, muncul minat kepada hal-hal dan mata
pelajaran khusus sebagai faktor menonjolnya bakat-bakat khusus.
4. Sampai kira-kira umur 11 tahun, anak membutuhkan guru atau orang
dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya.
Setelah umur 11 tahun, pada umumnya anak menghadapi tugas-tugasnya
dengan bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya.
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5. Anak memandang nilai atau angka rapor sebagai ukuran yang tepat
mengenai prestasi sekolah.
6. Anak-anak pada masa ini gemar membentuk kelompok-kelompok
sebaya untuk dapat bermain bersama-sama. Dalam permainan tersebut,
biasanya anak tidak lagi terikat pada peraturan yang sudah ada, tetapi
anak membuat peraturan sendiri.
Manusia memiliki tugas dalam setiap perkembangannya. Havighurst
(dalam Hapsari, 2016:63) mendefisinikan tugas perkembangan sebagai tugas
yang timbul pada periode tertentu, keberhasilan melakukannya menimbulkan
kebahagiaan dan keberhasilan pelaksanaan tugas lainnya kelak, sedangkan
kegagalan menimbulkan ketidakbahagiaan, ketidaksetujuan masyarakat, dan
kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya kelak. Tugas perkembangan pada
masa sekolah (usia 6 sampai 12 tahun) menurut Havighurst (Hapsari, 2016
:64) antara lain:
1. Belajar kecakapan fisik yang diperlukan untuk permainan anak-anak.
2. Membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk
biologis.
3. Belajar bergaul dengan teman sebaya.
4. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin.
5. Mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan
berhitung.
6. Mengembangkan konsep yang diperlukan sehari-hari.
7. Mengembangkan nurani, moralitas, dan suatu skala nilai.
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8. Mencapai kemandirian pribadi.
9. Mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial dan
lembaga-lembaga.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa siswa kelas
IV SD merupakan siswa yang senang dengan hal-hal yang konkret dalam
kehidupan sehari-hari, memiliki keinginan belajar, dan minat terhadap halhal tertentu. Selain itu, siswa kelas IV SD senang kelompok sebaya untuk
bermain dan memandang nilai sebagai ukuran prestasi.

B. Penelitian yang Relevan
Peneliti menuliskan 3 penelitian yang relevan untuk menunjang
penelitian ini. Ketiga penelitian tersebut adalah penelitian milik Rustika
Chandra, Rosalia Purwaningtyas, dan Sirilius Prasetya Nugraha.
Penelitian pertama dilakukan oleh Chandra (2016). Penelitian ini
berjudul “Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar Flipbook Untuk
Peningkatan Hasil Belajar Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial
Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Islam As-Salam Malang”. Penelitian ini
bertujuan untuk; 1) Menjelaskan desain pengembangan media buku cerita
bergambar flipbook pada pembelajaran IPS, 2) Menjelaskan kemenarikan
media buku cerita bergambar flipbook pada pembelajaran IPS, 3) Menjelaskan
perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan produk
pengembangan media cerita bergambar flipbook dengan yang tidak
menggunakan produk pengembangan media cerita bergambar flipbook kelas
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IV SDI As-Salam Malang. Metode penelitian ini adalah penelitian
pengembangan atau R&D dengan mengadopsi pada model desain Borg and
Gall. Tahap pengembangannya melalui empat tahap, yakni; 1) Tahap prapengembangan, 2) Tahap pengembangan produk, 3) Tahap uji coba produk,
dan 4) Tahap revisi. Hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa 92,00% isi
materi valid, 96,00% media desain pembelajaran sangat valid, dan validasi
ahli pembelajaran (guru) 92,8% sangat valid. Hasil ujicoba kelas IV A SDI
As-Salam Malang menunjukkan 95% sangat valid.
Penelitian kedua dilakukan oleh Purwaningtyas (2016). Penelitian ini
berjudul “Pengembangan Prototipe Buku Cerita Anak Tentang Tradisi
Ruwatan Dalam Konteks Pendidikan Karakter Kebangsaan”. Penelitian ini
bertujuan untuk membantu siswa usia 9-10 tahun dalam memahami tradisi
ruwatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan
(R&D) dengan menggunakan enam langkah menurut Sugiyono yang meliputi:
(1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi
desain, (5) revisi desain, dan (6) uji coba produk. Hasil yang diperoleh dari
hasil refleksi setelah ujicoba didapatkan data sebanyak 100% siswa
mengetahui bahwa ruwatan memiliki nilai-nilai ketuhanan, kebersamaan,
gotong royong, dan mengerti tradisi ruwatan.
Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Nugraha (2017). Nugraha
melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Buku Cerita Bergambar
Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pembelajaran Membaca Siswa
Kelas IV A SD Negeri Dayuharjo Tahun Ajaran 2016/2017”. Tujuan

44

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk dan mendeskripsikan
kualitas produk. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan
(R&D) modifikasi Borg and Gall dan Sugiyono. Modifikasi produk terdiri dari
enam langkah, yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, dan (6) uji coba produk. Hasil
penelitian didapatkan skor oleh ahli bahasa Indonesia sejumlah 4,94, guru
kelas IV A memperoleh skor 4,58, dan siswa kelas IV A memperoleh skor
4,45. Rerata skor validasi yaitu 4,65 dengan kategori “sangat baik”.
Sedangkan uji coba produk pada enam siswa kelas IV A memperoleh hasil
rerata sejumlah 4,72 dengan kategori “sangat baik”.
Chandra (2016)
Pengembangan Media
Buku Cerita
Bergambar Flipbook
Untuk Peningkatan
Hasil Belajar Pada
Pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial
Siswa Kelas IV
Sekolah Dasar Islam
As-Salam Malang.

Buku cerita
bergambar

Purwaningtyas (2016)
Pengembangan
Prototipe Buku Cerita
Anak Tentang Tradisi
Ruwatan Dalam
Konteks Pendidikan
Karakter Kebangsaan.

Nugraha (2017)
Pengembangan Buku
Cerita Bergambar
Berbasis Pendidikan
Anti Korupsi Untuk
Pembelajaran
Membaca Siswa Kelas
IV A SD Negeri
Dayuharjo Tahun
Ajaran 2016/2017”

Buku cerita
bergambar

Buku cerita
bergambar

Penelitian ini:
Pengembangan Bahan Ajar Buku Cerita Bergambar Tentang Upacara Adat Sekaten
Berbasis Multikulturalisme untuk Siswa Kelas IV SD Tahun Ajaran 2019/2020
Gambar 2.1 Bagan Penelitian yang Relevan
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Gambar 2.2.1 tentang penelitian yang relevan menjelaskan mengenai tiga
hasil penelitian milik orang lain yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Masing-masing dari ketiga penelitian tersebut
memiliki persamaan variabel pada buku cerita bergambar dan siswa kelas IV
SD. Penelitian yang pertama mengembangkan buku cerita bergambar tentang
peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan
tidak membahas tentang Upacara Adat Sekaten Yogyakarta, sedangkan pada
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengembangkan buku
cerita bergambar tentang Upacara Adat Sekaten Yogyakarta yang berbasis
mutikulturalisme. Penelitian yang kedua mengembangkan buku cerita
bergambar tentang tradisi Ruwatan dan membahas tentang karakter
kebangsaan, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
yaitu mengembangkan buku cerita bergambar tentang Upacara Adat Sekaten
Yogyakarta. Penelitian yang ketiga membahas tentang buku cerita bergambar
berbasis pendidikan anti korupsi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan
oleh peneliti yaitu mengembangkan buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme. Peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian
pengembangan bahan ajar buku cerita bergambar tentang Upacara Adat
Sekaten Yogyakarta berbasis multikulturalisme untuk siswa kelas IV SD N
Serpeng tahun ajaran 2019/2020.
Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu sekolah dapat menggunakan buku
cerita bergambar berbasis multikulturalisme untuk kelas atas. Buku cerita
bergambar yang dibuat oleh peneliti juga membantu sekolah dalam
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mengembangkan

perangkat

atau

media

pembelajaran

tentang

multikulturalisme. Buku ini tentunya digunakan untuk mendukung proses
pembelajaran multikulturalisme di sekolah. Selain itu, buku cerita bergambar
berbasis multikulturalisme dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah
yang berkaitan dengan pembelajaran multikulturalisme di sekolah.

C. Kerangka Berpikir
Upacara adat merupakan materi pembelajaran yang termasuk ke dalam
pembelajaran multikulturalisme di sekolah khususnya untuk siswa kelas IV
SD. Peneliti memilih materi tentang Upacara Adat Sekaten Yogyakarta dalam
penelitian ini. Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi di SD N Serpeng
bahwa fasilitas mengenai media pembelajaran di sekolah masih kurang dan
penggunaan bahan ajar di sekolah masih sangat minimalis. Buku-buku
mengenai multikulturalisme di perpustakaan sekolah masih terbatas. Selain
itu, belum ada bahan ajar yang membantu siswa dalam belajar tentang upacara
adat Sekaten Yogyakarta. Peneliti juga mendapatkan data hasil wawancara
salah satu guru di SD N Serpeng bahwa guru belum pernah mengenalkan
materi tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta secara spesifik dalam
pembelajaran multikulturalisme di kelas. Guru hanya bergantung pada buku
tematik dari pemerintah untuk melaksanakan proses belajar mengajar di
sekolah.
Kurangnya buku dan bahan ajar di sekolah dapat menghambat proses
belajar mengajar. Pemahaman siswa dan informasi yang diperoleh siswa
mengenai materi Upacara Adat Sekaten Yogyakarta menjadi kurang apabila
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siswa hanya mendengarkan cerita dari guru saja. Selain itu, siswa tidak dapat
belajar secara konkret apabila tidak didukung dengan buku, media, atau bahan
ajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan.

Bahan ajar seharusnya

menjadi pendukung bagi belajar siswa yang sesuai dengan tahap
perkembangannya yaitu tahap perkembangan operasional konkret di mana
siswa senang belajar dengan hal-hal yang konkret sesuai dengan kehidupan
sehari-hari dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kurangnya bahan ajar di
sekolah dapat mengurangi makna belajar bagi siswa. Siswa tidak dapat
megeksplorasi pembelajaran lebih lanjut jika tidak didukung dengan bahan
ajar yang sesuai. Proses pembelajaran di kelas juga akan membosankan
apabila tidak didukung dengan bahan ajar. Siswa tidak memiliki semangat
untuk belajar dan memilih untuk bermain sehingga kondisi kelas menjadi
tidak kondusif. Kondisi kelas yang tidak kondusif mengakibatkan tidak
tercapainya tujuan pembelajaran di sekolah.
Berdasarkan permasalahan dan dampak yang muncul akibat
kurangnya bahan ajar di sekolah, perlu adanya bahan ajar sebagai solusi
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bahan ajar yang tepat untuk
digunakan yaitu buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar dapat menjadi
solusi bagi siswa untuk belajar mengenai Upacara Adat Sekaten Yogyakarta
dengan baik. Siswa tidak hanya belajar dengan mendengarkan cerita dari guru
saja tetapi siswa dapat belajar secara nyata melalui buku cerita bergambar
dengan membaca dan mengamati gambar yang disajikan. Melalui buku cerita
bergambar, pemahaman siswa dalam belajar Upacara Adat Sekaten
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Yogyakarta akan lebih baik. Buku cerita bergambar tentang Upacara Adat
Sekaten ini juga akan mempermudah guru untuk memberikan penjelasan
kepada siswa secara konkret sehingga tujuan pembelajaran yang sudah
direncanakan akan tercapai. Selain itu, buku cerita bergambar tentang upacara
adat Sekaten dapat menjadi solusi untuk mengatasi rasa bosan siswa dalam
belajar di kelas. Siswa akan lebih senang dan tertarik untuk belajar. Pesanpesan yang ingin disampaikan guru kepada siswa dapat tersampaikan dengan
baik melalui buku cerita bergambar daripada hanya melalui ceramah dari guru
saja. Siswa juga akan aktif dalam belajar dan wawasan siswa akan bertambah
dengan banyak membaca. Buku cerita bergambar ini juga dapat menjadi salah satu
solusi bagi siswa untuk dapat memahami pembelajaran dengan baik yang sesuai
dengan tahap perkembangannya.

Analisis kebutuhan
mengenai pembelajaran
multikulturalisme
khususnya upacara adat
Sekaten Yogyakarta

Pengembangan bahan
ajar buku cerita
bergambar tentang
upacara adat Sekaten
Yogyakarta

Kurangnya
penggunaan bahan
ajar dalam proses
pembelajaran
multikulturalisme
di sekolah

Informasi yang diperoleh siswa
mengenai pembelajaran
multikulturalisme khususnya
upacara adat Sekaten
Yogyakartasangat minim.

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir
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D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
pertanyaan penelitian yaitu :
1. Bagaimana mengembangkan bahan ajar buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta untuk siswa
kelas IV SD N Serpeng ?
2. Bagaimana kualitas bahan ajar buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta untuk siswa
kelas IV SD N Serpeng ?
a. Bagaimana kualitas bahan ajar buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta untuk
siswa kelas IV SD N Serpeng menurut siswa SD ?
b. Bagaimana kualitas bahan ajar buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta untuk
siswa kelas IV SD N Serpeng menurut ahli yaitu guru dan dosen ?
c. Bagaimana

kualitas

bahan

ajar

buku

cerita

berbasis

multikulturalisme bergambar tentang upacara adat Sekaten
Yogyakarta untuk siswa kelas IV SD N Serpeng menurut rerata
keseluruhan ?

50

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Research and
Development (R&D). Gall & Borg (dalam Putra, 2015:84) mengungkapkan
bahwa R&D dalam pendidikan adalah sebuah model pengembangan berbasis
industri di mana temuan penelitian digunakan untuk merancang produk dan
prosedur baru, yang kemudian secara sistematis diuji di lapangan, dievaluasi,
dan disempurnakan sampai mereka memenuhi kriteria tertentu, yaitu
efektivitas dan berkualitas. Putra (2015:78) mengungkapkan bahwa Penelitian
dan Pengembangan mengacu pada upaya yang diperlukan untuk menciptakan
produk baru mencakup tahap eksplorasi dan metode untuk memproses desain
dan manufaktur yang diperlukan untuk menghasilkan produk.
Secara sederhana R&D bisa didefinisikan sebagai metode penelitian
yang secara sengaja, sistematis, bertujuan atau diarahkan untuk mencari,
menemukan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan,
menguji keefektifan produk, model, metode atau strategi, jasa, prosedur
tertentu yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna
(Putra, 2015:67). Proses pengembangan produk dimulai dari pengembangan
produk awal sampai produk jadi yang sudah divalidasi. Penelitian ini akan
mengembangkan

produk

berupa

buku

cerita

bergambar

berbasis

multikulturalisme untuk pembelajaran upacara adat Sekaten siswa kelas 4 SD.
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Penelitian ini menggunakan langkah pelaksanaan stategi penelitian
dan pengembangan Sugiyono. Langkah-langkah penelitian Sugiyono terdiri
dari sepuluh langkah. Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan
R&D (dalam Putra, 2015:125-126) adalah sebagai berikut.
1. Potensi dan masalah, R&D dapat berangkat dari adanya potensi dan
masalah.
2. Mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan
secara faktual, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang
dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan.
3. Desain produk, yaitu hasil akhir dari serangkaian penelitian awal, dapat
berupa rancangan kerja baru atau produk baru.
4. Validasi desain, proses untuk menilai apakah rancangan kerja baru atau
produk baru secara rasional lebih baik dan efektif dibandingkan yang
lama, dengan cara meminta penilaian ahli yang berpengalaman.
5. Perbaikan desain, diperbaiki atau direvisi setelah diketahui kelemahannya.
6. Uji coba produk, melakukan uji lapangan terbatas dengan eksperimen.
7. Revisi produk, direvisi berdasarkan uji lapangan atau empiris.
8. Uji coba pemakaian, dilakukan uji coba dalam kondisi yang
sesungguhnya.
9. Revisi produk, apabila ada kekurangan dalam penggunaan kondisi
sesungguhnya, maka produk diperbaiki.
10. Pembuatan produk massal, setelah diperbaiki, hasil akhirnya siap
diproduksi secara massal.
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1.Potensi dan
masalah

2.Pengumpulan
data

3. Desain produkat

6.Uji coba
produk

5. Revisi desain

4. Validasi desain

7. Revisi produk

8. Uji coba produk

9.Revisi produk

10. Produksi
massal

Gambar 3.1 Langkah prosedur pengembangan model Sugiyono

B. Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan meliputi langkah-langkah penelitian yang
akan dilakukan untuk menghasilkan produk akhir berupa buku cerita
bergambar berbasis multikulturalisme untuk pembelajaran upacara adat
Sekaten siswa kelas IV SD. Penelitian ini tidak mengambil seluruh langkah
dari metode Sugiyono karena adanya keterbatasan waktu penelitian. Selain itu,
untuk latihan penelitian cukup sampai tahap ke enam tahap saja sehingga
penelitian ini menggunakan lima langkah yang dikemukakan oleh Sugiyono
yaitu : (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4)
validasi produk; (5) revisi produk; (6) uji coba produk.
Langkah-langkah penelitian pengembangan tersebut sebagai berikut.
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1. Potensi dan masalah
Potensi dan masalah diambil melalui Wawancara di sekolah SD N Serpeng
pada tanggal 18 November 2019. Wawancara dilakukan untuk mengetahui
fakta atau keadaan sebenarnya dan permasalahan yang ditemukan di
lapangan yang berkaitan dengan ketersediaan buku cerita bergambar
mengenai upacara Sekaten dalam proses pembelajaran multikulturalisme
pada mata pelajaran IPS di kelas IV SD.
2. Pengumpulan data
Pengumpulan data dan informasi penelitian ini menggunakan sumber
berupa buku sebagai kajian pustaka. Kajian pustaka meliputi teori-teori
yang mendukung penelitian. Teori-teori yang digunakan yaitu berupa teori
tentang bahan ajar, buku cerita bergambar, multikulturalisme, upacara
adat, dan karakteristik siswa kelas IV SD. Hasil dari pengumpulan data
tersebut akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan untuk merencanakan
produk yang berupa buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme
untuk pembelajaran siswa kelas IV.
3. Desain produk
Peneliti mengembangkan perangkat atau produk baru buku cerita
bergambar. Produk yang dihasilkan berupa cover, isi buku, dan anatomi
buku. Sampul buku dibuat dengan menarik sehingga siswa tertarik untuk
membaca buku tersebut. Judul buku merangkum seluruh isi dari buku
cerita. Isi buku berupa pemilihan gambar yang sesuai dengan ilustrasi,
penataan gambar, penataan tulisan, dan kesesuaian warna. Acuan yang
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digunakan pada anatomi buku yaitu format dan ukuran buku, jumlah
halaman, tata letak, jenis huruf, jenis kertas sampul dan jenis kertas isi
buku.
4. Validasi produk
Produk ini diujicobakan kepada guru dan ahli bahasa kemudian guru dan
ahli bahasa diajak untuk mencermati, menilai, memberi masukan dan
melakukan curah pendapat tentang letak kelemahan produk yang harus
diperbaiki.
5. Revisi produk
Revisi produk dilaksanakan setelah melalui validasi produk. Perbaikan
produk dilakukan

berdasarkan komentar atau kritik dan saran dari

validator. Revisi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan
kelemahan produk yang telah divalidasi oleh validator.
6. Uji coba produk
Produk yang telah direvisi kemudian diujicobakan di lapangan. Uji coba
dilakukan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi dari produk yang
sudah dikembangkan. Uji coba produk dilakukan kepada 6 siswa kelas IV
SD Negeri Serpeng. Uji coba dilakukan dengan memberikan kuesioner
kepada siswa setelah membaca buku cerita bergambar berbasis
multikultural.
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Langkah 1

Potensi masalah

Analisis kebutuhan

Wawancara

Langkah 2

Kajian Pustaka

Perancangan

Desain Produk

Langkah 3

Desain Produk

Buku Cerita Bergambar

Langkah 4
Ahli Bahasa
Validasi

Ahli Multikulturalisme
Guru
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Langkah 5

Revisi Produk

Langkah 6

Uji Coba Produk

6 siswa kelas IV SD

Gambar 3.2 Langkah prosedur pengembangan modifikasi model
Sugiyono

Berikut ini penjelasan dari langkah-langkah pada tabel di atas:

Langkah 1: Potensi dan masalah
Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu menemukan
potensi dan masalah dengan menganalisis kebutuhan sekolah. Analisis
kebutuhan dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Peneliti
menggunakan wawancara terstruktur, yaitu daftar pertanyaan sudah disusun
terlebih dahulu oleh peneliti sebelum melakukan wawancara sehingga pada
saat melakukan wawancara, peneliti membacakan pertanyaan-pertanyaan
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yang sudah disusun secara berurutan kepada guru kelas IV. Wawancara
dilakukan di SD Negeri Serpeng pada tanggal 18 November 2019.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan fakta yang
sebenarnya di lapangan terkait ketersediaan buku cerita bergambar tentang
upacara adat Sekaten dalam proses pembelajaran multikulturalisme untuk
siswa kelas IV SD. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh data
bahwa ketersediaan bahan ajar berupa buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme sangat minim. Di perpustakaan sekolah terdapat beberapa
buku cerita bergambar tetapi belum tersedia buku cerita bergambar tentang
upacara adat Sekaten Yogyakarta. Buku cerita yang tersedia di perpustakaan
sebagian besar adalah buku cerita bergambar berupa buku dongeng dan
kumpulan cerita rakyat.
Guru kelas IV mengemukakan bahwa guru kesulitan dalam mengajar
multikulturalisme karena minat baca siswa sangat rendah dan siswa lebih
cenderung bermain ketika waktu luang. Siswa tertarik membaca buku ketika
buku yang disediakan berupa buku yang terdapat gambar-gambar di
dalamnya dan disertai dengan bacaan-bacaan yang singkat. Siswa menyadari
bahwa di antara teman-temannya terdiri dengan berbagai latar budaya yang
berbeda sehingga dibutuhkan bahan ajar tentang multikulturalisme berupa
buku cerita bergambar. Data hasil wawancara tersebut kemudian digunakan
oleh peneliti untuk merancang dan mendesain produk penelitian berupa buku
cerita bergambar tentang upacara adat Sekaten.
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Langkah 2: Pengumpulan data
Langkah kedua yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengumpulan data.
Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akan
digunakan untuk merancang dan mendesain produk penelitian. Informasi
tersebut diperoleh melalui buku-buku dan jurnal yang membahas tentang
teori-teori berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan oleh
peneliti meliputi teori tentang bahan ajar, buku cerita bergambar,
multikulturalisme, upacara adat khususnya upacara adat Sekaten, dan
karakteristik siswa kelas IV SD. Teori-teori tersebut terdapat pada BAB 2
dalam penelitian ini. Teori-teori yang didapatkan oleh peneliti kemudian
digunakan sebagai panduan untuk merancang produk buku cerita bergambar
tentang upacara adat Sekaten. Produk buku cerita terdiri dari sampul buku,
isi cerita upacara adat Sekaten, dan anatomi buku.

Langkah 3: Desain produk
Langkah ketiga yaitu desain produk. Peneliti membuat desain produk
berupa buku cerita bergambar. Peneliti membuat desain produk mulai dari
sampul buku, isi cerita, dan anatomi buku. Buku cerita bergambar juga
dilengkapi dengan kata pengantar dan refleksi. Sampul buku menggunakan
ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Isi cerita buku terdiri dari ilustrasi
gambar yang menarik dan cerita yang sesuai dengan ilustrasi. Ukuran huruf
dan jenis huruf yang digunakan disesuaikan dengan usia siswa kelas IV SD.
Tata letak tulisan juga dibuat tidak sempit sehingga memudahkan siswa untuk
membaca. Halaman buku juga dibuat secara runtut sehingga memudahkan
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siswa untuk membaca. Peneliti juga menggunakan warna-warna yang
beragam dan cerah sehingga menarik siswa untuk melihat dan membaca
buku.

Langkah 4: Validasi produk
Langkah keempat yaitu validasi produk. Validasi produk dilakukan
kepada ahli bahasa, ahli multikulturalisme, dan guru kelas IV. Validasi
produk dilakukan dengan cara mengisi kuesioner. Kuesioner tersebut
digunakan untuk mengetahui kualitas produk sebelum melakukan uji coba
tertabats kepada siswa. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan berupa
penilaian terhadap sampul buku cerita bergambar, isi cerita, dan anatomi buku
cerita bergambar. Ahli bahasa membantu peneliti dalam menyempurnakan
produk buku cerita bergambar dalam hal tulisan, gambar, dan anatomi buku.
Ahli multikulturalisme membantu peneliti dalam menyempurnakan produk
buku cerita bergambar berkaitan dengan isi cerita dan nilai-nilai multikultural
yang terdapat pada cerita. Guru kelas IV membantu peneliti dalam
kesesusaian

produk

buku

cerita

bergambar

dengan

pembelajaran

multikultural di sekolah. Ahli bahasa, ahli multikulturalisme, dan guru kelas
IV juga memberikan saran dan komentar yang akan digunakan oleh peneliti
untuk merevisi produk.

Langkah 5: Revisi produk
Langkah kelima yaitu revisi produk. Revisi produk dilakukan berdasarkan
saran dan komentar dari ahli dan guru pada saat melakukan validasi produk.
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Peneliti akan membaca saran dan komentar dari ahli dan guru kemudian
melakukan perbaikan buku cerita bergambar sesuai dengan saran dan
komentar tersebut yang sudah dituliskan pada lembar kueisoner. Revisi
tersebut membantu peneliti untuk memperbaiki produk buku cerita
bergambar menjadi lebih baik dan siap untuk digunakan uji coba produk
terbatas kepada siswa.

Langkah 6: Uji coba produk
Langkah keenam yaitu uji coba produk. Peneliti melakukan uji coba
produk terbatas kepada enam siswa kelas IV SD Negeri Serpeng. Uji coba
produk dilakukan untuk mengetahui kefektivan produk yang sudah
dikembangkan. Uji coba produk terbatas juga dilakukan untuk mengetahui
kualitas buku cerita bergambar. Uji coba dilakukan dengan memberikan
kuesioner kepada siswa. Kuesioner tersebut berisi pernyataan-pernyataan
untuk menilai kualitas sampul buku cerita bergambar, isi cerita, dan anatomi
buku cerita bergambar. Sebelum mengisi kuesioner, siswa diminta untuk
membaca buku cerita bergambar terlebih dahulu. Setelah selesai membaca
buku cerita bergambar, siswa mengisi kuesioner dengan memberi tanda
centang pada nomor kolom yang sudah disediakan.
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C. Setting Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Serpeng kepada sepuluh siswa
kelas IV. SD Negeri Serpeng beralamatkan di Dengok kidul, Pacarejo,
Kecamatan

Semanu,

Kabupaten

Gunungkidul,

Daerah

Istimewa

Yogyakarta 55893.
2. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Serpeng
tahun ajaran 2020/2021. Peneliti memilih subjek siswa kelas IV SD karena
peneliti mempertimbangkan perkembangan kognitif operasional konkret
berdasarkan usia siswa kelas IV SD yang memiliki kemampuan berpikir
secara logis tetapi belum mampu untuk berpikir secara abstrak. Siswa
kelas IV SD juga senang dengan pembelajaran berbasis gambar sehingga
peneliti membuat media pembelajaran berupa buku cerita bergambar.
Peneliti juga mempertimbangkan kurikulum yang digunakan yaitu
kurikulum 2013. Pembelajaran multikultural di SD dapat diintegrasikan
dalam mata pelajaran IPS yang didukung dengan modul bahan ajar.
Pembelajaran multikultural tersebut termasuk dalam kompetensi dasar
mata pelajaran IPS yaitu memahami kehidupan manusia dalam
kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya di masyarakat
sekitar serta memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan
lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Analisis kebutuhan
dilakukan kepada guru kelas IV SD Negeri Serpeng. Uji coba produk yang

62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sudah direvisi akan dilakukan kepada sepuluh siswa kelas IV SD Negeri
Serpeng tahun ajaran 2020/2021.
3. Waktu Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai bulan Mei
2020.
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Juli

Juni

Mei

April

Maret

Observasi dan pengumpulan
data awal.
Penyusunan proposal penelitian
dan instrumen
Pembuatan produk
Validasi produk dan revisi
Uji coba produk
Pembahasan dan penutup
Ujian

Februari

1.

Januari

Kegiatan

November

No.

Desember

Tahun 2019/2020

D. Uji Coba Terbatas
1. Desain Uji Coba Terbatas
Desain uji coba terbatas dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan
produk yang dikembangkan. Uji coba produk dilaksanakan di sekolah tempat
peneliti melakukan wawancara sebagai analisis permasalahan dan kebutuhan
yaitu di SD Negeri Serpeng.
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2. Subjek Uji Coba Terbatas
Subjek uji coba terbatas dalam penelitian ini adalah sepuluh siswa kelas
IV SD Negeri Serpeng tahun ajaran 2020/2021.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan
data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data oleh
peneliti adalah wawancara dan kuesioner.
a. Observasi
Observasi dalam arti sempit berarti pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti. Sedangkan, observasi dalam arti luas berarti
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap obyek yang sedang diteliti (Sutoyo, 2012:84). Gall dkk (dalam
Sutoyo, 2012:85-86) mengungkapkan bahwa observasi adalah salah satu
metode pengumpulan data dengan cara mengamati perilaku dan
lingkungan (sosial atau material) individu yang sedang diamati.
Sedangkan,

Gibson,

R.L.&

Mitchell

(dalam

Sutoyo,

2012:86)

mengungkapkan bahwa observasi adalah teknik yang bisa dimanfaatkan
untuk memilah-milah derajat dalam membuat konklusi tentang orang lain
dan perlu juga dilengkapi dengan metode lain dalam penilaian manusia.
Sutoyo (2012:86) juga membagi observasi menjadi beberapa jenis, antara
lain:
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a. Observasi partisipan, yaitu bila pihak yang melakukan observasi
(observer) turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang
dilakukan oleh subyek yang sedang diobservasi.
b. Observasi non-partisipan, yaitu bila observer tidak terlibat secara
langsung atau tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang sedang
dilakukan oleh subyek yang diobservasi.
c. Observasi kuasi-partisipan, yaitu bila observer terlibat pada sebagian
kegiatan yang sedang dilakukan oleh subyek yang sedang diobservasi,
sementara pada sebagian kegiatan yang lain observer tidak melibatkan
diri.
Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan. Peneliti
menggunakan observasi partisipan karena peneliti dapat melihat secara
langsung subyek yang diamati sehingga data yang diperoleh lebih akurat.
Selain itu, peneliti dapat melihat secara langsung kondisi yang
sebenarnya terhadap subyek yang diteliti. Teknik observasi dalam
penelitian ini dilakukan untuk analisis kebutuhan pada sekolah yang
diteliti. Hasil observasi digunakan untuk merancang desain produk yang
akan dikembangkan oleh peneliti.
b. Wawancara
Wawancara adalah komunikasi antara dua orang, melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana,
2010:180). Harry F. Wolcott (dalam Mulyana, 2018:226) mengatakan
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bahwa dalam arti luas wawancara meliputi segala percakapan mulai dari
percakapan kasual hingga wawancara formal terstruktur, yang perlu
dibedakan dari pengamatan berperan-serta, meskipun keduanya berkaitan
erat. Teknik wawancara dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Wawancara terstruktur, yaitu teknik wawancara yang daftar
pertanyaannya sudah disusun terlebih dahulu sebelum melakukan
wawancara.
b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu teknik waawancara yang daftar
pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu sehingga pewawancara
mengajukan pertanyaan secara spontan terhadap orang yang
diwawancarai.
Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber menggunakan
teknik wawancara terstruktur. Teknik wawancara terstruktur merupakan
teknik wawancara yang daftar pertanyaannya sudah disusun terlebih
dahulu oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti sudah menyediakan
beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Peneliti memilih
teknik wawancara terstruktur karena akan lebih mudah dalam mengajukan
pertanyaan jika daftar pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu.
Wawancara akan ditujukan kepada guru kelas IV SD Negeri Serpeng.
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh
kebenaran dan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, wawancara
dilakukan untuk menganalisis kebutuhan di lapangan. Wawancara
dilakukan untuk menganalisis kebutuhan penelitian pengembangan berupa
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buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme untuk pembelajaran IPS
kelas IV. Wawancara dilaksanakan dengan cara peneliti terlebih dahulu
menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber
sebagai acuan untuk mendapatkan data analisis kebutuhan.
c. Kuesioner
Suyanto dan Sutinah (dalam Nugroho, 2018:19) mengatakan
bahwa kuesioner berisi daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif
jawaban yang tersedia, sehingga responden tinggal memilih jawaban
sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya.
Brace (dalam Nugroho 2018:19) menyatakan istilah kuesioner merujuk
baik pada kuesioner yang pengisiannya diisi sendiri oleh peserta, maupun
merujuk pada instrumen yang dikelola oleh interviewer ketika tatap muka
secara langsung maupun melalui telepon. Sedangkan Arikunto (dalam
Nugroho 2018:19) mendefinisikan kuesioner atau angket sebagai
sekumpulan pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari
responden terkait dengan pribadinya maupun hal-hal lain yang terkait
dengan materi penelitian.
Sutoyo (2012:209-212) membagi kuesioner menjadi beberapa
bentuk, antara lain:
1. Dilihat dari langsung atau tidaknya kuesioner dikirimkan kepada
individu sebagai sumber data, yaitu:
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a. Kuesioner langsung yaitu kuesioner yang dikirimkan langsung
kepada orang yang dimintai keterangan yang berkaitan dengan
diri mereka sendiri.
b. Kuesioner tidak langsung yaitu kuesioner dikirim kepada
seseorang yang diminta menceritakan keadaan orang lain.
2. Dilihat dari segi cara menjawabnya, yaitu:
a. Kuesioner tipe isian, yaitu responden sendiri yang harus
menuliskan jawaban yang diminta oleh peneliti.
b. Kuesioner tipe pilihan, yaitu responden dalam memberikan
jawaban cukup memilih salah satu dari pilihan yang telah
disediakan.
3. Dilihat dari sisi keleluasaan responden dalam memberikan jawaban
atau komentar terhadap pernyataan yang diajukan, yaitu:
a. Kuesioner terbuka, yaitu responden diberi kesempatan untuk
menjawab atau memberi komentar seluas-luasnya terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang diajukan.
b. Kuesioner tertutup, yaitu responden terbatas dalam memberikan
jawaban atau pendapat tentang masalah yang diajukan peneliti.
Penelitian ini menggunakan kesioner tertutup. Peneliti memilih
kuesioner tertutup karena lebih mudah dalam menghitung penskoran dan
responden dapat menjawab kuesioner secara lebih cepat. Selain itu,
kuesioner tertutup lebih tepat digunakan untuk responden dengan jumlah
yang banyak. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada satu ahli
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bahasa Indonesia, dan dua guru kelas atas untuk melakukan uji validasi
produk sebelum melakukan uji coba terbatas. Selain itu, kuesioner juga
diberikan kepada sepuluh siswa kelas IV setelah melakukan uji coba
terbatas. Kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berupa
pernyataan dengan penilaian skala empat. Jumlah pertanyaan sebanyak
17 butir pernyataan, sedangkan untuk siswa sebanyak 11 butir
pernyataan.

E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data atau informasi untuk menjawab masalah penelitian.
Instrumen penelitian juga dapat didefinisikan sebagai alat yang memenuhi
syarat akademis. Instrumen penelitian akan digunakan pada waktu
penelitian. Dalam KBBI, instrumen adalah alat yang digunakan untuk
mengerjakan sesuatu (seperti alat yang digunakan oleh pekerja teknik,
alat-alat kedokteran, optik, dan kimia), sarana penelitian (berupa
seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan
pengolahan. Sedangkan Sugiyono (2014:178) instrumen penelitian adalah
suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial
yang diamati.
Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengembangan
Bahan Ajar Buku Cerita Bergambar tentang Upacara Adat Sekaten
Yogyakarta Berbasis Multikulturalisme untuk Siswa Kelas IV SD.
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Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian wawancara dan
kuesioner. Berikut instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam
penelitian melalui tabel kisi-kisi di bawah ini :
1. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan yaitu bersifat terstruktur.
Peneliti sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh
narasumber sebagai acuan untuk mendapatkan data pada analisis
kebutuhan. Teknik wawancara digunakan untuk mengukur analisis
kebutuhan kepada guru kelas IV SD Negeri Serpeng sehingga wawancara
ini ditujukan kepada guru kelas IV SD Negeri Serpeng. Berikut kisi-kisi
daftar pertanyaan wawancara yang disusun oleh peneliti:

Tabel 3.2 Pedoman pertanyaan wawancara guru kelas IV
No

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.

Sejauh mana kesulitan yang bapak
temui saat mengajar siswa dalam
kegiatan pembelajaran
multikulturalisme ?
Apakah siswa tertarik dengan buku
cerita bergambar ?
Apakah sekolah menyediakan buku
bacaan untuk siswa seperti buku
cerita bergambar ?
Apakah siswa kelas IV menyadari
pentingnya pembelajaran
multikutultural ?
Menurut bapak, apakah sekolah
membutuhkan buku cerita bergambar
untuk menunjang proses
pembelajaran multikulturalisme ?

2.
3.

4.

5.

Nomor
Aitem
1

2
3

4

5
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No

Daftar Pertanyaan Wawancara

6.

Saran apa yang dapat bapak berikan
terkait dengan buku cerita bergambar
yang sedang beredar untuk kebutuhan
pembelajaran multikulturalisme ?

Nomor
Aitem
6

Tabel di atas memaparkan pedoman pertanyaan wawancara yang
telah disusun oleh peneliti. Pertanyaan yang telah disusun sebanyak tujuh
butir pertanyaan.
2.

Kuesioner
Kuesioner dalam penelitian ini merupakan kuesioner berdasarkan
pernyataan. Kuesioner penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kelayakan produk dan sebagai masukan untuk perbaikan produk yang
dikembangkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Skala Likert
pilihan respon skala empat (Mardapi, 2017:146) dengan acuan skor
sebagai berikut.
Tabel 3.3 Skala Likert
Skor
4
3
2
1

Deskripsi
Sangat berkualitas
Berkualitas
Kurang berkualitas
Tidak berkualitas
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Tabel 3.4 Kisi-kisi uji validasi produk untuk ahli dan guru
No.

Indikator
A. Cover/ sampul buku
1.
Judul buku
2.
Warna
B. Isi buku cerita
1.
Bahasa yang digunakan
2.
Isi cerita
3.
Pesan untuk pembelajaran multikultural
4.
Keterkaitan isi buku cerita
5.
Tampilan gambar dan tulisan
C. Anatomi buku
1.
Rancangan halaman
2.
Jenis huruf
3.
Tata letak

Nomor Aitem
1,2,3
4
5
6, 7
8
9
10, 11, 12, 13
14
15, 16
17

Tabel di atas merupakan kisi-kisi kuesioner validasi untuk guru.
Setelah kisi-kisi dibentuk, peneliti menyusun instrumen kuesioner yang
akan digunakan sebagai penelitian terhadap produk buku cerita bergambar.
Berikut

instrumen

kuesioner

yang

digunakan

dalam

penelitian

pengembangan ini untuk ahli dan guru:

Tabel 3.5 Instrumen kuesioner uji validasi produk untuk ahli dan guru
No.

Aspek yang dinilai
1

Skor
2 3

Komentar
4

A. Cover/ sampul buku
Judul buku cerita bergambar mewakili
keseluruhan isi cerita.
2.
Judul buku cerita bergambar menarik minat
siswa untuk membaca lebih lanjut.
3.
Judul sampul buku cerita bergambar
membawa pesan yang akan disampaikan.
4.
Warna sampul buku cerita bergambar
menarik minat siswa untuk membaca lebih
lanjut.
1.

B. Isi buku cerita
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5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Penggunaan bahasa sesuai untuk siswa
kelas atas (kelas 4).
Isi cerita mudah dipahami oleh siswa kelas
atas (kelas 4).
Isi cerita menggunakan bahasa yang
sederhana sehingga mudah dipahami siswa
kelas atas
(kelas 4).
Isi cerita memberikan nilai-nilai
pembelajaran multikultural (menghargai
dan mengasihi sesama )dalam
pembelajaran upacara adat Sekaten
berkaitan dengan kegiatan sehari-hari
Isi buku cerita bergambar memiliki
gambar dan teks yang saling berkaitan.
Tampilan buku cerita bergambar lebih
dominan gambar dibandingkan teks.
Gambar buku cerita bergambar jelas dan
mudah dibedakan.
Ilustrasi buku cerita bergambar
memperjelas latar, rangkaian cerita,
penjiwaan, dan karakter.
Gambar ilustrasi buku cerita bergambar
berhasil memikat siswa untuk terus
mengikuti jalan cerita.
C. Anatomi buku
Rancangan halaman buku tertata dengan
baik.
Pemilihan jenis huruf menarik perhatian
siswa.
Jenis huruf pada buku cerita bergambar
mudah dibaca oleh siswa.
Tata letak/sistematika penulisan
memudahkan siswa untuk membaca.
Total Skor
Rata-rata skor

Berikut adalah kisi-kisi kuesioner yang digunakan untuk menilai
produk buku cerita bergambar untuk siswa :
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Tabel 3.6 Kisi-kisi uji validasi produk untuk siswa
No.

Indikator
A. Cover/ sampul buku
1.
Judul buku
2.
Warna
B. Isi buku cerita
1.
Bahasa yang digunakan
2.
Isi cerita
3.
Keterkaitan isi buku cerita
5.
Tampilan gambar dan tulisan
C. Anatomi buku
1.
Rancangan halaman
2.
Jenis huruf
3.
Tata letak

Nomor Aitem
1
2
3
4
5
6, 7
8
9, 10
11

Tabel di atas merupakan kisi-kisi dari kuesioner validasi dan uji
coba produk untuk siswa. Setelah kisi-kisi dibentuk, peneliti menyususn
instrumen kuesioner yang akan digunakan untuk melakukan penilaian
terhadap produk buku cerita bergambar. Berikut instrumen kuesioner yang
digunakan dalam penelitian untuk siswa :
Tabel 3.7 Instrumen kuesioner validasi dan uji coba produk untuk siswa
No.

Aspek yang dinilai

Skor
1

2

3

Komentar
4

A. Cover/ sampul buku
1.

Judul buku cerita bergambar
mewakili keseluruhan isi cerita.

2.

Warna sampul buku cerita
bergambar menarik bagi siswa untuk
membaca.
B. Isi buku cerita

3.

Penggunaan bahasa mudah dipahami
oleh siswa.
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4.

Isi buku cerita bergambar menarik
bagi siswa untuk terus mengikuti
jalan cerita.

5.

Isi buku cerita memiliki gambar dan
teks yang sesuai.

6.

Gambar dan teks dalam buku cerita
bergambar tidak membosankan.

7.

Gambar buku cerita jelas.
C. Anatomi buku

8.

Halaman buku tertata dengan baik.

9.

Jenis huruf menarik perhatian siswa.

10.

Jenis huruf pada buku cerita
bergambar mudah dibaca oleh siswa.

11.

Penulisan tidak terlalu sempit
memudahkan siswa untuk membaca.
Total Skor
Rata-rata skor

F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan upaya pengolahan data menjadi sebuah
informasi baru agar data mudah dimengerti dan digunakan untuk solusi
permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Sanjaya (2011:117)
mengungkapkan bahwa analisis data adalah suatu proses mengolah dan
menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai
informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang
jelas sesuai dengan tujuan penelitian.
1. Teknik Analisis Data Kualitatif
Teknik analisis data kualitatif diperoleh dari hasil kuesioner berupa
komentar yang dikemukakan oleh validator guru kelas IV dan satu siswa
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SD Negeri Serpeng tahun ajaran 2019/2020 yang melakukan validasi
terhadap produk yang sudah dikembangkan. Teknik analisis data kualitatif
digunakan untuk mengetahui kelayakan produk dan perbaikan desain yang
dikembangkan. Cara melakukan analisis data yaitu dengan menggunakan
analisis data kualitatif deskriptif. Peneliti akan mendeskripsikan komentar
dan wawancara dari validator.
2. Teknik Analisis Data Kuantitatif
Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa skor dari hasil
penilaian guru kelas IV dan satu siswa kelas IV dalam proses validasi yang
dilakukan dalam bentuk angka. Basuki (2014:198-201) membagi skala
menjadi beberapa jenis, antara lain:
1. Skala Thrustone
Skala Thrustone terdiri dari sejumlah pernyataan dengan pilihan
setuju dan tidak setuju. Responden memberikan tanda (√) pada kolom
setuju atau tidak setuju atau di bawah kolom angka yang dianggap
paling sesuai sampai yang dianggap tidak sesuai dengan pernyataan.
2. Skala Likert
Skala Likert merupakan pernyataan sederhana dalam hal mana
responden diminta untuk mengevaluasi menurut setiap jenis kriteria
subjektif atau objektif, kemudian atau ketidaksetujuannya diukur.
Skala Likert juga mengukur baik respon positif dan respon negatif
tehadap suatu pernyataan. Skala Likert terdiri dari skala empat dan
skala lima. Skala lima meliputi sangat tidak setuju, tidak setuju, entah,
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setuju, dan sangat setuju. Sedangkan, skala empat terdiri dari sangat
tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.
3. Skala beda semantik
Skala beda semantik adalah skala yang mengharuskan responden
memilih di antara dua kutub yang berlawanan dengan memberikan
tanda cek di bawah kolom yang dipilih.
4. Skala Guttman
Skala

Guttman

adalah

skala

yang digunakan

jika

penilai

menginginkan untuk merancang kuesioner singkat yang mampu
membuat pembedaan kemampuan dari responden.
Peneliti dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert
dengan skala empat. Peneliti memilih Skala Likert karena Skala Likert
lebih tepat untuk mengukur kualitas produk yang akan diujicobakan.
Selain itu, Skala Likert juga dapat digunakan untuk mengevaluasi
produk yang diujicobakan sehingga peneliti dapat mengetahui
kriteria-kriteria yang harus diperbaiki dari produk yang diujicobakan.
Peneliti memilih skala empat untuk menghilangkan jawaban bias atau
dari responden sehingga akan lebih memudahkan peneliti dalam
melakukan pengukuran kualitas produk.
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Validasi produk dan uji coba produk dalam penelitian ini
menggunakan skala empat (Mardapi, 2017:146).

Tabel 3.8 Konversi nilai skala empat menurut Djemari
Mardapi
Skor Siswa
̅
X ≥ X + 1.SBx
̅
X + 1.SBx > X ≥ + X
̅
X>X≥̅
X – 1.SBx
̅
X < X – 1.SBx

Kategori Sikap atau Minat
Sangat positif/sangat tinggi
Tinggi/positif
Negatif/rendah
Sangat negatif/rendah

Keterangan
̅ adalah rerata skor keseluruhan siswa dalam satu kelas =
X

1
2

(skor

maksimal ideal+ skor minimal ideal).
SBx adalah simpangan baku skor keseluruhan siswa dalam satu kelas
1

= 6 (skor maksimal ideal– skor minimal ideal).
X adalah skor yang dicapai siswa.
Skor maksimal ideal = ∑ butir kriteria x skor tertinggi
Skor minimal ideal =∑ butir kriteria x skor terendah

Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan perhitungan
data kuantitatif kemudian dikonversikan ke data kualitatif skala empat
sebagai berikut (dalam Widoyoko, 2015:69).
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Tabel 3.9 Kriteria Skala Likert Empat

No

Kategori

Interval Skor

1.

Sangat baik

3,25 < M ≤ 4,00

2..

Baik

2,50 < M ≤ 3,25

3.

Kurang baik

1,75 < M ≤ 2,50

4.

Sangat kurang baik

0,00 < M ≤ 1,75
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengembangan
Penelitian pengembangan ini memaparkan dua masalah. Masalah yang
pertama adalah proses pengembangan bahan ajar buku cerita bergambar
berbasis multikulturalisme. Masalah yang kedua adalah kualitas bahan ajar
buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme. Kedua masalah tersebut
akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Proses Pengembangan Buku Cerita Bergambar
Proses langkah-langkah pengembangan buku cerita bergambar ini
mengikuti lima tahapan yang telas dijelaskan pada bab 3, antara lain sebagai
berikut.
a. Potensi dan Masalah
Langkah

pertama

yang dilakukan

dalam

penelitian

dan

pengembangan buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme ini
adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tersebut dilakukan dengan
cara wawancara. Wawancara dilakukan kepada salah satu guru kelas IV
SD Negeri Serpeng pada tanggal 18 November 2019 untuk mengetahui
sejauh mana wawasan siswa mengenai pembelajaran multikulturalisme
dan pentingnya penggunaan media atau bahan ajar dalam proses
pembelajaran di sekolah.
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Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada kisi-kisi yang
telah dibuat. Terdapat enam butir pertanyaan yang diajukan untuk analisis
kebutuhan pengembangan buku cerita bergambar tentang upacara adat
Sekaten berbasis multikulturalisme untuk siswa kelas IV. Butir soal
pertama tentang kesulitan yang ditemui saat mengajar multikulturalisme,
butir soal kedua tentang ketertarikan siswa terhadap buku cerita
bergambar, dan butir soal ketiga tentang ketersediaan buku cerita
bergambar di sekolah. Butir soal keempat tentang kesadaran siswa akan
pentingnya pembelajaran multikulturalisme, butir soal kelima tentang
nilai-nilai kebutuhan sekolah akan buku cerita bergambar, dan butir soal
keenam tentang saran terkait buku cerita bergambar untuk kebutuhan
pembelajaran multikulturalisme.
Berdasarkan hasil wawancara guru kelas IV, diperoleh data bahwa
pembelajaran multikulturalisme di sekolah belum maksimal dan bahan
ajar tentang multikulturalisme di sekolah masih kurang sehingga informasi
yang diterima oleh siswa sangat minim. Guru kesulitan mengajar tentang
pembelajaran multikulturalisme karena pengetahuan siswa masih kurang
dan kebiasaan membaca siswa juga rendah. Siswa lebih cenderung
memilih untuk bermain ketika ada waktu luang. Siswa biasanya lebih
tertarik untuk membaca buku dengan gambar-gambar dan disertai dengan
bacaan-bacaan singkat. Perpustakaan sekolah menyediakan buku cerita
bergambar tetapi, belum ada buku cerita bergambar tentang upacara adat
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Sekaten Yogyakarta. Selain itu, perpustakaan sekolah juga tidak terlalu
besar sehingga buku-buku yang tersedia di perpustakaan belum lengkap.
Guru biasanya mengajar menggunakan buku pegangan kurikulum
2013 dari pemerintah dan tidak menggunakan bahan ajar atau media yang
lainnya. Sedangkan, kurikulum 2013 mengajak siswa untuk belajar secara
konkret menggunakan bahan ajar atau media yang mendukung proses
pembelajaran. Pembelajaran multikulturalisme terdapat pada tema 1.
Indahnya Kebersamaan. Pada buku pengangan guru dan siswa, materi
pembelajaran hanya dipaparkan secara singkat agar siswa dapat
mengeksplorasi secara mandiri dengan dukungan adanya bahan ajar atau
media lainnya yang disediakan oleh guru maupun sekolah. Akan tetapi,
bahan ajar yang disediakan sekolah masih kurang sehingga informasi
siswa menjadi berkurang.
Buku-buku yang terdapat pada perpustakaan sekolah lebih banyak
buku-buku pengetahuan umum, buku pelajaran dari pemerintah, buku
dongeng, dan buku bergambar tentang cerita rakyat. Selain itu, buku-buku
di perpustakaan sekolah tidak diperbarui sehingga koleksi buku di
perpustakaan juga sangat minim. Peneliti hanya menemukan satu buku
tentang

multikulturalisme

yaitu

tentang

makanan-makanan

khas

nusantara. Guru sangat membutuhkan buku-buku cerita bergambar yang
menarik disertai bacaan singkat mewakili materi pembelajaran sehingga
peneliti mengembangkan buku cerita bergambar tentang upacara adat
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Sekaten Yogyakarta sebagai salah satu materi dalam pembelajaran
multikulturalisme untuk siswa kelas IV SD.

Rangkuman hasil wawancara yang dilakukan kepada guru kelas IV
SD Negeri Serpeng dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rangkuman hasil wawancara guru SD kelas IV
No

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.

Sejauh mana kesulitan yang bapak
temui saat mengajar siswa dalam
kegiatan pembelajaran
multikulturalisme ?

2.

Apakah siswa tertarik dengan buku
cerita bergambar ?

3.

Apakah sekolah menyediakan buku
bacaan untuk siswa seperti buku
cerita bergambar ?
Apakah siswa kelas IV menyadari
pentingnya pembelajaran
multikutultural ?

4.

5.

6.

Menurut bapak, apakah sekolah
membutuhkan buku cerita bergambar
untuk menunjang proses
pembelajaran multikulturalisme ?
Saran apa yang dapat bapak berikan
terkait dengan buku cerita bergambar
yang sedang beredar untuk kebutuhan
pembelajaran multikulturalisme ?

Rangkuman Hasil
Wawancara
Pengetahuan siswa kurang,
karena kebiasaan membaca
rendah. Siswa lebih cenderung
bermain game, atau bermain
lainnya ketika waktu luang di
rumah.
Ya,siswa lebih tertarik dengan
gambar-gambar yang disertai
dengan bacaan singkat`
Tersedia di perpustakaan

Ya, mereka sadar bahwa di
antara teman-teman terdiri dari
beberapa latar budaya yang
berbeda. Maka siswa merasa
sangat membutuhkan.
Ya, sangat memerlukan sekali.

Perlunya buku-buku dengan
gambar-gambar yang menarik,
disertai bacaan terkait yang
singkat, namun isi sudah
mewakili materi pembelajaran.
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b. Pengumpulan Data
Langkah yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data
dilakukan oleh peneliti dengan cara kajian pustaka. Kajian pustaka berisi
tentang teori-teori yang mendukung penelitian. Peneliti mengumpulkan
teori-teori menggunakan buku-buku di perpustakaan dan menggunakan
beberapa jurnal serta penelitian yang relevan. Teori-teori yang digunakan
oleh peneliti yaitu teori tentang bahan ajar, buku cerita bergambar,
multikulturalisme, upacara adat, dan siswa kelas IV SD. Teori tersebut
dijelaskan oleh peneliti pada bagian BAB 2 yang terdiri dari pengertian,
jenis-jenis, dan karakteristik.
Teori tentang bahan ajar digunakan oleh peneliti sebagai panduan
untuk merancang produk. Bahan ajar terdiri dari beberapa bentuk seperti
bshsn cetak, program audio, audiovisual, dan bahan ajar interaktif. Pada
penelitian ini, peneliti memilih menggunakan bahan ajar cetak berupa
buku cerita bergambar.
Teori tentang buku cerita bergambar digunakan oleh peneliti untuk
mendesain produk mulai dari sampul buku, isi cerita, dan anatomi buku.
Peneliti menggunakan teori karakteristik buku cerita bergambar untuk
mendesain buku cerita bergambar yang baik dan menarik. Teori
multikulturalisme digunakan oleh peneliti sebagai panduan membuat isi
cerita bergambar yang memuat nilai-nilai multikulturalisme. Nilai-nilai
multikulturalisme tersebut dicantumkan pada dialog dalam cerita.
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Teori tentang upacara adat khususnya upacara adat Sekaten
Yogyakarta digunakan oleh peneliti sebagai panduan dalam membuat isi
cerita dan ilustrasi serta latar dalam cerita. Cerita tersebut menjelaskan
tahap-tahap upacara adat Sekaten Yogyakarta. Sedangkan, teori siswa
kelas IV SD juga digunakan oleh peneliti sebagai panduan dalam
merancang dan mendesain produk agar sesuai dengan usia siswa.
c.

Desain Produk Awal
Langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah
merancang buku cerita bergambar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ada beberapa komponen yang dikembangkan oleh peneliti dalam
penyusunan buku cerita bergambar. Berikut adalah komponenkomponen dalam penyusunan buku cerita bergambar:
1. Konsep Buku
Konsep buku yang disusun oleh peneliti adalah buku cerita
bergambar dengan menggunakan tokoh anggota keluarga yaitu seorang
cucu dan kakek. Peneliti menggunakan tokoh seorang cucu dan kakek
diharapkan agar siswa dengan mudah mengikuti jalan cerita yang akan
disampaikan dan mempermudah peneliti dalam membuat alur cerita.
Cerita di dalam buku ini dilengkap dengan dua dari enam nilai-nilai
multikulturalisme. Dua nilai tersebut adalah (1) menghargai dan (2)
toleran.

Dengan

adanya

buku

cerita

bergambar

berbasis

multikulturalisme ini diharapkan dapat membantu siswa terkait
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pentingnya

nilai-nilai

multikulturalisme

dalam

pembelajaran

multikultural.
2. Tokoh
Tokoh yang ada dalam buku cerita ini adalah seorang cucu yang
bernama Dino dan kakek. Tokoh ini dipilih oleh peneliti karena dekat
dengan dunia siswa yaitu menggunakan anggota keluarga. Selain itu,
peneliti juga menggunakan tokoh-tokoh manusia yang sesuai dengan
ilustrasi. Peneliti mencoba membahas nilai-nilai multikulturalisme dalam
upacara adat Sekaten melalui cerita dari kakek kepada Dino sebagai
tokoh yang memahami upacara adat Sekaten.
3. Format dan Ukuran Buku
Buku cerita bergambar ini berukuran A5 (148 mm x 210 mm) dan
memiliki 30 halaman termasuk sampul depan serta belakang. Buku cerita
bergambar ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut yaitu
sampul depan, kata pengantar, isi cerita, refleki, dan biodata penulis.
4. Isi dan Tema Buku
Isi dari buku cerita bergambar ini merupakan hasil karya dari
peneliti dengan menggunakan sumber buku tentang upacara adat
Sekaten.

Cerita

berkesinambungan

dan

gambar

serta

dikemas

didalamnya

secara

menarik

terdapat

dan

nilai-nilai

mutikulturalisme. Tema buku cerita bergambar ini adalah pendidikan
multikulturalisme.
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5.

Judul Buku
Judul buku cerita bergambar ini adalah “Mengenal Sekaten

Bersama Dino dan Kakek”. Menceritakan tentang Dino dan Kakek
mengunjungi pasar malam Sekaten kemudian kakek bercerita mengenai
upacara adat Sekaten. Cara peneliti menyampaikan cerita menggunakan
sudut pandang kakek yang bercerita tentang upacara adat Sekaten kepada
Dino. Berikut adalah gambar sampul depan judul buku cerita bergambar.

Gambar 4.1 Sampul buku

6. Desain Gambar
Gambar yang dibuat dalam buku cerita bergambar ini
menggunakan gambar tangan secara manual kemudian discan dan diedit
menggunakan sketsa digital. Software yang digunakan dalam mengedit
sketsa adalah CorelDRAW X7. Berikut adalah gambar sketsa secara
manual:

87

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Gambar 4.2 Hasil gambar sketsa

7. Teknik Pengerjaan
Pengerjaan buku cerita bergambar dilakukan secara manual dan
menggunakan teknik digital atau menggunakan perangkat komputer.
Langkah pertama, peneliti mewarnai membuat sketsa gambar tangan
secara manual menggunakan pensil 2B.
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Gambar 4.3 Hasil sketsa gambar tangan

Langkah kedua, peneliti menebalkan gambar sketsa secara manual
dengan menggunakan DRAWING PEN dengan ukuran 0,2.

Gambar 4.4 Hasil penebalan menggunakan DRAWING PEN

Langkah ketiga, peneliti mewarnai gambar secara manual dengan
menggunakan pensil warna Faber Castel Water Colour.
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Gambar 4.5 Hasil pewarnaan menggunakan pensil warna

Langkah keempat, gambar yang sudah selesai diwarnai kemudian
discan menggunakan aplikasi scan dalam Android yaitu CleanScanner.

Gambar 4.6 Hasil scan menggunakan ClearScanner
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Langkah kelima adalah penyempurnaan dan penyelesaian. Peneliti
menggunakan software CorelDRAW X7 untuk mnyelesaikan sketsa
gambar menjadi gambar akhir yang menarik.

Gambar 4.7 Hasil Akhir Sketsa

8. Warna
Warna yang digunakan adalah warna-warna yang mendukung ilustrasi
cerita. Buku dibuat dengan bermacam-macam jenis warna agar lebih terlihat
menarik. Sebagian besar dari buku cerita bergambar ini menggunakan warnawarna yang terang namun tidak mencolok mata sehingga memperjelas
gambar dan membuat siswa nyaman dalam membaca buku.
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9. Jenis Huruf
Jenis huruf yang digunakan peneliti dalam buku cerita bergambar
berbasis multikulturalisme ada dua jenis yaitu (1) Keep On Truckin dengan
ukuran huruf 24 untuk judul buku; (2) Comic San MS dengan ukuran huruf
14 untuk penulisan kata pengantar, isi narasi cerita, refleksi, dan biodata
penulis. Jenis huruf yang digunakan bersifat luwes dan mudah dibaca
sehingga dapat menarik siswa untuk membaca.
10. Teknik Cetak
Jenis kertas yang digunakan untuk mencetak sampul buku adalah
kertas Ivory 230 gsm. Isi buku dicetak menggunakan kertas jenis Art Paper
150 gsm. Penjilidan buku menggunakan teknik penjilidan stapler tengah.

d. Validasi Desain
Validasi desain buku cerita bergambar dilakukan kepada satu ahli
bahasa, satu ahli multikulturalisme, satu guru kelas IV, dan dua guru SD
yang sudah sertifikasi. Validasi dilakukan untuk menunjukan kualitas
buku cerita bergambar yang telah dibuat. Berikut merupakan hasil data
buku cerita bergambar:
1. Data Hasil Validasi Ahli Bahasa
Validasi buku cerita bergambar dilakukan oleh ahli bahasa yang
juga merupakan salah satu dosen di Universitas Sanata Dharma.
Validasi dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020. Aspek yang dinilai dari
produk meliputi sampul buku, isi buku cerita, dan anatomi buku.
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Hasil validasi ahli bahasa diperoleh skor rata-rata 3,24.
Berdasarkan skala konversi yang sudah ditentukan dan diperoleh hasil
bahwa produk penelitian pengembangan ini termasuk dalam kategori
“baik.” Ahli bahasa menyatakan bahwa produk buku cerita bergambar
layak digunakan untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran saat
diskusi bersama.
2. Data Hasil Validasi Ahli Multikulturalisme
Validasi

buku

cerita

bergambar

dilakukan

oleh

ahli

multikulturalisme yang juga merupakan salah satu dosen di Universitas
Sanata Dharma. Validasi dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020. Aspek
yang dinilai dari produk meliputi sampul buku, isi buku cerita, dan
anatomi buku.
Hasil validasi ahli bahasa diperoleh skor rata-rata 3,35
Berdasarkan skala konversi yang sudah ditentukan dan diperoleh hasil
bahwa produk penelitian pengembangan ini termasuk dalam kategori
“sangat baik.” Ahli multikulturalisme menyatakan bahwa produk buku
cerita bergambar layak digunakan untuk uji coba lapangan dengan
revisi sesuai saran saat diskusi bersama.
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3.

Data Hasil Validasi Guru Kelas IV
Validasi buku dilakukan oleh guru kelas IV SD Negeri Serpeng.
Validasi dilakukan pada tanggal 13 Mei 2020. Aspek yang dinilai dari
produk meliputi sampul buku, isi buku cerita, dan anatomi buku.
Hasil validasi guru kelas IV diperoleh skor rata-rata 3,64.
Berdasarkan skala konversi yang sudah ditentukan dan diperoleh hasil
bahwa produk penelitian pengembangan ini termasuk dalam kategori
“sangat baik.” Guru kelas IV menyatakan bahwa produk buku cerita
bergambar layak digunakan untuk uji coba lapangan dengan revisi
sesuai saran saat diskusi bersama.

4.

Data Hasil Validasi Guru yang Bersertifikat Pendidik
Validasi buku juga dilakukan oleh dua guru yang bersertifikat
pendidik. Dua guru tersebut merupakan guru aktif di SD Negeri
Serpeng. Validasi dilakukan pada tanggl 13 Mei 2020 dan 14 Mei 2020.
Aspek yang dinilai dari produk meliputi sampul buku, isi buku cerita,
dan anatomi buku.
Hasil validasi dua guru yang sudah sertifikasi diperoleh skor
rata-rata 3,47 dan 3,76. Berdasarkan skala konversi yang sudah
ditentukan dan diperoleh hasil bahwa produk penelitian pengembangan
ini termasuk dalam kategori “sangat baik.” Dua guru yang bersertifikat
pendidik menyatakan bahwa produk buku cerita bergambar layak
digunakan untuk uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran saat
diskusi bersama.
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e.

Revisi Desain
Perbaikan desain dilakukan oleh peneliti berdasarkan saran,
masukan, ataupun komentar yang diberikan oleh ahli bahasa, ahli
multikulturalisme, guru kelas IV, dan dua guru yang

bersertifikat

pendidik sebagai validator. Peneliti sudah melakukan perbaikan dari
masukan ahli bahasa maupun guru agar produk yang dikembangkan
menjadi lebih baik. Berikut revisi produk yang telah dilakukan peneliti
berdasarkan masukan dari ahli bahasa dan guru melalui diskusi bersama.

Tabel 4.2 Masukan ahli berserta guru dan revisi produk
No.

Masukan

Revisi

1.

Perbaikan jenis huruf untuk judul

Memperbaiki jenis huruf pada judul

yang sesuai dengan usia anak dan

dan sampul ditambah lagi kecerahan

kecerahan warna sampul

warnanya.

ditingkatkan.
2.

Nilai-nilai multikulturalisme

Memperbaiki cerita dengan menambah

ditajamkan lagi dalam cerita.

nilai-nilai multikulturalisme dalam
dialog.

3.

4.

Perbaikan kesalahan-kesalahan

Memperbaiki kesalahan-kesalahan

penulisan dan penulisan harus

penulisan kata dan memperbaiki

sesuai EYD.

penulisan sesuai EYD.

Perbaikan layout buku.

Memperbaiki layout buku agar lebih
baik.

Berdasarkan masukan tersebut, peneliti melakukan revisi sebagai berikut:
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Sebelum

Sesudah
Gambar 4.8 Revisi sampul produk

Perubahan yang dilakukan pada sampul buku adalah perbaikan jenis huruf
pada judul buku. Perbaikan gambar juga dilakukan dengan menghilangkan
gambar pintu gerbang. Perubahan gambar dilakukan karena menggambarkan para
prajurit yang akan memasuki keraton sehingga gambar pintu gerbang yang
tertutup dihilangkan. Selain itu, perubahan dilakukan pada tingkat kecerahan
warna sampul. Perubahan warna dilakukan karena untuk siswa usia SD lebih
tertarik dengan warna-warna yang cerah.
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Sebelum

Sesudah

Gambar 4.9 Revisi nilai-nilai multikulturalisme pada cerita

Perubahan yang dilakukan yaitu penulisan wali sanga dan perbaikan
kalimat. Kata wali sanga diubah menjadi wali songo. Kalimat pada cerita
“Meskipun begitu, tidak semua warga Yogyakarta menganut agama Islam seperti
agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu sehingga kita harus saling
menghormati satu sama lain” diganti menjadi “Meskipun begitu, tidak semua
warga Yogyakarta menganut agama Islam. Warga Yogyakarta juga menganut
agama lain seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu sehingga
kita harus saling menghormati satu sama lain.

Sebelum

Sesudah

Perubahan yang dilakukan yaitu memperbaiki kalimat dan mengganti
beberapa kata. Menghargai budaya Sekaten diganti menjadi menghargai tradisi
Sekaten. Melestarikan budaya sekaten diganti menjadi

melestarikan budaya
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toleransi. Perubahan dilakukan supaya sesuai dengan nilai-nilai multikulturalisme
yang akan disampaikan.

Sebelum

Sesudah

Perubahan yang dilakukan yaitu mengganti kalimat pada isi cerita.
Kalimat yang menceritakan bahwa gamelan dulunya dibuat oleh wali songo
diganti menjadi gamelan sudah ada sejak zaman dulu sebelum muncul kerajaankerajaan Islam di Indonesia. Selain itu, ditambah dengan penjelasan bahwa ada
ukiran-ukiran berbentuk gamelan yang terdapat pada dinding Candi Prambanan.
Pebaikan tersebut dilakukan atas saran ahli multikulturalisme bahwa gamelan
pertama kali bukan dibuat oleh wali songo.
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Sebelum

Sesudah

Gambar 4.10 Revisi kesalahan penulisan sesuai EYD

Perubahan yang dilakukan pada kata pengantar yaitu perbaikan penulisan
sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kata kami pada bagian awal kalimat
pertama diganti dengan saya. Penulisan Upacara Adat Sekaten diganti dengan
upacara adat Sekaten. Selain itu, pesan tentang sikap menghargai keberagaman
diganti dengan pesan tentang sikap toleransi dan tidak membeda-bedakan agama
sesuai dengan nilai-nilai multikulturalisme yang akan disampaikan pada cerita.

Sebelum

Sesudah
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Perubahan yang dilakukan yaitu perbaikan huruf kapital menjadi huruf
kecil pada bagian akhir dialog seperti “Kata Dino” menjadi “kata Dino.” Selain
itu, kalimat pertama yang berbunyi Dino berkunjung ke rumah kakek diganti
dengan Dino dan Kakek duduk di kursi taman dekat Alun-Alun Utara Yogyakarta.
Perbaikan tersebut dilakukan agar sesuai dengan ilustrasi dan imajinasi siswa
kelas IV.

Sebelum

Sesudah

Perubahan yang dilakukan yaitu perbaikan penulisan sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia. Penulisan wali sanga diganti menjadi wali songo.

Sebelum

Sesudah

Perbaikan yang dilakukan yaitu menambahkan nama masjid dan
memperbaiki kesalahan penulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Masjid
besar diganti menjadi Masjid Besar Kauman.
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Sebelum

Sesudah

Gambar 4.11 Revisi tata letak buku

Perubahan yang dilakukan pada tata letak buku yaitu perbaikan
penulisan halaman dan perbaikan urutan cerita. Halaman buku yang
diletakkan pada samping jilid diganti menjadi samping kanan dan kiri.
Tata letak tulisan yang berdampingan diubah menjadi ilustrasi dan
tulisan sehingga tidak membingungkan siswa dalam membaca dan
memahami isi cerita.

f. Uji Coba Produk
Tahap selanjutnya adalah uji coba produk terbatas. Uji coba produk
terbatas dilakukan kepada 6 siswa kelas IV SD Negeri Serpeng. Uji coba
produk terbatas dilakukan pada tanggal 16 Mei 2020 selama kurang lebih
25 menit setiap siswa. Dalam uji coba produk terbatas yang dilakukan,
seharusnya dilakukan secara sistematis sesuai dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran, yaitu siswa diminta untuk membaca buku cerita bergambar
secara berurutan dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Setelah
itu, siswa berdiskusi secara berkelompok untuk mengidentifikasi nilai101
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nilai multikulturalisme yang terdapat pada upacara adat Sekaten dengan
didampingi oleh guru. Selain itu, ada kegiatan pembahasan bersama guru
mengenai nilai-nilai multikulturalisme sehingga materi akan tersampaikan
dengan baik.
Kondisi sekolah yang masih libur karena adanya pandemi Covid19, peneliti melakukan ujicoba produk kepada siswa satu persatu di rumah
siswa dan tidak secara berkelompok sehingga penggunaan bahan ajar
dalam pembelajaran belum ideal. Pertama kali yang dilakukan oleh siswa
yaitu membaca judul buku terlebih dahulu dan mengamati gambar pada
sampul buku. Selanjutnya, siswa membaca cerita dan mengamati gambar
dari halaman pertama yaitu halaman 1 hingga halaman terakhir yaitu
halaman 24 kemudian siswa diminta menjawab soal yang terdapat pada
buku cerita bergambar pada halaman 25. Soal tersebut bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai nilai-nilai
mutlikulturalisme yang terdapat pada cerita.
Setelah itu, siswa dibagikan lembar kuesioner untuk diisi.
Kuesioner bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap buku
cerita bergambar yang telah dibaca. Kuesioner berisi 11 pernyataan yang
menunjukkan

kualitas

dari

buku

cerita

bergambar

berbasis

multikulturalisme. Pertama kali yang dilakukan oleh siswa yaitu mengisi
biodata pada kuesioner kemudian dilanjutkan dengan mengisi kuesioner.
Pengisian kuesioner dilakukan oleh siswa dengan memberi tanda centang
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pada nomor kolom 4,3,2, atau 1 yang sudah disediakan. Setelah itu, siswa
menuliskan tanggal dan tanda tangan.

B. Hasil Penelitian
1. Kualitas Buku Cerita Bergambar Menurut Siswa Kelas IV SD
Berdasarkan uji coba produk terbatas yang telah dilakukan oleh 6
siswa kelas IV di SD Negeri Serpeng, didapatkan skor rata-rata 3,97
dengan kategori “sangat baik” Berikut adalah data yang diperoleh dari uji
coba produk terbatas.
Tabel 4.3 Data rekapitulasi hasil uji coba produk terbatas siswa
No.
Siswa 1
1.
4
2.
4
3.
4
4.
4
5.
4
6.
3
Jumlah
Rata-rata

2
4
4
4
4
4
4

3
4
4
4
4
4
4

Nomor Pernyataan
4
5
6
7
8
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
4
4
4
4
4
4

10
4
4
4
4
4
4

11
4
4
4
4
4
4

Total
44
43
44
44
44
43
262

Ratarata
4
3,91
4
4
4
3,91
23,82
3,97

2. Kualitas Buku Cerita Bergambar Menurut Ahli dan Guru
Setelah mengetahui hasil validasi dari satu ahli bahasa, satu ahli
multikulturalisme, satu guru kelas IV, dan dua guru yang sudah sertifikasi
terkait produk buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme, maka
dapat dihitung skor rata-rata dari semua validator. Berikut merupakan hasil
rekapitulasi validator.
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Tabel 4.4 Hasil Rekapitulasi Validator

No.

Validator

1.
Ahli bahasa
2.
Ahli multikulturalisme
3.
Guru kelas IV
4.
Guru yang bersertifikat pendidik
5.
Guru yang bersertifikat pendidik
Jumlah
Rata-rata
Kategori

Hasil Validasi
Rerata
Kategori
3,24
Baik
3,35
Sangat baik
3,64
Sangat baik
3,47
Sangat baik
3,76
Sangat baik
17,46
3,49
Sangat baik

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku
cerita bergambar berbasis multikulturalisme memperoleh skor 3,49 dengan
kategori “sangat baik”. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan validasi dan uji
coba terbatas yang sudah dilakukan. Ahli bahasa memberikan penilaian
bahwa buku cerita bergambar berkualitas dan layak untuk digunakan tetapi,
perlu adanya perbaikan minor sehingga ahli bahasa memberikan skor 3,24.
Perbaikan tersebut seperti perbaikan kecerahan sampul buku dan perbaikan
huruf pada judul buku. Selain itu, perbaikan penajaman niai-nilai
multikulturalisme pada dialog cerita dan perbaikan penulisan sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia.
Ahli multikulturalisme memberikan penilaian bahwa buku cerita
bergambar sangat baik dan layak untuk digunakan tetapi dengan sedikit
revisi. Ahli multikulturalisme memberikan skor 3,35 karena adanya revisi
pada bagian isi cerita bahwa gamelan pertama kali bukan dibuat oleh wali
songo tetapi gamelan sudah ada sebelum munculnya kerajaan-kerajaan
Islam di Indonesia dengan adanya bukti ukiran-ukiran gamelan yang terletak
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pada Candi Prambanan. Ahli multikulturalisme memberikan saran agar
pesan yang disampaikan pada isi cerita menggunakan sumber-sumber yang
relevan.
Guru kelas IV memberikan penilaian sangat baik dan layak untuk
digunakan dengan skor 3,64. Meskipun sangat baik, namun produk buku
cerita bergambar belum sempurna dan masih ada revisi. Hasil tersebut
didapatkan bahwa perlu adanya penajaman nilai-nilai multikulturalisme
pada isi cerita dan perbaikan tata letak halaman pada buku serta perbaikan
penempatan teks agar memudahkan siswa untuk membaca.
Guru SD yang bersertifikat pendidik memberikan penilaian sangat baik
dan layak untuk digunakan ujicoba dengan skor 3,47 dan 3,76. Hal tersebut
diperoleh karena buku cerita bergambar secara keseluruhan sudah bagus dan
jelas. Judul buku sudah menggambarkan seluruh isi cerita dan gambar
ilustrasi juga jelas. Huruf yang digunakan juga menarik dan tidak
membosankan. Namun, perlu adanya perbaikan pada tata letak halaman
buku, tata letak teks cerita, dan perbaikan penulisan sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia.
Hasil ujicoba terbatas pada enam siswa juga mendapatkan hasil sangat
baik dengan rata-rata skor 3,91. Hasil tersebut didapatkan berdasarkan
pengisian kuesioner oleh siswa secara langsung di lapangan. Siswa mengisi
kuesioner secara mandiri dan bukan berdasarkan pendapat orang lain.
Produk cerita bergambar juga sudah dilakukan perbaikan terlebih dahulu
sebelum dilakukan uji coba terbatas. Perbaikan produk dilakukan
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berdasarkan saran yang diberikan oleh ahli bahasa, ahli multikulturalisme,
guru kelas IV SD, dan dua guru sertifikasi. Oleh karena itu, data hasil uji
coba terbatas lebih baik dari hasil validasi produk dan mendapatkan skor
yang lebih tinggi.

C. Pembahasan
1. Kesesuaian Proses dengan Rencana Penelitian
Penelitian pengembangan ini tentunya dilaksanakan berdasarkan
rencana penelitian yang sudah disusun sejak awal oleh peneliti. Penelitian
berawal dari adanya kebutuhan guru dalam meningkatkan pembelajaran
multikultural di sekolah serta pemahaman siswa terkait multikulturalisme.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, media buku cerita bergambar
berbasis multikulturalisme sangat dibutuhkan khususnya tentang upacara
adat karena dapat membantu pemahaman siswa terkait nilai-nilai
multikulturalisme. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian
pengembangan buku cerita bergambar tentang upacara adat Sekaten
berbasis multikulturalisme untuk pembelajaran multikultural siswa kelas IV
di SD Negeri Serpeng.
Buku cerita bergambar yang dikembangkan dapat membantu guru
dalam memberikan nilai-nilai multikulturalisme terkait pembelajaran
multikultural kepada siswa. Penanaman nilai-nilai multikulturalisme
dilakukan sejak dini diharapkan agar siswa dengan kesadaran mampu
menerapkan nilai-nilai multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari.
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Buku cerita bergambar dibuat secara menarik agar siswa atau pembaca
tertarik untuk membaca dan memahami isi dari bacaan tersebut. Pendidikan
multikulturalisme mengajarkan kepada siswa untuk mengembangkan sikap
bebas dan menghargai kesetaraan. Pendidikan ini ditunjang dengan
pendidikan karakter yang mengembangkan sikap berpikir kritis, pendidikan
yang membuka wawasan, dan pendidikan etika (Molan, 2015:126-135).
Buku cerita bergambar ini dikembangkan berdasarkan nilai-nilai sikap
dalam pendidikan multikulturalisme. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam
buku cerita bergambar adalah (1) menghargai dan (2) toleran. Dua nilai
tersebut diambil dari pendapat Ujan (2011:99-106), yaitu (1) solidaritas
multikultural, (2) terbuka terhadap kebudayaan lain, (3) komunikasi, (4)
sikap menghargai, (5) sikap solider dan toleran, dan (6) menjadi pribadi
yang menolak kekerasan. Peneliti mendapatkan respon positif oleh guru dan
siswa ketika melakukan penelitian ini. Siswa mengatakan bahwa buku cerita
bergambar berbasis multikulturalisme sangat baik karena mengajarkan
sikap menghargai, mengasihi sesama, dan tidak membeda-bedakan. Siswa
dapat belajar secara konkret dengan menggunakan media pembelajaran
buku cerita bergambar. Dalam buku bergambar terdapat ilustrasi berupa
gambar yang menggambarkan isi dalam cerita (Wulandari, 2017:56).
Peneliti juga melakukan validasi produk sesuai dengan rencana yaitu
validasi produk kepada satu ahli bahasa, satu ahli multikulturalisme, satu
guru kelas IV, dan dua guru yang bersertifikat pendidik. Berdasarkan hasil
validasi yang dilakukan oleh satu ahli bahasa, satu ahli multikulturalime,
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satu guru kelas IV, dan dua guru yang bersertifikat pendidik, dapat
disimpulkan bahwa buku cerita bergambar termasuk dalam kategori sangat
baik dengan rata-rata skor 3,49 dan layak diujicobakan kepada siswa kelas
IV.
Selain itu, peneliti juga melakukan uji coba produk terbatas. Uji
coba produk terbatas dilakukan kepada enam siswa kelas IV SD Negeri
Serpeng tetapi tidak sesuai dengan rencana awal. Peneliti berencana
melakukan uji coba kepada sepuluh siswa kelas IV SD Negeri Serpeng.
Akan tetapi, karena adanya pandemi Covid-19 dan sekolah masih libur,
maka peneliti hanya bisa melakukan kepada enam siswa kelas IV SD Negeri
Serpeng. Berdasarkan hasil uji coba kepada enam siswa, dapat disimpulkan
bahwa buku cerita bergambar termasuk ke dalam kategori sangat baik
dengan rata-rata skor 3,97.
Meskipun hasil uji coba produk sangat berkualitas, pelaksanaan uji
coba produk terbatas belum ideal. Hal tersebut dikarenakan uji coba produk
tidak dilaksanakan di sekolah tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing
siswa sehingga belum sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Uji
coba hanya dilakukan dengan cara siswa membaca dan memahami cerita
saja dan tidak mempraktikkan nilai-nilai multikulturalisme secara langsung.
Seharusnya uji coba produk dilakukan sesuai dengan pembelajaran di
sekolah. Bahan ajar buku cerita bergambar seharusnya digunakan dalam
pembelajaran dengan siswa tidak hanya membaca dan memahami cerita saja
tetapi dilakukan diskusi secara berkelompok untuk mengidentifikasi nilai-

108

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

nilai multikulturalisme yang terdapat pada upacara adat Sekaten
Yogyakarta. Selain itu, guru juga mendampingi siswa dalam belajar dan
dilakukan pembahasan bersama sehingga guru dapat menekankan pesan
yang akan disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan bahan
ajar di sekolah belum ideal.

2. Kesesuaian Produk dengan Spesifikasi
a. Buku Cerita Mudah Dipahami Anak
Cerita dibuat berdasarkan analisis kebutuhan guru bahwa
pembelajaran multikultural perlu ditanamkan kepada siswa. Tujuannya
untuk menyadarkan siswa terkait pentingnya nilai-nilai multikulturalisme.
Perwujudan pendidikan multikulturalisme harus dijalankan dalam tiga
aspek pendidikan, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada tahap
kognitif, dikembangkan tentang pengetahuan tentang nilai-nilai etik yang
dibutuhkan untuk hidup bersama secara harmonis. Pada tahap afektif,
pengetahuan ditransformasikan menjadi sikap. Pada tahap psikomotorik,
sikap menggerakkan orang untuk bertindak dengan melaksanakan nilainilai etik (Molan, 2015:143-144). Mitchell (dalam Nurgiyantoro,
2018:159-161) mengungkapkan bahwa pengembangan sikap dan perilaku
halus pada diri anak dapat dilakukan melalui buku cerita bergambar
melalui karakter tokoh dan gambar-gambar ilustrasi yang menarik. Cerita
dalam buku bergambar ini merupakan cerita hasil karangan peneliti yang
diambil dari beberapa sumber buku tentang upacara adat Sekaten. Cerita
dalam buku ini dibuat secara menarik serta memiliki dasar dua nilai sikap
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dalam pendidikan multikulturalisme sesuai dengan spesifikasi produk
dengan dilakukan beberapa perbaikan.
Berdasarkan hasil validasi ahli bahasa, cerita mudah dipahami
tetapi nilai-nilai multikulturalisme perlu ditajamkan atau dipertegas lagi
pada dialog sehingga peneliti melakukan revisi pada bagian dialog. Ahli
multikulturalisme menambahkan bahwa pada isi cerita bahwa gamelan
pada keraton tidak dibuat oleh seorang kyai, tetapi gamelan sudah ada
sejak zaman kerajaan sehingga peneliti melakukan perbaikan pada isi
cerita tersebut. Selain itu, pasar malam pada upacara Sekaten memberikan
pesan cinta kasih tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan seperti
lahan parkir yang sembarangan dan banyak orang yang membuang sampah
sembarangan. Ahli bahasa menambahkan bahwa hasil akhir buku secara
keseluruhan sudah baik, hanya perlu dilakukan perbaikan minor saja. Guru
juga menambahkan bahwa hasil akhir buku secara umum sudah baik hanya
perlu diperbaiki yang typo atau salah penulisan. Oleh karena itu, peneliti
melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan komentar dari ahli dan guru.
b. Buku Cerita Menggunakan Ilustrasi yang Menarik
Buku cerita bergambar dapat membantu anak untuk mengapresiasi
keindahan baik cerita secara verbal maupun gambar-gambar ilustrasi
yang mendukung keindahan. Keindahan cerita secara verbal dapat
diperoleh melalui karakter tokoh, gambar-gambar ilustrasi lewat
ketepatan pelukisan objek, komposisi warna, dan berbagai aksi yang
menarik (Nurgiyantoro, 2018:159-161). Gambar yang dibuat dalam buku
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cerita bergambar ini menggunakan gambar sketsa secara manual
menggunakan tangan dan diedit menggunakan aplikasi digital sesuai
dengan spesifikasi produk. Gambar yang dibuat oleh peneliti adalah
gambar tokoh manusia yang sesuai dengan cerita. Gambar tersebut
meliputi, seorang anak lelaki, kakek, abdi dalem, pengiring, Sri Sultan,
Kyai, dan masyarakat yang dikemas secara menarik. Cerita dibuat
dengan latar yang beragam sesuai dengan jalan cerita. Ilustrasi juga
menggunakan warna-warna yang cerah sehingga menarik siswa untuk
membaca sesuai dengan spesifikasi produk.
Berdasarkan hasil validasi ahli bahasa, guru kelas IV, dan dua
guru yang bersertifikat pendidik, gambar dalam buku cerita sudah bagus
dan jelas tetapi, perlu dipertegas lagi warnanya.

Guru juga

menambahkan bahwa gambar buku cerita mudah dibedakan tetapi, perlu
diperbaiki lagi letak penulisan teks cerita. Gambar ilustrasi buku cerita
bergambar sudah berhasil memikat siswa untuk terus mengikuti jalan
cerita. Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan pada beberapa poin
yang harus diperbaiki sesuai dengan saran maupun komentar dari ahli
dan guru.
c.

Judul Buku Cerita dan Sampul Buku Menarik Minat Siswa untuk
Membaca
Judul buku cerita bergambar ini adalah “Mengenal Sekaten
Bersama Dino dan Kakek”. Judul buku tidak sesuai dengan spesifikasi
produk awal karena adanya perbaikan judul yang sesuai dengan cerita.
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Judul dibuat sesuai dengan topik yang menceritakan tentang Dino dan
kakek yang mengunjungi pasar malam Sekaten kemudian kakek bercerita
tentang upacara adat Sekaten. Santosa (2008:8) mengungkapkan bahwa
sampul buku yang artistik dan representatif, dimana judul, gambar, dan
warna memegang peranan penting dalam pengembangan buku cerita
bergambar. Sampul buku dalam buku cerita bergambar ini terdapat judul,
ilustrasi gambar, dan warna beragam yang cerah sesuai dengan
spesifikasi produk. Judul tidak secara langsung menonjolkan nilai-nilai
yang ditanamkan.
Berdasarkan hasil validasi, judul buku cerita sudah bagus dan
menarik tetapi pesan yang akan disampaikan perlu dipertegas lagi. Guru
juga menambahkan bahwa judul buku cerita bergambar sudah mewakili
isi cerita. Warna yang digunakan dalam sampul buku juga menarik.
Selain itu, ahli bahasa menambahkan bahwa jenis huruf pada judul perlu
diperbaiki sesuai dengan usia anak dan kecerahan pada sampul buku
perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan sesuai
dengan saran dan komentar dari ahli dan guru.
d. Buku Cerita Dirancang dengan Anatomi yang Sesuai untuk Anak
Buku cerita bergambar ini memiliki 30 halaman termasuk sampul
depan dan belakang. Buku cerita bergambar ini memiliki keterangan
tambahan seperti kata pengantar, refleksi, dan biodata penulis sesuai
dengan spesifikasi produk yang direncanakan sejak awal. Jenis huruf
yang digunakan peneliti dalam penulisan buku cerita bergambar ada dua
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yaitu, (1) Keep On Truckin dengan ukuran huruf 24 untuk penulisan
judul; (2) Comic San MS dengan ukuran huruf 14 untuk penulisan kata
pengantar, isi cerita, refleksi, dan biodata penulis sesuai dengan
spesifikasi produk. Salah satu karakteristik buku cerita bergambar yang
baik yaitu rancangan halamannya tertata baik mulai dari pemilihan jenis
huruf, jarak antar baris, tata letak halaman, luas cetak, luas margin, dan
sebagainya (Santosa, 2008:8).
Hasil validasi ahli bahasa dan guru menunjukkan bahwa tata
letak/sistematika penulisan perlu diperbaiki agar tidak terlalu sempit
sehingga

memudahkan

siswa

untuk

membaca.

Ahli

bahasa

menambahkan bahwa layout atau tata letak halaman buku perlu
diperbaiki lagi sehingga peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan
saran dan komentar dari ahli dan guru. Jenis huruf mudah dibaca oleh
siswa dan jenis huruf menarik perhatian siswa.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produk
buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme memiliki kualitas yang
baik dengan dilakukan perbaikan oleh peneliti sehingga dapat digunakan
oleh guru untuk pembelajaran multikultural. Buku cerita bergambar juga
sudah sesuai dengan spesifikasi produk awal yang direncanakan oleh
peneliti. Hasil penilaian dari satu ahli bahasa, satu ahli multikulturalisme,
satu guru kelas IV, dan dua guru sertifikasi menunjukkan bahwa judul
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buku cerita mewakili isi cerita. Cerita dalam buku ini menggunakan
bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa.
Buku cerita bergambar disusun untuk memberikan kesadaran nilainilai multikulturalisme. Dua nilai dasar yang dikembangkan dikemas
melalui dialog yang terdapat pada cerita yang sederhana. Percancangan
halaman tertata baik dengan dilakukan perbaikan oleh peneliti sehingga
buku cerita bergambar mudah untuk dibaca oleh siswa. Jenis huruf dalam
buku cerita ada dua jenis antara lain, Keep On Truckin dan Comic San
MS.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil penelitian pengembangan buku cerita bergambar tentang upacara
adat Sekaten berbasis multikulturalisme untuk siswa kelas IV dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengembangan buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme
dilaksanakan melalui enam langkah dari prosedur pengembangan Borg
and Gall. Langkah-langkah pengembangan adalah sebagai berikut: (1)
potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4)
validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk. Hasil akhir
penelitian ini adalah produk yang berupa buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme dengan judul “Mengenal Sekaten Bersama Dino dan
Kakek.”
2. Buku cerita bergambar berbasis multikulturalisme dikembangkan dengan
kualitas yang baik dan layak digunakan sebagai bahan ajar terkait
pendidikan multikultural. Penilaian buku cerita bergambar ini ditinjau
dari tiga aspek yaitu: (1) sampul buku, (2) isi buku, dan (3) anatomi buku.
Berdasarkan validasi yang dilakukan dari satu ahli bahasa, dari satu ahli
multikulturalisme, dari satu guru kelas IV, dan dari dua guru yang
bersertifikat pendidik diperoleh skor rata-rata 3,49 (sangat baik). Uji coba
produk terbatas dilakukan kepada enam siswa kelas IV dan diperoleh skor
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rata-rata 3,97 (sangat baik). Keseluruhan skor rata-rata yang diperoleh
3,73 (sangat baik).

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian dan pengembangan buku cerita bergambar berbasis
multikulturalisme ini memiliki keterbatasan, antara lain sebagai berikut:
1. Wawancara analisis kebutuhan hanya dilakukan di satu sekolah dan satu
guru sekolah dasar.
2. Peneliti tidak membuat RPP untuk pembelajaran yang menggunakan bahan
ajar buku cerita bergambar tentang upacara adat Sekaten Yogyakarta.
3. Uji coba produk terbatas hanya dilakukan kepada enam siswa kelas IV.
4. Pelaksanaan uji coba produk tidak dilakukan di sekolah sehingga
penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran belum ideal.

C. Saran
Saran untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan pengembangan
buku cerita bergambar adalah sebagai berikut:
1. Wawancara analisis kebutuhan dilakukan kepada lebih dari satu guru dan
satu sekolah agar data yang diperoleh terkait kebutuhan siswa lebih luas
dan mendalam.
2. Peneliti

seharusnya

membuat

RPP

untuk

pembelajaran

yang

menggunakan bahan ajar buku cerita bergambar tentang upacara adat
Sekaten Yogyakarta.
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3.

Uji coba produk sebaiknya dimaksimalkan dengan jumlah siswa yang
banyak sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih valid.

4. Pelaksanaan uji coba produk seharusnya dilakukan di sekolah dan sesuai
sesuai dengan pembelajaran.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
Hasil Wawancara dengan Guru Kelas IV SD Negeri Serpeng
No

Daftar Pertanyaan Wawancara

1.

Sejauh mana kesulitan yang bapak
temui saat mengajar siswa dalam
kegiatan pembelajaran
multikulturalisme ?

Pengetahuan siswa kurang,
karena kebiasaan membaca
rendah. Siswa lebih cenderung
bermain game, atau bermain
lainnya ketika waktu luang di
rumah.

2.

Apakah siswa tertarik dengan buku
cerita bergambar ?

Ya,siswa lebih tertarik dengan
gambar-gambarmyang disertai
denagn bacaan singkat`

3.

Apakah sekolah menyediakan buku
bacaan untuk siswa seperti buku
cerita bergambar ?
Apakah siswa kelas IV menyadari
pentingnya pembelajaran
multikutultural ?

Tersedia di perpustakaan

Menurut bapak, apakah sekolah
membutuhkan buku cerita bergambar
untuk menunjang proses
pembelajaran multikulturalisme ?
Saran apa yang dapat bapak berikan
terkait dengan buku cerita bergambar
yang sedang beredar untuk kebutuhan
pembelajaran multikulturalisme ?

Ya, sangat memerlukan sekali.

4.

5.

6.

Rangkuman Hasil
Wawancara

Ya, mereka sadar bahwa di
antara teman-teman terdiri dari
beberapa latar budaya yang
berbeda. Maka siswa merasa
sangat membutuhkan.

Perlunya buku-buku dengan
gambar-gambar yang menarik,
disertai bacaan terkait yang
singkat, namun isi sudah
mewakili materi pembelajaran.
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Lampiran 2
Surat Permohonan Validasi Instrumen Penelitian
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Surat Permohonan Validasi Instrumen Penelitian (2)
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Lampiran 3
Surat Permohonan Validasi untuk Guru SD Negeri Serpeng
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Lampiran 4
Surat Izin Penelitian SD Negeri Serpeng
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Lampiran 5
Surat Permohonan Validasi Produk Ahli Multikulturalisme
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Lampiran 6
Data Hasil Validasi Instrumen Dosen
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Data Hasil Validasi Instrumen Dosen (2)
Ahli
Saran
No.

Aspek

Skor
4

1.

Bahasa sesuai dengan kaidah
penulisan

√

2.

Pilihan kalimat mudah
dipahami.

√

3.

Pernyataan yang diajukan
singkat, padat, dan jelas.

√

4.

Pernyataan menggunakan
kalimat sederhana.

√

5.

Pernyataan yang diajukan tidak
bermakna ganda.

√

6.

Kesesuaian penggunaan tanda
baca.

√

7.

Kesesuaian penggunaan spasi.

√

8.

Kesesuaian ukuran font.

√

9.

Pernyataan berkaitan dengan
karakteristik sampul buku yang
baik.

√

Pernyataan berkaitan dengan
karakteristik isi buku cerita
bergambar yang baik.

√

11.

Pernyataan berkaitan dengan
anatomi buku.

√

12.

Pernyataan mengulas buku
secara keseluruhan.

√

10.

3

2

1
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Data Hasil Validasi Instrumen Dosen (3)

130

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 7
Data Hasil Validasi Instrumen Guru SD Negeri Serpeng
Ahli
Saran
No.

Aspek

Skor
4

3

2

1

1.

Bahasa sesuai dengan kaidah
penulisan

V

Sudah sesuai

2.

Pilihan kalimat mudah
dipahami.

V

Mudah dipahami

3.

Pernyataan yang diajukan
singkat, padat, dan jelas.

V

Pernyataan sudah
singkat

4.

Pernyataan menggunakan
kalimat sederhana.

V

Sudah sesuai

5.

Pernyataan yang diajukan tidak
bermakna ganda.

V

Sudah
tidak
bermakna ganda

6.

Kesesuaian penggunaan tanda
baca.

V

Tanda baca sesuai

7.

Kesesuaian penggunaan spasi.

V

Penggunaan spasi
sudah sesuai

8.

Kesesuaian ukuran font.

V

Sudah
ukuran

9.

Pernyataan berkaitan dengan
karakteristik sampul buku yang
baik.

V

Sudah
sesuai
karakteristik
sampul

10.

Pernyataan berkaitan dengan
karakteristik isi buku cerita
bergambar yang baik.

V

Sudah berkaitan isi
dan gambar

11.

Pernyataan berkaitan dengan
anatomi buku.

V

Sudah
dengan
buku

12.

Pernyataan mengulas buku
secara keseluruhan.

V

Sudah mengulas isi
buku
secara
keseluruhan

sesuai

berkaitan
anatomi
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Lampiran 8
Data Hasil Validasi Produk Ahli Bahasa
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Lampiran 9
Data Hasil Validasi Produk Ahli Multikulturalisme
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Lampiran 10
Data Hasil Validasi Produk Guru Kelas IV SD Negeri Serpeng
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Lampiran 11
Data Hasil Validasi Produk Guru Sertifikasi SD Negeri Serpeng
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Data Hasil Validasi Produk Guru Sertifikasi SD Negeri Serpeng (2)
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Lampiran 12
Data Hasil Uji Coba Siswa Kelas IV SD Negeri Serpeng
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Data Hasil Uji Coba Siswa Kelas IV SD Negeri Serpeng (2)
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Data Hasil Uji Coba Siswa Kelas IV SD Negeri Serpeng (3)
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Data Hasil Uji Coba Siswa Kelas IV SD Negeri Serpeng (4)
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Data Hasil Uji Coba Siswa Kelas IV SD Negeri Serpeng (5)
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Data Hasil Uji Coba Siswa Kelas IV SD Negeri Serpeng (6)
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Lampiran 13
Rekapitulasi Data Hasil Validasi

No.

Validator

1.
Ahli bahasa
2.
Ahli multikulturalisme
3.
Guru kelas IV
4.
Guru yang bersertifikat pendidik
5.
Guru yang bersertifikat pendidik
Jumlah
Rata-rata
Kategori

Hasil Validasi
Rerata
Kategori
3,24
Baik
3,35
Sangat baik
3,64
Sangat baik
3,47
Sangat baik
3,76
Sangat baik
17,46
3,49
Sangat baik
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Lampiran 14
Rekapitulasi Data Hasil Uji Coba Produk Terbatas
No.
Siswa 1
1.
4
2.
4
3.
4
4.
4
5.
4
6.
3
Jumlah
Rata-rata

2
4
4
4
4
4
4

3
4
4
4
4
4
4

Nomor Pernyataan
4
5
6
7
8
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
4
4
4
4
4
4

10
4
4
4
4
4
4

11
4
4
4
4
4
4

Total
44
43
44
44
44
43
262

Ratarata
4
3,91
4
4
4
3,91
23,82
3,97
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Lampiran 15
Dokumentasi
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Lampiran 16
Buku Cerita Bergambar (Terpisah)
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