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ABSTRAK
Aditya, Mateus Ananda Aditya. 2016. Pengembangan Media Komik untuk
Pembelajaran Teks Deskripsi Berdasarkan Kurikulum 2013 di Kelas VII
SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Pembelajaran 2015/2016. Skripsi.
Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Skripsi ini merupakan penelitian pengembangan media komik
pembelajaran, khususnya materi teks deskripsi untuk siswa kelas VII SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media
komik pembelajaran yang layak untuk materi teks deskrispi bahasa Indonesia
berdasarkan kurikulum 2013 di kelas VII siswa SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.
Proses penelitian pengembangan ini dilakukan tujuh tahapan, antara lain (1)
analisis kebutuhan yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh siswa dan
wawancara dengan guru, (2) perencanaan produk dan pengumpulan data yang
diperoleh dari hasil observasi lapangan berupa informasi guru, kebutuhan siswa,
dan bahan ajar dipadu dengan informasi pustaka guna menambah kelengkapan
dan memenuhi kebutuhan pembuatan media komik untuk pembelajaran deskripsi
kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. (3) desain produk komik yang
dikembangkan melalui beberapa faktor sebagai pendukung kerangka produk,
seperti perangkat dasar kompetensi inti- kompetensi dasar, kemasan materi,
kemasan komik, story board dan evaluasi pembelajaran. (4) validasi yang
dilakukan oleh tiga pakar, yakni pakar media (dosen), pakar pembelajaran bahasa
Indonesia (dosen dan guru), (5) validasi uji lapangan yang dilakukan pada siswa
kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten, (6) revisi akhir yang dilaksanakan setelah
diperoleh data validasi uji lapangan dan digunakan untuk memperbaiki produk
sehingga sesuai dan efektif untuk pembelajaran, dan (7) produk akhir yang
menghasilkan prototipe produk media komik pembelajaran bahasa Indonesia
materi teks deskripsi untuk kelas VII semester satu.
Guna mengetahui hasil pengembangan media komik ini layak, peneliti
mengadakan penilaian media yang diperoleh dari data hasil pengisian kuesioner,
dan kemudian dianalisis secara deskriptif. Keseluruhan data hasil penilaian media
menunjukkan bahwa produk pengembangan media komik pembelajaran materi
teks deskripsi untuk siswa kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten dikatakan
“layak” untuk digunakan pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini ditunjukkan
oleh hasil rata-rata penilaian ahli materi Bahasa Indonesia yang memperoleh skor
3,9 untuk produk media pembelajaran dengan kategori “baik”, penilaian oleh ahli
media memperoleh skor 4,75 untuk produk media pembelajaran dengan kategori
“sangat baik”, penilaian oleh guru bahasa Indonesia SMP Pangudi Luhur 1 Klaten
memperoleh skor 3,71 untuk produk media pembelajaran dengan kategori “baik”.
Pada uji coba validasi lapangan, produk media pembelajaran diperoleh skor 3,82
dengan kategori “baik”.

viii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
Aditya, Mateus Ananda Merfi. 2016. The Media Comic Development for
Teaching Description Text Based on 2013 Curriculum in Grade VII of
Pangudi Luhur 1 Junior High School Klaten Academic Year 2015/2016.
Thesis. Yogyakarta: Indonesian Education and Literature Study Program,
Faculty of Teachers Training and Education, Sanata Dharma University.
This thesis is a research of teaching media development, especially
description text material for grade VII of Pangudi Luhur 1 Junior High School
Klaten. This research aims to develop teaching comic media which is suitable for
Bahasa Indonesia description text material based on curiculum 2013 in grade VII
students of Pangudi Luhur 1 Junior High School Klaten.
There are seven steps of developing research process such as; first need
analisys from the result of students questionare and teachers interview. Second
product planning and data collecting from the field observation result such as;
teachers’ information, students’ need and combination of material and references
for completing and fulfilling the needs of comic media production in description
learning for grade VII students of Pangudi Luhur 1 Junior High School Klaten.
Third comic product design which is developed through several factors as product
frame support such as; basic tools of chore competency-basic competency,
material cover, comic cover, story board and learning evolution. Fourth validation
which is undertaken by three experts: media expert (lecturer), Bahasa Indonesia
teaching expert (lecturer and teacher). Fifth field assessment validation for grade
VII students of Pangudi Luhur 1 Junior High School Klaten. Sixth final revision
which is held after getting field assessment validation data and used for product
revision. Therefore suitable and effective for learning, and seveth final product
which produced prototype of comic media development for learning Bahasa
Indonesia description text material in first semester of grade VII Pangudi Luhur 1
Junior High School Klaten.
To figure out whether the result of comic media development appropriate to
apply, the researcher held media assessment which is obtained from questionnaire
data result then analyzed descriptively. The result shows that the product of
teaching comic media development of description text material for grade VII
students is appropriately stated to be applied in teaching Bahasa Indonesia. It is
showed by the average score from material expert of Bahasa Indonesia which
obtained 3,9 score for teaching media product with “good” category, assessment
from media expert obtained 4,75 score for teaching media product with “very
good “ category, assessment from Bahasa Indonesia teacher of Pangudi Luhur 1
Junior High School Klaten obtained 3,71 score for teaching media product with
“good” category. Based on field testing validation, teaching media product
obtained 3,82 score with “good” category.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembelajaran materi ajar berbasis media merupakan metode
pembelajaran yang sudah tidak asing lagi dalam rangka meningkat proses
dan hasil belajar pada

bidang pendidikan. Metode pengajaran berbasis

media dewasa ini sudah banyak diterapkan oleh para pendidik di dalam
proses pengajaran materi pembelajaran pada
lembaga-lembaga atau institusi

peserta didik di berbagai

kependidikan. Di samping itu pula,

penerapan pengajaran berbasis media mampu memberikan pengaruh positif
bagi peserta didik dalam proses belajar dan metode tersebut merupakan
salah satu metode pengajaran yang mendukung untuk meningkatkan mutu
atau kualitas pembelajaran, serta demi tercapainya tujuan pembelajaran
seperti yang diharapkan.
Pada buku Arsyad (2010:15), Hamalik mengemukakan bahwa
pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi
dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh
psikologis terhadap siswa. Demikian pula, Sudjana dan Rivai (1992:2)
mengemukakan manfaat media dalam proses belajar siswa, yaitu:
pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan
motivasi belajar, bahan pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh
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siswa, metode mengajar akan lebih bervariasi, dan siswa dapat banyak
melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru,
tetapi juga bisa mengamati, mendemontrasikan, memerankan, dan
sebagainya.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan pada 37 siswa
kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten pada bulan November 2014, dapat
disimpulkan dengan hasil persentase yang diperoleh, di antaranya (1) 94,6%
minat ketertarikan siswa terhadap strategi pembelajaran yang dilakukan
guru, (2) 94,6% minat ketertarikan siswa terhadap penggunaan media
pembelajaran teks deskripsi yang dilakukan guru, (3) 100% siswa
memperoleh

pembeljaran teks deskripsi dari guru, (4) 56,8% minat

ketertarikan siswa terhadap pengemasan buku paket, (5) 56,8% kebosanan
dan kesulitan
59,5%

pemahaman siswa belajar menggunakan buku paket, (6)

ketertarikan

dan

pembelajaran teks deskripsi

kemudahan

pemahaman

siswa

apabila

bahasa Indonesia dikemas bentuk media

komik, (7) 89,2% kemenarikan dan kemudahan

media komik apabila

menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, (8) 94,6% kemenarikan siswa
terhadap media komik apabila

menggunakan tampilan dengan gambar

berwarna. Selanjutnya, pada analisis yang dilakukan wawancara dengan
guru mata pelajaran bahasa Indonesia, diperoleh data bahwa penggunaan
media dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih menggunakan media
yang biasa dipakai guru pada umumnya, yakni media artikel, buku cetak,
dan power point. Guru menanggapi dengan respon setuju jika media komik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

bisa dicobakan dan diterapkan yang direncanakan peneliti. Peneliti mencoba
mengembangkan sebuah produk berupa media komik khususnya untuk
materi teks deskripsi pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan maksud
memperkenalkan variasi media yang inovatif dan menarik kepada para
pendidik.
Mengingat

juga materi pembelajaran bahasa Indonesia pada

kurikulum 2013 yang sudah diimplementasikan di sekolah-sekolah
khususnya tingkat SMP kelas VII, sekarang ini pembelajaran Kurikulum
2013 sendiri sangat menekankan pada materi berbasis teks apabila materi
yang diberikan kepada siswa hanya berupa teks yang panjang dan berbentuk
lebih dari 4 susunan paragraf, akan berdampak buruk kepada siswa yang
malas dan tidak suka membaca jika terlalu banyak teks. Maka dari itu,
susunan paragraf yang begitu banyak diubah menjadi sederhana seperti
pada teks yang digunakan percakapan-cakapan di dalam komik dan teks
tersebut mengacu pada inti permasalahan materi pokok yang disertai juga
gambar-gambar yang mendukung sebagai alat bantu kemudahan siswa
memahami materi tersebut dan juga proses pembelajaran akan lebih
menarik.
Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “Pengembangan Media
Komik untuk Pembelajaran Teks Deskripsi Berdasarkan Kurikulum 2013 di
Kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten Tahun Pembelajaran 2015/2016“.
Dengan demikian pula, keberhasilan dari produk pengembangan ini bisa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

dijadikan salah satu pilihan media pembelajaran yang digunakan oleh para
pendidik dalam pengajaran.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu:
1) Bagaimana mengembangkan media komik untuk pembelajaran teks
deskripsi bahasa Indonesia di kelas VII siswa SMP Pangudi Luhur 1
Klaten?
2) Bagaimana kualitas hasil media komik untuk pembelajaran teks
deskripsi bahasa Indonesia di kelas VII siswa SMP Pangudi Luhur 1
Klaten?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian pengembangan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh
peneliti. Adapun tujuan dari penelitian pengembangan ini yaitu:
1) Mengembangkan media komik pembelajaran untuk teks deskripsi
Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2013 di kelas VII siswa
SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.
2) Mengetahui kualitas hasil media komik untuk pembelajaran teks
deskripsi bahasa Indonesia di kelas VII siswa SMP Pangudi Luhur 1
Klaten?
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian pengembangan media ini diharapkan dapat memberikan
kepada para pembaca, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat
penelitian pengembangan media ini, sebagai berikut.
1. Bagi Sekolah
Penelitian pengembangan media ini sebagai tambahan referensi
pilihan media yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dalam
proses pembelajaran, sehingga mempengaruhi prestasi hasil belajar siswa
nantinya.
2. Bagi Guru
Penelitian pengembangan media ini memberikan informasi pada
guru bahasa Indonesia sebagai media alternatif untuk pengajaran di kelas
dan terinspirasi untuk menciptakan media yang bervariasi di dalam
pengajaran.
3. Bagi Siswa
Pengembangan media ini memberikan daya tarik, motivasi, dan
minat siswa, sehingga para siswa tidak mudah

merasa bosan ketika

mengikuti proses belajar di kelas.
E. Batasan Istilah
Pembatasan masalah ini diberikan agar peneliti tidak menyimapang
dari tujuan penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian pengembangan
media ini peneliti membatasi hal-hal istilah, sebagai berikut ini.
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1) Pengembangan dalam arti pendidikan adalah proses menghasilkan
bahan-bahan ajar.
2) Media adalah perangkat lunak
berisi pesan

(software) lambang/simbol yang

atau informasi yang biasanya disajikan dengan

menggunakan peralatan dan perangkat keras sebagai sarana untuk
menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut (Sadiman,
1990: 19).
3) Media pembelajaran (Webster Dictonary, 1960) berasal dari kata
media atau medium adalah segala sesuatu yang terletak di tengah
dalam bentuk jenjang atau alat apa saja yang digunakan sebagai
perantara atau penghubung dua pihak atau dua hal. Oleh karena itu,
media pembelajaran diartikan sebagai sesuatu yang mengantarkan
pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan.
4) Komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang
saling berdampingan dalam urutan tertentu, bertujuan untuk
memberikan informasi dan atau mencapai tanggapan estetis dari
pembaca (McCloud, 1993).
5) Deskripsi merupakan sebuah bentuk tulisan yang bertalian dengan
usaha para penulis untuk memberikan perincian-perincian dari objek
yang sedang dibicarakan (Keraf, 1981:93).
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F. Sistematika Penelitian
Sistematika penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu
pendahuluan, landasan teori, metode pengembangan, pembahasan, dan
penutup. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya
pengembangan, definisi istilah, dan sistematika penelitian. Landasan teori
berisi penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang terkait.
Metode pengembangan berisi model pengembangan, prosedur
pengembangan, uji coba produk, desain pengembangan, jenis data,
instrumen pengumpul data, teknis analisis data. Pembahasan berisi paparan
dan analisis data hasil analisis kebutuhan, paparan hasil uji coba produk
pengembangan, revisi produk. Penutup berisi kesimpulan produk yang telah
dibuat, implikasi, dan saran-saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pada bab ini, peneliti membahas berbagai kajian pustaka yang relevan
dengan penelitian pengembangan media pembelajaran. Selain itu juga, peneliti
mempertimbangkan dan membandingkan berbagai dasar acuan yang terkait
penelitian pengembangan media komik untuk pembelajaran teks deskripsi di
tingkat SMP kelas VII.
A. Penelitian yang Relevan
Ada lima penelitian yang menurut peneliti cukup relevan dengan
penelitian ini, penelitian tersebut yaitu (1) Pengembangan Multimedia
Interaktif untuk Empat Keterampilan Berbahasa pada Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia Kelas V SD Semester Genap diteliti oleh Gregorius Ari
Nugrahanta, dosen Program Studi PGSD, Universtas Sanata Dharma dan
Rishe Purnama Dewi, dosen Program Studi PBSI, Universitas Sanata
Dharma (2013). (2) Pemanfaatan Media Adobe Captivate 5.5 sebagai
Media Pembelajaran dalam Pengajaran Menyimak Bahasa Indonesia
untuk Penutur Asing (BIPA) Tingkat Dasar di Wisma Bahasa Yogyakarta
diteliti oleh Agustinus Bayu Prasetyo, mahasiswa Pendidikan Bahasa
Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Sanata Dharma (2012). (3)
Pengembangan Media Komik dengan Menggunakan Adobe Flash CS3
Professional untuk Mengajarkan Keterampilan Menulis Dongeng pada
Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Sawangan diteliti oleh Indriastita
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Octaviany, mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa, Universitas Negeri
Yogyakarta

(2013).

(4)

Pengembangan

Komik

sebagai

Media

Pembelajaran Biologi pada Materi Sistem Saraf Manusia untuk SMP/MTs
Kelas IX Semester Ganjil diteliti oleh Muhammad Bagus Pamuji,
mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). Dan selanjutnya, (5) Pengembangan
Media Komik Akuntansi untuk Menumbuhkan Motivasi Siswa SMA Kelas
XI IPS pada Pembelajaran Materi Laporan Keuangan Perusahaan Jasa
diteliti oleh Yoka Yuninda Widyaningrum, mahasiswa Pendidikan
Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi, Universitas
Sanata Dharma (2015).
Penelitian

yang

pertama,

Nugrahanta

dan

Rishe

(2013)

mengembangkan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran untuk
keterampilan berbahasa kelas V semester dua di SD Kanisius Gayam, SD
Kanisius Wirobrajan, SD Kanisius Sorowajan, SD Kristen Kalam Kudus,
dan Tarakanita Bumijo wilayah Yogyakarta. Produk yang dihasilkan
adalah multimedia interaktif dari program Microsoft Powerpoint 2007 dan
2010, dan Modul pembelajaran untuk siswa. Tujuan penelitian ini ada dua,
yaitu memaparkan prosedur pengembangan multimedia interaktif untuk
pembelajaran keterampilan berbahasa mata pelajaran Bahasa Indonesia
kelas V semester genap, dan mendeskripsikan hasil validasi kualitas
produk multimedia interaktif untuk pembeljaran keterampilan berbahasa
mata pelajaran Bahasa Indonesia SD kelas V semester genap yang telah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

dihasilkan. Tahapan pengembangan ini, yaitu (1) pengkajian standar
kompetensi dan materi pembelajaran, (2) pengembangan program
pembelajaran, (3) memproduksi multimedia pembelajaran, dan (4) validasi
produk dan revisi produk.
Relevansi penelitian di atas dengan penelitian pengembangan media
komik ini terletak pada kesamaan jenis penelitian yaitu penelitian
pengembangan (research and development). Perbedaan penelitian,
penelitian yang dilakukan Gregorius dan Rishe menghasilkan multimedia
interaktif untuk empat keterampilan berbahasa pada mata pelajaran Bahasa
Indonesia kelas V SD semester genap di SD Kanisius Gayam, SD Kanisius
Wirobrajan, SD Kanisius Sorowajan, SD Kristen Kalam Kudus, dan
Tarakanita

Bumijo

wilayah

Yogyakarta.

Sedangkan

penelitian

pengembangan media yang peneliti lakukan bertujuan menghasilkan
media komik untuk materi deskripsi kelas VII di SMP Pangudi Luhur,
dan kurikulum yang digunakan oleh peneliti yaitu kurikulum 2013.
Penelitian yang kedua, Bayu (2012) memanfaatkan media Adobe
Captivate 5.5 sebagai media pembelajaran menyimak Bahasa Indonesia
untuk BIPA tingkat dasar di Wisma Bahasa Yogyakarta dengan tujuan
agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik dan inovatif serta dapat
digunakan sebagai pembelajaran tanpa adanya pengajar. Langkah
penelitian ini yaitu melakukan analisis, pengembangan produk awal,
validasi ahli, uji coba lapangan dan revisi produk.
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Relevansi penelitian di atas dengan penelitian pengembangan media
komik ini terletak pada kesamaan jenis penelitian yaitu penelitian
pengembangan

(research

and

development).

Perbedaan

terhadap

penelitianya, penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Bayu bertujuan
menghasilkan media pembelajaran

menyimak dengan media Adobe

Captivate 5.5 untuk tingkat dasar BIPA, sedangkan penelitian media yang
peneliti lakukan bertujuan menghasilkan media komik untuk materi
deskripsi kelas VII SMP berdasarkan kurikulum 2013.
Penelitian yang ketiga, Octaviany (2013) mengembangkan media
komik dengan menggunakan Adobe Flash CS3 untuk keterampilan
menulis dongeng pada kelas IX di SMP 1 Sawangan. Produk yang
dihasilkan adalah media komik untuk pembelajaran menulis dongeng.
Tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu (1) mendeskripsikan tahap
pengembangan media pembelajaran menulis dongeng dalam bentuk media
komik.

(2)

mendeskripsikan

kualitas

media

pembelajaran

yang

dikembangkan dalam bentuk media komik untuk materi menulis dongeng.
(3) mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap media pembelajaran
menulis dongeng dalam bentuk media komik. Tahapan pengembangan ini,
yaitu analisis, perancangan, pengembangan, validasi dan ujicoba, dan
revisi produk.
Relevansi penelitian di atas dengan penelitian pengembangan media
komik yang dilakukan peneliti yaitu terdapat kesaamaan pada jenis
penelitian pengembangan (research and development) dan media yang
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dihasilkan (media komik). Perbedaan penelitian, penelitian yang dilakukan
menghasilkan media untuk keterampilan menulis dongeng kelas IX di
SMP 1 Sawangan pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Sedangkan penelitian
pengembangan media yang peneliti lakukan bertujuan menghasilkan
media komik untuk materi deskripsi kelas VII di SMP Pangudi Luhur,
dan kurikulum yang digunakan oleh peneliti yaitu kurikulum 2013.
Penelitian yang keempat, Pamuji (2014) mengembangkan media
komik materi

sistem

saraf

manusia

yang

digunakan untuk mata

pelajaran biologi SMP/MTs kelas IX semester ganjil IX MTs Al-Falaah
Pandak Bantul. Produk yang dihasilkan adalah media komik untuk materi
sistem saraf manusia mata pelajaran biologi kelas IX. Tujuan penelitian ini
ada dua, yaitu (1) mengembangkan media pembelajaran komik biologi
pada materi system saraf manusia untuk SMP/MTs kelas IX semester
ganjil. (2) mengetahui kualitas komik biologi pada materi sistem saraf
manusiauntuk

SMP/MTs

kelas

IX

semester

ganjil

yang

akan

dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, peer
reviewer, guru biologi dan siswa SMP/MTs. Tahapan pengembangan ini
menggunakan desain penelitian model ADDIE, tetapi pada penelitian
ini

hanya dibatasi pada tahap analisis (analysis), tahap perencanaan

(design) dan tahap pengembangan (development).
Relevansi penelitian di atas dengan penelitian pengembangan media
komik yang dilakukan peneliti yaitu terdapat kesaamaan pada jenis
penelitian pengembangan (research and development) dan media yang
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dihasilkan (media komik). Perbedaan penelitian, penelitian yang dilakukan
menghasilkan media untuk materi sistem saraf manusia kelas IX di IX
MTs Al-Falaah Pandak Bantul pada mata pelajaran biologi. Sedangkan
penelitian pengembangan media yang peneliti lakukan bertujuan
menghasilkan media komik untuk materi deskripsi mata pelajaran bahasa
Indonesia kelas VII di SMP Pangudi Luhur, dan kurikulum yang
digunakan oleh peneliti yaitu kurikulum 2013.
Penelitian yang kelima, Yoka (2015) mengembangkan media komik
akuntansi materi laporan keuangan perusahaan jasa. Produk yang
dihasilkan adalah media komik pembelajaran materi laporan keuangan
perusahaan jasa mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS semester genap di
SMA Negeri 11 Yogyakarta. Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu (1)
mengembangkan media komik akuntansi yang layak digunakan, (2)
menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran materi laporan keuangan
perusahaan jasa bagi siswa SMA kelas XI IPS, khususnya kompetensi
dasar menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa, yang terdiri indikator:
(1) menyusun laporan laba rugi, (2) menyusun laporan perubahan ekuitas,
(3) menyusun laporan keuangan, dan (4) membuat jurnal penutup.
Tahapan

pengembangan

ini,

yaitu

(1)

analisis

kebutuhan,

(2)

mengidentifikasi materi yang akan dikembangkan, (3) mendesain media
pembelajaran, (4) memproduksi media komik akuntansi, (5) validasi, uji
coba, dan revisi produk.
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Berdasarkan kelima penelitian yang relevan di atas, penelitiannya
mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Penelitian tersebut terdapat 3 kesamaan, yaitu (1) jenis penelitian yang
digunakan penelitian pengembangan (research and development), (2)
kategori bidang yang dikembangkan yaitu mata pelajaran bahasa
Indonesia, (3) produk yang dihasilkan adalah media komik.
Kesamaan pertama, penelitian pengembangan media yang relevan di
atas sama-sama menggunakan jenis penelitian pengembangan (research
and development). Hal itu dapat dilihat produk yang dihasilkan dari lima
penelitian pengembangan media yang dilakukan oleh (1) Nugrahanta dan
Rishe (2013), (2) Bayu (2012), (3) Octaviany (2013), (4) Pamuji (2014),
dan (5) Yoka (2015). Kesamaan yang kedua, dua dari lima penelitian
relevan di atas mempunyai kesamaan kategori bidang mata pelajaran
bahasa Indonesia yang dikembangkan, yaitu (1) penelitian oleh
Nugrahanta dan Rishe (2013) mengembangkan multimedia interaktif
untuk pembelajaran empat keterampilan berbahasa pada mata pelajaran
Bahasa Indonesia kelas V SD, (2) Bayu (2008) memanfaatkan media
Adobe Captivate 5.5 sebagai media pembelajaran menyimak Bahasa
Indonesia untuk BIPA tingkat dasar di Wisma Bahasa Yogyakarta.
Kesamaan yang ketiga, tiga dari kelima penelitian relevan di atas
mempunyai kesamaan jenis produk media yang digunakan adalah media
komik, hal tersebut dapat dilihat penelitian yang dilakukan Octaviany
(2013), Pamuji (2014), dan Yoka (2015).
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Penelitian yang relevan di atas terdapat juga perbedaannya dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain (1) tahapan
pengembangan yang dilakukan dalam proses penelitian, (2) media yang
dikembangkan, (3) subyek dan tempat yang dilakukan peneliti, (4) mata
pelajaran yang dikembangkan oleh peneliti dan (5) kurikulum yang
digunakan. Perbedaan pertama adalah tahapan pengembangan yang
dilakukan dalam proses penelitian. Penelitian Nugrahanta dan Rishe
(2013) dengan empat tahapan pengembangan, sebagai berikut (1)
pengkajian

standar

kompetensi

dan

materi

pembelajaran,

(2)

pengembangan program pembelajaran, (3) memproduksi multimedia
pembelajaran, dan (4) validasi produk dan revisi produk. Penelitian Bayu
(2012) dengan enam tahapan pengembangan, antara lain (1) melakukan
analisis, (2) pengembangan produk awal, (3) validasi ahli, (4) uji coba
lapangan dan (6) revisi produk. Penelitian pengembangan yang dilakukan
oleh Octaviany (2013) terdapat lima tahapan pengembangan, yaitu (1)
analisis, (2) perancangan, (3) pengembangan, (4) validasi dan ujicoba, (5)
revisi produk. Selanjutnya, penelitian pengembangan yang dilakukan oleh
Pamuji (2014) terdapat tiga tahapan pengembangan, yaitu (1) tahap
analisis (analysis), (2) tahap perencanaan (design) dan (3) tahap
pengembangan (development). Penelitian yang dilakukan oleh Yoka
(2015) terdapat lima tahapan pengembangan, yaitu (1) analisis kebutuhan,
(2) mengidentifikasi materi yang akan dikembangkan, (3) mendesain
media pembelajaran, (4) memproduksi media komik akuntansi, (5)
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validasi, uji coba, dan revisi produk. Akan tetapi, tahapan peneltian
pengembangan yang dilakukan oleh peneliti sendiri ada tujuh, antara lain
(1) analisis kebutuhan, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4)
validasi ahli, (5) uji lapangan, (6) revisi akhir, dan (7) produk akhir.
Perbedaan kedua adalah hasil produk media yang dikembangkan
oleh peneliti dengan peneletian relevan lainnya. Perbedaan tersebut dapat
dilihat dari dua penelitian pengembangan media, antara lain penelitian
Nugrahanta dan Rishe (2013) mengembangkan multimedia interaktif dari
pengguna program Microsoft Power Point (2007 dan 2010) yang juga
dilengkapi modul pembelajaran, penelitian yang dilakukan oleh Bayu
(2012) memanfaatkan media Adobe Captivate 5.5. Akan tetapi, peneliti
sendiri menggunakan media komik.
Perbedaan ketiga adalah subyek dan tempat yang digunakan sebagai
penelitian. Peneliti sendiri bertempat di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten
kelas VII, sedangkan penelitian pertama Nugrahanta dan Rishe (2013) di
SD Kanisius Gayam, SD Kanisius Wirobrajan, SD Kanisius Sorowajan,
SD Kristen Kalam Kudus, dan Tarakanita Bumijo untuk kelas V semester
genap wilayah Yogyakarta. Dan penelitian selanjutnya, Bayu (2012)
bertempat di Wisma Bahasa Yogyakarta untuk BIPA tingkat dasar.
Penelitian yang dilakukan oleh Octaviany (2013) bertempat di SMP 1
Sawangan untuk kelas IX. Penelitian yang dilakukan oleh Pamuji (2014)
bertempat di MTs Al-Falaah Pandak Bantul untuk kelas IX. Penelitian
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yang terakhir, dilakukan oleh Yoka (2015) bertempat di SMA Negeri 11
Yogyakarta untuk kelas XI IPS.
Perbedaan keempat adalah mata pelajaran yang digunakan untuk
pengembangan. Perbedaan ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan
oleh Octaviany (2013), Pamuji (2014), dan Yoka (2015). Peneletian
pengembangan yang dilakukan oleh Octaviany (2013) untuk mata
pelajaran bahasa Jawa. Penelitian pengembangan yang selanjutnya,
dilakukan oleh Pamuji (2014) untuk mata pelajaran biologi. Dan yang
terakhir, penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Yoka (2015) untuk
mata pelajaran akuntansi, sedangkan penelitian pengembangan yang
dilakukan peneliti sendiri untuk mata pelajaran bahasa Indonesia.
Perbedaan kelima adalah dasar kurikulum yang digunakan untuk
peneletian. Peneliti sendiri menggunakan dasar kurikulum 2013,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (1) Nugrahanta dan Rishe
(2013), (2) Bayu (2012), (3) Octaviany (2013), (4) Pamuji (2014) dan (5)
Yoka (2015) menggunakan dasar kurikulum KTSP.
Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitianpenelitian relevan di atas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan
penelitian pengembangan yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan dan
kesamaan tersebut bisa digunakan untuk pertimbangan dan pembanding
dari berbagai macam penelitian pengembangan yang sudah dilakukan.
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B. Kajian Teori
1. Pengertian Deskripsi
Deskripsi berasal dari kata latin describere yang berarti menulis
tentang, atau membeberkan sesuatu hal. Deskripsi atau pemerian Keraf
(1981:93) merupakan sebuah bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha
para penulis untuk memberikan perincian-perincian dari obyek yang
sedang dibicarakan.
Definisi deskriptif Zainurrahman (2011:45) tulisan deskriptif
adalah tulisan yang bersifat menyebutkan karateristik-karateristik suatu
objek secara keseluruhan, jelas, dan sistematis. Dengan kata lain, tulisan
deskriptif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan sebuah keadaan
atau situasi, karakter objek secara komprehensif, dengan mengandalkan
kosakata.
Berdasarkan kajian definisi deskripsi dari beberapa ahli di atas,
dapat disimpulkan deskripsi merupakan tulisan yang memberikan
pelukisan keadaan atau perincian-perincian dari dari sebuah objek yang
diciptakan penulis agar pesan dapat tersampaikan kepada para pembaca.
2. Jenis Paragraf Teks Deskripsi
Paragraf adalah seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat
pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat Pokok atau Kalimat
utama yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah
paragraf, sedangkan kalimat penjelas yaitu kalimat yang berisi penjelas
masalah pada kalimat utama. Dalam buku “Eksposisi dan Deskripsi”
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Keraf (1981:94) teks deskripsi dapat dibedakan menjadi dua macam jika
berdasarkan tujuannya, yaitu deskripsi sugestif dan deskripsi teknis atau
dengan deskripsi ekspositoris.
Deskripsi

sugestif penulis

bermaksud

menciptakan sebuah

pengalaman pada diri pembaca, pengalaman karena perkenalan langsung
dengan objeknya. Pengalaman atas obyek itu harus menciptakan sebuah
kesan atau interprestasi. Sasaran deskripsi sugestif adalah dengan
perantaraan tenaga rangkaian kata-kata yang dipilih oleh penulis untuk
menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari obyek tersebut, dapat
diciptakan sugesti tertentu pada pembaca. Singkatnya deskripsi sugestif
berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap obyek tersebut
melalui imajinasi para pembaca.
Selanjutnya, jenis deskripsi yang kedua adalah deskripsi ekspotoris
atau deskripsi teknis hanya bertujuan untuk memberikan identifikasi atau
informasi mengenai obyeknya, sehingga pembaca dapat mengenalnya
bila bertemu atau berhadapan dengan obyek tadi.Berdasarkan kajian jenis
deskripsi di atas, dijelaskan bahwa jenis deskripsi paragraf dibedakan
menjadi dua macam, deskripsi sugestif dan deskripsi ekpositoris.
3. Ciri-Ciri Teks Tanggapan Deskriptif
Ciri-ciri teks tanggapan deskripsi (Kokasih dan Restuti, 2013:29)
dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sebagai berikut ini.
a) Menyajikan keadaan waktu, peristiwa, tempat, benda, dan orang .
b) Menimbulkan kesan-kesan tertentu kepada pembacanya.
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c) Memungkinkan terjadinya imajinasi bagi pembacanya.
d) Banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna keadaan atau
sifat. Sebagai contoh, kata periang, muda dan gendut.
4. Struktur Teks Tanggapan Deskriptif
Struktur teks tanggapan deskriptif (Kemendikbud, 2013:36)
dibedakan sebagai berikut ini.
a) Identifikasi.
b) Klasifikasi/definisi.
c) Deskripsi bagian.
5. Menyusun Teks Tanggapan Deskriptif
Langkah-langkah penyusunan teks tanggapan deskriptif (Kokasih
dan Restuti, 2013:43), sebagai berikut ini.
a) Tentukan objek yang akan dideskripsikan, seperti orang, tempat
benda, benda, binatang, suasana, dan lain-lainnya.
b) Tentukan perincian topik atas objek yang akan digambarkan.
c) Susun topik-topik itu menjadi pola yang sistematis berdasarkan
urutan, waktu, tempat, dan pola-pola lainnya.
d) Kembangkan topik menjadi teks deskriptif yang padu dan utuh.
e) Revisi teks yang telah dibuat.
6. Contoh Teks Tanggapan Deskriptif
Adapun contoh-contoh dari paragraf teks deskripsi, sebagai berikut ini.
a) Contoh teks deskripsi sugestif
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Gedung sekolah ini terletak di tepi jalan,tetapi tidak terasa
bising. Kelas-kelasnya jauh dari jalan dan kendaraan tidak terlalu
banyak yang lewat ke sana. Bangunan kuno yang berdiri sejak lima
puluh tahun lampau ini, kini masih terlihat kokoh karena
terpelihara

dan terawat

dengan

baik.

Pohon-pohon besar

mengelilingi gedung sekolah itu membuat udara sejuk di sekitar itu.
b) Contoh teks deskripsi ekspositoris
Kamar tidurku tidaklah luas hanya berukuran 3 x 4. Semua
barang-barang tertata rapi di dalamnya. Tempat tidur diletakkan di
pojok kanan dari pintu masuk. Meja belajar ditata di depan jendela.
Sedangkan lemari pakaian diletakkan di sebelah kiri tempat tidur.
c) Contoh struktur identifikasi teks tanggapan deskriptif
Tari Saman adalah salah satu tarian daerah Aceh yang paling
terkenal saat ini. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Syair
saman mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Aceh. Pada masa
lalu, Tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa–
peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu
biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran
Nabi Muhammad. Pada kenyataannya nama “Saman” diperoleh
dari salah satu ulama besar Aceh, Syech Saman.
d) Contoh struktur klasifikasi/definsi teks tanggapan deskriptif
Tari Saman biasanya ditampilkan menggunakan iringan alat
musik, berupa gendang dan menggunakan suara dari para penari
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dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan
memukul dada dan pangkal paha mereka sebagai sinkronisasi dan
menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipandu oleh
seorang pemimpin yang lazimnya disebut Syech.
e) Contoh deskripsi bagian
Karena keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah
suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini, maka para penari
dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan latihan yang
serius agar dapat tampil dengan sempurna. Tarian ini dilakukan
secara berkelompok, sambil bernyanyi dengan posisi duduk
berlutut dan berbanjar/bersaf tanpa menggunakan alat musik
pengiring.
7. Media Pembelajaran
Media pembelajaran (Webster Dictionary, 1960) berasal dari kata
media atau medium adalah segala sesuatu yang terletak di tengah dalam
bentuk jenjang, atau alat apa saja yang digunakan sebagai perantara atau
penghubung dua pihak atau dua hal. Oleh karena itu, media pembelajaran
diartikan sebagai sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara
pemberi pesan kepada penerima pesan. Adapun definisi media
berdasarkan

Association

For

Educational

Communications

and

Technology (AECT) di dalam buku Arsyad (2010:3) adalah media
sebagai segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan informasi.
Begitu pula, Briggs di dalam buku Sadiman, dkk (2009:6) berpendapat
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bahwa

media adalah peralatan fisik untuk membawakan atau

menyempurnakan isi pembelajaran.
Berdasarkan kajian-kajian teori definisi media pembelajaran dari
beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media
pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk membantu dalam
kegiatan proses belajar mengajar dan mampu membantu penyampaian
pesan atau informasi yang disampaikan

secara visual ataupun

audiovisual sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik.
8. Pengembangan Media Pembelajaran
Pengertian tentang pengembangan adalah proses atau cara atau pun
perbuatan mengembangkan. Poerwadirminta (2002:473) dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa pengembangan merupakan
perbuatan

menjadikan

bertambah,

berubah

sempurna

(pikiran,

pengetahuan, dan sebagainya). Kegiatan pengembangan meliputi tahapan
sebagai berikut (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi yang
diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang
dianggap memadahi.
Dalam membuat media pembelajaran langkah pertama adalah
melakukan persiapan dan perencanaan yang diteliti. Perencanaan
(Sadiman,

2009:100)

meliputi (a)

menganalisis

kebutuhan dan

karakteristik siswa (b) merumuskan butir-butir materi secara terperinci
yang mendukung tercapainya kompetensi (c) mengembangkan alat
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pengukur keberhasilan (d) menulis naskah media (e) mengadakan tes dan
revisi.
9. Ciri-Ciri Media Pembelajaran
Gerlach dan Ely di dalam buku Kustandi dan Sutjipto (2002:12)
mengemukakan tiga ciri-ciri media, sebagai berikut ini.
a) Ciri fiksatif (fixative property)
Media

ini

menggambarkan

kemampuan

merekam,

menyimpan, melestarikan, dan merekontruksi, suatu peristiwa atau
objek. Dan sehingga media ini memungkinkan suatu rekaman
kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu
ditransportasikan tanpa mengenal waktu.
b) Ciri manipulatif (manipulative property)
Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena
media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktui
berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu singkat,
sehingga siswa mampu mengetahui proses itu.
c) Ciri distributif (distributive property)
Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau
kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan
kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan
stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Di
samping itu distributif ini tidak terbatas dari satu saja melainkan
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bisa dimana saja kapanpun yang diinginka, media itu seperti
contohnya video, audio, disket komputer.
10. Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang digunakan untuk proses belajar ada
banyak jenisnya mulai dari media yang sederhana, konvensional, dan
hingga media yang kompleks. Kokasih (2007:12-13) jenis media dalam
pembelajaran sebagai berikut ini.
a) Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan, diagram, poster,
kartun, dan komik. Media grafis sering juga disebut media dua
dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar.
b) Media tiga dimensi yaitu media dalam bentuk model padat, model
penampang, model susun, model kerja, dan diorama.
c) Media proyeksi seperti slide, film strips, film, dan OHP.
d) Lingkungan sebagai media pembelajaran.
Untuk menggunakan media yang sesuai dengan materi pelajaran
perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis media yang ada. Ada juga yang
memisahkan jenis media sebagai berikut ini.
a) Media grafis
Termasuk di dalamnya media visual, yakni pesan yang akan
disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi
visual, meliputi : gambar/foto, sketsa, diagram, bagan, grafik,
kartun, poster, peta/globe, papan panel, dan papan buletin.
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b) Media audio
Media jenis ini berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan
yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif,
baik verbal maupun non verbal, meliputi: radio, alat perekam pita
magnetik (tape recorder), piringan hitam, dan laboratorium bahasa.
c) Media proyeksi diam
Media jenis ini mempunyai persamaan dengan media grafis
dalam arti menyajikan rangsang-rangsangan visual. Perbedaannya,
media grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan
media yang bersangkutan, sedangkan pada media proyeksi diam,
pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat
dilihat oleh sasaran, media ini meliputi film bingkai, film rangkai,
overhead proyektor (transparansi), tranvisi, dan opaque projector
(proyektor tak tembus cahaya).
11. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Sudjana dan Rivai (1992:2) mengemukakan manfaat
media pembelajaran dalam proses belajar siswa, sebagai berikut ini.
a) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat
menumbuhkan motivasi belajar.
b) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan
mencapai tujuan belajar
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c) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga
siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau
guru mengajar pada setiap jam pelajaran.
d) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak
hanya mendengarkan uaraian guru, tetapi juga aktivitas lain, seperti
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan
lain-lain.
12. Pengenalan Media Komik
Komik

didefinisikan

sebagai

suatu

bentuk

kartun

yang

mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan
yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan
hiburan pada para pembaca (Sudjana dan Rivai, 1992:64). Peranan komik
dalam pengajaran adalah dapat dipergunakan secara efektif oleh guruguru

dalam

usaha

membangkitkan

minat,

mengembangkan

perbendaharaan kata-kata dan keterampilan membaca, serta untuk
memperluas minat baca.
Berdasarkan definisi komik dari para ahli di atas, bahwa komik
merupakan sebuah bacaan atau urutan cerita yang diungkapkan melalui
paragraf, gambar, dan teks sehingga mampu membangkitkan daya tarik
dan minat para pembacanya.
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13. Macam Komik
Macam-macam komik dilihat dari segi pembaca yang dituju
(Nurgiyantoro, 2005:434), dikelompokkan ke dalam komik anak dan
dewasa. Adapun jenis komik, antara lain:
1) Komik strip dan buku.
Komik strip adalah komik yang hanya terdiri dari beberapa
panel gambar saja, namun dilihat dari segi isi ia telah
mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh dan tentunya
melibatkan satu fokus pembicaraan, misalnya tanggapan terhadap
berbgai peristiwa atau isu-isu mutakhir. Adapun contoh-contoh
komik strip yaitu: di majalah anak Bobo dan juga surat kabar.
Gambar 2.1 Contoh Komik Bobo

Komik buku adalah komik yang dikemas dalam bentuk buku
dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh.
Komik-komik ini biasanya menampilkan cerita yang berkelajutan,
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tetapi ada juga yang tidak. Adapun contoh-contoh komik buku
yaitu: Dragonball, Crayon Sinchan, Doraemon, dan Kung Fu Boy.
Gambar 2.2 Contoh Komik Kung Fu Boy

2) Komik humor dan komik petualangan.
Komik humor adalah komik yang secara isi menampilkan
sesuatu

yang

lucu

mengundang

pembaca

untuk

tertawa

menikmatinya. Aspek humor diperoleh lewat berbagai cara baik
lewat gambar-gambar seperti bentuk tingkah laku dan aksi karakter
komik

maupun

lewat

kata-kata

seperti

percakapan/bahasanya yang diperkuat gaya bahasa kelucuan.
Gambar 2.3 Contoh Komik Humor

bentuk
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Komik petualangan adalah komik yang menampilkan cerita
petualangan tokoh-tokoh cerita dalam rangka mencari, mengejar,
membela, memperjuangkan, atau aksi-aksi yang lain. Komik ini
pada umumnya berwujud buku dan berseri yang tiada habisnya,
seperti misalnya: Batman, Superman, Spiderman, dan lain-lain.
Gambar 2.4 Contoh Komik Spiderman

3) Komik biografi dan komik ilmiah.
Komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seorang
tokoh sejarahditampilkan dalam bentuk komik. Biografi tokoh yang
bersangkutan biasanya telah ditulis dalam bentuk buku biografi,
semata-mata mempergunakan lambang verbal. Komik biografi ini
tekanannya ada pada ketokohan dan tokoh penemunya.
Gambar 2.5 Contoh Komik Biografi
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Komik ilmiah ini menampilkan cerita, kemudian uraian
ilmiah dan diakhiri dengan promosi produk dan secara keseluruhan
komik ini unsur cerita ilmiah yang ditampilkan relative sederhana
dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang perlu diketahui
bukan oleh anak-anak, melainkan juga orang dewasa. Komik ini
menekankan pada proses penemuan dan barang temuannya.
Gambar 2.6 Contoh Komik Ilmiah

14. Hubungan Media Komik untuk di Bidang Pendidikan
Levie dan Lentz

dalam

buku Arshyad Azhar

(2010:17)

mengungkapkan bahwa fungsi media pembelajaran ada empat, terkhusus
media visual, yakni fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan
fungsi kompensatoris. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu
menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada
isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang tampilkan atau
menyertai teks materi pelajaran. Fungsi yang kedua, media visual dapat
terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks
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bergambar, sebab gambar visual dapat menggugah emosi dan sikap
siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial dan ras.
Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah fungsi kognitif, diungkapkan
bahwa visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk
memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam
gambar, sedangkan fungsi yang terakhir, sebagai fungsi kompentaris,
yaitu media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks
membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan
informasi dalam teks dan mengingatnya kembali melainkan media
pembelajaran akan mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat
menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau
disajikan secara verbal.
Berdasarkan kajian fungsi media visual yang diungkapkan oleh
Levie dan Lentz di atas, tentunya media komik merupakan media pilihan
yang sesuai dan mendukung untuk diterapkan dalam proses pembelajaran
siswa. Di samping itu, media komik adalah suatu bacaan yang berisi
penggabungan gambar dan teks, sehingga dengan penggunaan media
komik yang disesuaikan materi pelajaran pada pembelajaran di kelas
sangatlah memungkinkan sekali membangkitkan minat dan daya tarik
siswa. Jadi, tidak ada salahnya jika media komik dijadikan produk dalam
pengembangan di dalam bidang pendidikan.
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C. Kerangka Berpikir
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka berpikir sebagai
acuan mengembangkan media komik pembelajaran. Adapun kerangka
berpikirnya sebagai berikut ini. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
kelas VII di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten dan kemudian peneliti
menentukan teori yang digunakan dalam penelitian pengembangan yaitu,
materi teks deskripsi, media pembelajaran dan hubungan media komik
dengan pembelajaran. Teori-teori tersebut merupakan relevansi dari bahan
ajar pengembangan media komik untuk pembelajaran materi teks deskripsi
siswa kelas VII di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Selanjutnya,
pengembangan materi berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis bahan
ajar teks deskripsi kelas VII di tingkat SMP, kemudian tahap uji coba
produk dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, langkah pertama adalah
penilaian yang dilakukan oleh dosen ahli media, ahli materi bahasa
Indonesia, dan guru bahasa Indonesia. Langkah

kedua adalah uji coba

lapangan yang dilakukan kepada siswa kelas VII di SMP Pangudi Luhur 1
Klaten. Setelah melakukan uji coba produk, revisi akhir produk dilakukan
berdasarkan penilaian hasil uji coba produk yang sudah dilakukan. Dengan
demikian, langkah yang terakhir pembuatan dan penyempurnaan produk
akhir.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti membahas tentang jenis penilitian, model
pengembangan, prosedur pengembangan, uji produk, jenis data, instrumen
penelitian, dan teknik analisis data. Adapun penjelasannya dari masingmasing komponen tersebut, sebagai berikut ini.
A. Jenis Penelitian
Jenis

penelitian

peneliti

ini

adalah

jenis

penelitian

dan

pengembangan atau dikenal dengan istilah Research and Development (R
and D). Penelitian pengembangan ini mengembangkan media komik
pembelajaran materi teks deskripsi untuk kelas VII di SMP Pangudi
Luhur 1 Klaten. Produk akhir dari penelitian pengembangan ini
menghasilkan media komik pembelajaran berbentuk buklet.
B. Model Pengembangan
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan
Brog dan Gall di dalam buku Sukmadinata (2008:169) terdapat sepuluh
langkah-langkah dalam pelaksanaan strategi penelitian pengembangan,
sebagai berikut ini.
1) Research

and

information

pengumpulan data).

34

collecting

(penelitian

dan
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Dalam proses

ini,

peneliti

melakukan pengukuran

kebutuhan,studi literatur, penelitian dalam skala kecil, dan
pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai.
2) Planning (perencanaan).
Dalam proses ini, peneliti melakukan perencanaan
meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam
pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai
dengan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah
penelitian, kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas.
3) Develop preliminary from of product (pengembangan draft
produk).
Dalam proses ini, peneliti mengembangkan bahan ajar
yang digunakan untuk pembelajaran, proses pembelajaran dan
instrumen evaluasi. Pengembangan draft produk ini diperlukan
kerangka desain dan pengemasan produk.
4) Preliminary field testing (uji coba lapangan).
Peneliti melakukan uji coba lapangan di 1 sampai 3
sekolah dengan 6 sampai dengan 12 subjek uji coba (guru).
Selama uji coba diadakan pengamatan, wawancara dan
pengedaran angket atau kuesioner.
5) Main product revision (merevisi hasil uji coba).
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Dalam proses ini, peneliti melakukan perbaikan dan
penyempurnaan hasil uji coba. Produk ini direvisi berdasarkan
saran dan kritik yang diperoleh dari uji coba.
6) Main field testing (uji coba lapangan).
Dalam proses ini, peneliti melakukan uji coba yang lebih
luas pada 5 sampai dengan 15 sekolah dengan 30 sampai dengan
100 orang subjek uji coba. Data kuantitatif penampilan guru
sebelum hingga sesudah menggunakan model yang dicobakan
dan dikumpulkan. Hasil-hasil pengumpulan data dievaluasi dan
kalau mungkin dibandingkan dengan kelompok pembanding.
7) Operational product revision (penyempurnaan produk hasil uji
lapangan).
Dalam proses ini, peneliti melakukan perbaikan dan
penyempurnakan produk hasil uji lapangan. Produk ini direvisi
berdasarkan saran dan kritik yang diperoleh dari uji lapangan.
8) Operational field testing (uji pelaksaanan lapangan).
Dalam proses ini, Peneliti melaksanakan uji lapangan pada
10 sampai 30 sekolah melibatkan 40 sampai dengan 30 sekolah
melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Pengujian dilakukan
melalui angket, wawancara, dan observasi dan analisis hasilnya.
9) Final product revision (penyempurnaan produk akhir).
Dalam proses ini, peneliti melakukan perbaikan dan
penyempurnaan produk. Produk

akhir

ini

menghasilkan
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prototipe produk media pembelajaran berdasarkan masukan dari
uji pelaksanaan lapangan.
10) Dissemination

and

implementation

(diseminasi

dan

implementasi).
Dalam proses ini, peneliti melaporkan hasilnya dalam
pertemuan professional dan dalam jurnal. Bekerja sama dengan
penerbit untuk penerbitan dan juga memonitor penyebaran untuk
pengontrolan kualitas.
Berkaitan dengan 10 langkah penelitian dan pengembangan di atas,
peneliti menyerderhanakan langkah-langkah tersebut menjadi 7 langkah
saja, yaitu (1) analisis kebutuhan, (2) perencaanaan produk dan
pengumpulan data, (3) desain produk awal, (4) validasi ahli, (5) validasi
uji lapangan, (6) revisi akhir, (7) produk akhir.
Langkah penyerdahanaan ini dilakukan oleh peneliti karena
jangkauan waktu, kondisi, dan kendala di lapangan yang ditemui peneliti.
Dapat diketahui juga, setiap pengembang dapat memilih dan menentukan
langkah yang paling tepat bagi penelitiannya berdasarkan kondisi dan
kendala yang dihadapi (Dwiyogo, 2004:6).
Skema ketujuh langkah penyederhanaan model pelaksanaan
penelitian dan pengembangan yang diadaptasi dari Borg dan Gall dalam
buku Sukmadinata (2008:169) dapat digambarkan sebagai berikut ini.
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Gambar 3.1 Skema Penelitian Pengembangan

C. Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan untuk menghasilkan produk akhir berupa
media komik pembelajaran teks deskripsi untuk kelas VII SMP Pangudi
Luhur 1 Klaten. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur
pengembangan menurut Brog & Gall dalam buku Sukmadinata (2008:169)
yang disederhanakan sesuai kebutuhan peneliti dari 10 langkah menjadi 7
langkah.
Prosedur pengembangan yang digunakan peneliti terdiri dari tujuh
langkah, yaitu: (1) analisis kebutuhan, (2) perencaanaan produk dan
pengumpulan data, (3) desain produk awal, (4) validasi ahli, (5) validasi
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uji lapangan, (6) revisi akhir, (7) produk akhir. Langkah-langkah prosedur
pengembangan tersebut diuraikan sebagai berikut ini.
1) Analisis Kebutuhan
Langkah pertama, menentukan masalah dalam pembelajaran
deskripsi di kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten dengan
menggunakan

kurikulum

2013

dengan

melakukan

analisis

kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan dengan dua instrumen
yaitu, wawancara dan kuesioner. Wawancara langsung guru bahasa
Indonesia kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten bertujuan untuk
mengidentifikasi fakta dan masalah di lapangan. Sejauh mana
pemahaman guru menerapkan kurikulum 2013 dalam pembelajaran
bahasa Indonesia, teknik mengemas pembelajaran tematik, bahan
dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Kuesioner digunakan
untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Data
yang diperoleh dari dua cara tersebut dikumpulkan untuk dijadikan
data penunjang langkah selanjutnya.
2) Pengumpulan Data
Langkah kedua, melakukan pengumpulan data dari hasil
observasi lapangan. Data yang diperoleh dari hasil analisis
kebutuhan lapangan berupa informasi guru, kebutuhan siswa, dan
bahan ajar dipadu dengan informasi pustaka dari buku dan internet
guna menambah kelengkapan dan memenuhi kebutuhan pembuatan
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media modul komik untuk pembelajarn eksposisi kelas VII SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten.
3) Desain Produk
Langkah ketiga, yaitu melakukan desain produk atau kerangka
desain produk komik yang akan dikembangkan. Kerangka tersebut
dikembangkan menjadi produk sementara melalui beberapa faktor
sebagai pendukung kerangka produk. KI – KD merupakan perangkat
perlu dijadikan dasar pengembangan moduk komik. Tema digunakan
untuk mengembangkan kemasan komik menjadi satu kepaduan
cerita setiap fragmen.
Kualitas

produk

dikembangkan

dengan

memperhatikan

kemasan materi, kemasan komik, story board dan evaluasi
pembelajaran. Kemasan materi, yaitu mengemas materi lebih
sistematis sehingga dapat disesuaikan dengan kemasan isi komik.
Kemasan komik, yaitu teknik mengemas komik lebih menarik dan
sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Komik disesuaikan
dengan materi yang disampaikan, evaluasi berfungsi membantu
murid untuk belajar mandiri.
4) Validasi Ahli
Produk modul sementara divalidasi oleh tiga pakar yang terdiri
dari pakar media pembelajaran, pakar pembelajaran bahasa
Indonesia dan guru kelas VII SMP Pangudi Luhur

1 Klaten.

Validasi ahli terhadap produk bertujuan untuk memperoleh penilaian
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berupa kritik dan saran guna mengetahui kelayakan produk sebelum
diujikan. Data dari validasi ahli diolah untuk memperbaiki produk
sementara dengan melakukan revisi. Setelah validasi I produk
selesai, dilakukan kembali validasi II oleh tiga pakar yang sama
untuk mengetahui kesesuaian perubahan dan perbaikan produk.
Revisi II dilakukan kembali bila terdapat kekurangan dan
ketidaksesuaian pada revisi I sehingga produk layak untuk validasi
lapangan.
5) Validasi Uji Lapangan
Validasi lapangan dilakukan setelah revisi produk dan siap
untuk diujicobakan dilapangan. Uji coba dilakukan pada siswa kelas
VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Validasi lapangan ini dilakukan
untuk mengumpulkan data keefektivan modul komik dalam
pembelajaran eksposisi. Data diperoleh dari kuisoner yang diberikan
kepada siswa dan guru. Data tersebut dapat dijadikan tolak ukur
keefektivan modul komik.
6) Revisi Akhir
Revisi akhir dilaksanakan setelah validasi lapangan. Data yang
diperoleh melalui validasi lapangan digunakan untuk memperbaiki
produk sehingga sesuai dan efektif untuk pembelajaran. Hasil dari
revisi akhir akan menjadi produk akhir komik pembelajaran teks
ekposisi berdasarkan kurikulum 2013 untuk kelas VII SMP Pangudi
Luhur 1 Klaten.
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7) Produk Akhir
Revisi akhir dilaksanakan setelah validasi lapangan. Data yang
diperoleh melalui validasi lapangan digunakan untuk memperbaiki
produk sehingga sesuai dan efektif untuk pembelajaran. Hasil dari
revisi akhir akan menjadi produk akhir komik pembelajaran teks
ekposisi berdasarkan kurikulum 2013 untuk kelas VII SMP Pangudi
Luhur 1 Klaten.
D. Uji Coba Produk
Uji coba produk bertujuan untuk memperoleh tanggapan, masukan
dan penilaian dari validator sehingga produk benar–benar layak dan
sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Validasi

dilakukan oleh

beberapa ahli dalam bidangnya masing–masing yaitu, ahli materi
pembelajaran bahasa Indonesia, ahli media pendidikan, dan guru bahasa
Indonesia. Dalam uji coba produk ini, diuraikan sebagai berikut ini.
1) Desain uji coba
Uji coba produk ini dilakukan dua tahap untuk mengetahui
kelayakan produk, meliputi: (1) melalui validasi ahli (2) validasi
lapangan. Tahap pertama, validasi oleh tiga ahli yaitu, dosen ahli
media, dosen ahli pengajaran bahasa, dan guru bahasa Indonesia.
Validasi ahli ini dilakukan untuk menguji kelayakan dan
keefektifan produk sebelum validasi lapangan. Tahap kedua,
validasi lapangan oleh siswa kelas VII di SMP Pangudi Luhur 1
Klaten. Validasi ini dilakukan di lapangan untuk menguji
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kelayakan dan penilaian media dalam pembelajaran secara
langsung pada siswa kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.
Berikut ini adalah kisi-kisi kuesioner yang digunakan peneliti
sebagai instrumen penilaian produk.
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Penilaian Ahli Materi
No.
Aspek yang nilai
1. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dalam
media pembelajaran sesuai dengan sasaran pembelajaran
di dalam kurikulum.
2. Materi pembelajaran dalam media sesuai dengan
kurikulum.
3. Materi menarik dan sesuai dengan taraf perkembangan
siswa.
4. Materi pelajaran mampu menunjang aspek keterampilan
berbahasa yang harus dikuasai siswa.
5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran cukup
memadai.
6. Prosedur penyajian materi dalam media cukup sistematis.
7. Sumber belajar yang terdapat dalam media sangat sesuai.
8. Rangkaian aktivitas pembelajaran tergambar jelas dalam
media pembelajaran.
9. Evaluasi yang terdapat dalam media pembelajaran sesuai
dengan indikator.
10. Media pembelajaran yang dikembangkan mempermudah
pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas.
11. Media pembelajaran yang dikembangkan mampu
mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran.
12. Penggunaan bahasa dalam media mudah dipahami dan
sesuai dengan perkembangan kognitif siswa.
14. Keunikan media komik.
15. Keefektifan dan efisien media terhadap pembelajaran
materi teks deskripsi.
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Penilaian Ahli Media
No.
Aspek yang dinilai
1. Tema media komik sesuai dan menarik minat siswa.
2. Komponen pembelajaran dalam media sangat lengkap.
Komponen
media pembelajaran disajikan secara
3.
sistematis.
Komponen media pembelajaran mudah dipahami dan
4.
mudah dipergunakan dalam pembelajaran.
Petunjuk dalam media pembelajaran sangat mudah
5.
dipahami dan diikuti.
Pemilihan warna dan huruf sangat sesuai dengan
6.
perkembangan siswa.
Pemilihan gambar/foto sangat tepat dan sesuai untuk
7.
setiap komponen dalam media.
8. Teks dalam media komik mudah dibaca.
Ruang jawab dalam media komik sesuai dengan tuntutan
9.
jawaban soal.
Relasi setiap komponen media pembelajaran sangat
10.
sesuai.
Kebermanfaatan media komik dengan materi teks
11.
deskripsi.
Keefektifan media komik dalam proses pembelajaran teks
12.
deskripsi.
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Penilaian Media oleh Siswa
No.

Aspek yang dinilai
Media komik membantu siswa dalam memahami teks
1.
deskripsi.
Warna dan huruf pada media komik pembelajaran dapat
2.
dibaca dengan jelas.
3. Tampilan warna media komik menarik.
Rangkaian cerita dalam komik mempermudah siswa
4.
memahami materi teks deskripsi.
5. Teks dan gambar dalam komik saling berkesinambungan.
6. Petunjuk dalam media komik mudah dimengerti.
7. Bahasa dalam media komik mudah dipahami.
Media dan modul pembelajaran dapat dipergunakan
8.
secara mandiri.
9. Pengemasan materi teks deskripsi mudah dimengerti.
Anda merasa terbantu mempelajari teks deskripsi baik
10. secara mandiri maupun kelompok menggunanakan media
komik.
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2) Subjek Uji Coba
Subjek uji coba produk ini ada empat yaitu, ahli media
Universitas Sanata Dharma, ahli materi bahasa Indonesia
Universitas Sanata Dharma, guru bahasa Indonesia dan siswa kelas
VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.
E. Jenis Data
Jenis data pada pengembangan media komik pembelajaran ini
berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi
hasil yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada guru dan
siswa kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten, dipaparkan secara
deskriptif. Kemudian data kuantitatif diperoleh hasil dari skor kuesioner
kebutuhan pengembangan media, evaluasi dari validasi ahli, dan subjek
validasi lapangan.
F. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa instrumen wawancara guru bahasa Indonesia, kuesioner analisis
kebutuhan, dan instrumen penilaian uji coba produk. Berikut ini
penjabaran

instrumen penilaian

yang

digunakan peneliti

untuk

pengumpulan data.
1) Wawancara
Wawancara (Nurgiyantoro, 2010:96) merupakan suatu cara
yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden
(peserta didik, orang yang diwawancarai) dengan melakukan
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tanya

jawab

sepihak.

Wawancara

ini

digunakan

untuk

memperoleh informasi pembelajaran bahasa Indonesia khusunya
pembelajaran teks deskripsi dari guru kelas VII SMP Pangudi
Luhur 1 Klaten. Instrumen wawancara sebagai berikut ini.
Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner Siswa
No.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pertanyaan
Penggunaan metode dan teknik dalam pembelajaran teks
deskripsi bahasa.
Jenis media dan sumber ajar yang digunakan guru dalam
pembelajaran teks deskripsi di kelas.
Kesulitan yang dihadapi guru dalam pembelajaran teks deskripsi
di kelas.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran teks
deskripsi.
Minat baca siswa apabila menggunakan buku paket dalam
pembelajaran teks deskripsi.
Kemandirian siswa dengan menggunakkan buku/teks.
Fungsional media komik sebagai media alternatif dan membantu
pemahaman siswa.
Persetujuan apabila media komik dikembangkan dalam
pembelajaran teks deskripsi.
Saran penyusunan media komik untuk meningkatkan minat baca
dan pemahaman siswa dalam pembeljaran teks deskripsi.
Saran kelengkapan media komik yang akan dikembangkan untuk
pembelajaran teks deskripsi.

2) Kuesioner
Kuesioner atau angket (Nurgiyantoro, 2010:91) merupakan
serangkaian (daftar) pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada
peserta didik mengenai masalah-masalah tertentu, yang bertujuan
untuk mendapatkan tanggapan dari peserta didik (responden)
tersebut. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan
siswa dan alat untuk menilai produk pengembangan media komik
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pembelajaran teks deskripsi kepada siswa kelas VII SMP Pangudi
Luhur 1 Klaten. Instrumen kuesioner analisis kebeutuhan siswa,
sebagai berikut ini,
Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara Guru
No.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pernyataan
Kemenarikan
siswa terhadap strategi pengajaran yang
dilakukan oleh Guru.
Kemenarikan media yang digunakan oleh guru dalam
menjelaskan materi.
Pernah dan tidaknya memperoleh materi teks deskripsi dari
guru.
Kemenarikan atau tidaknya pengemasan materi teks deskripsi
pada buku paket.
Kebosanan dan kesulitan pemahaman siswa belajar dengan
buku paket.
Kemenarikan dan kemudahan pembelajaran apabila materi
dikemas dengan media bentuk komik.
Kemenarikan dan kemudahan pemahaman siswa apabila
bahasa dalam media komik menggunakan bahasa sehari-hari.
Kemenarikan tampilan media komik pemebelajaran teks
deskripsi apabila dengan gambar berwarna.

3) Instrumen Penilaian Produk
Instrumen penilaian produk ini digunakan sebagai penilaian
produk media komik pembelajaran teks deskripsi yang disusun
oleh peneliti. Penilaian produk ini dilakukan oleh tiga ahli yaitu,
dosen ahli media Universitas Sanata Dharma, dosen ahli materi
bahasa Indonesia Universitas Sanata Dharma dan guru bahasa
Indonesia. Selain itu, instrumen penilaian produk dilakukan juga
oleh siswa kelas

VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Hasil

penilaian produk ini digunakan sebagai langkah untuk revisi dan
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penyempurnaan produk yang dikembangkan. Instrumen penilaian
produk dapat dilihat pada gambar pengumpulan data (Tabel 3.1,
Tabel 3.2, dan Tabel 3.3)
G. Teknis Analisis Data
Skor yang diperoleh dari uji validasi kemudian dikonversikan
menjadi data kuantitatif skala lima dengan acuan Sukardjo (2008:101)
sebagai berikut ini.
Tabel 3.6 Penilaian Skala Lima
Interval Skor

Kategori

X > Xi + 1,80 Sbi
i

Sangat baik

+ 0,60 SBi < X

i

+ 1,80SBi

Baik

i-

0,60 SBi < X

i

+ 0,60SBi

Cukup

i-

1,80 SBi < X

i

– 0,60SBi

Kurang

X

i

– 1,80SBi

Sangat Kurang

Keterangan:
Rerata ideal

:

(skor maksimal ideal + skor minimal
ideal)

Simpangan baku ideal (SBi)

:

(skor maksimal ideal + skor minimal
ideal)

X

: Skor aktual
Berdasarkan rumus konversi di atas perhitungan data-data

kuantitatif dilakukan untuk

memperoleh data

kualitatif dengan

menerapkan rumus konversi tersebut. Adapun penentuan rumus kualitatif
pengembangan ini ditetapkan dengan konversi sebagai berikut.
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Diketahui:
Skor maksimal ideal

:5

Skor minimal ideal

:1

Rerata ideal ( i)

:

(5+1) = 3

Simpangan baku ideal (SBi) : (5-1) = 0,67
Ditanyakan:
Interval skor kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan
sangat kurang baik.
Jawaban:
Kategori sangat baik

= X > i+ 1,80 SBi
= X > 3 + (1,80 . 0,67)
= X > 3 + (1,21)
= X > 4,21

Kategori baik

=

i+

0,60SBi< X

i+

= 3 + (0,60 . 0,67) < X
= 3 + (0,40) < X
= 3,40 < X
Kategori cukup baik

=

i–

3 + (1,80 . 0,67)

3 + (1,21)

4,21

0,60SBi< X

i+

= 3 – (0,60 . 0,67) < X
= 3 – (0,40) < X
= 2,60 < X

1,80SBi

3,40

0,60SBi
3 + (0,60 . 0,67)

3 + (0,40)
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Kategori kurang baik

=

i–

i–

1,80SBi< X

= 3 – (1,80 . 0,67) < X
= 3 – (1,21) < X
= 1,79 < X
Kategori sangat kurang baik

0,60SBi
3 – (0,60 . 0,67)

3 – (0,40)

2,60

=X

i

– 1,80SBi

=X

3 – (1,80 . 0,67)

=X

3 – (1,80 . 0,67)

=X

3 – (1,21)

=X

1,79

Berdasarkan perhitungan tersebut,

diperoleh

konversi

kuantitatif menjadi data kualitatif skala lima yaitu sebagai berikut.
Tabel 3.7 Konversi Skor Skala Lima
Interval Skor
X > 4,21

Kriteria
Sangat Baik

3,40 < X

4,21

Baik

2,60 < X

3,40

Cukup

1,79 < X

2,60

Kurang

X

1,79

Sangat Kurang

data
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai

(a) data analisis

kebutuhan, (b) deskripsi produk awal, (c) data hasil uji coba dan revisi
produk, (d) analisis data produk dan (e) kajian produk akhir. Berikut ini
disajikan uraian kelima hal tersebut.
A. Data Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengukur kebutuhan terhadap
pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VII SMP Pangudi Luhur 1
Klaten, khususnya materi teks tanggapan deskripsi. Data yang diperoleh
diperlukan sebagai cara menyusun media pembelajaran yang sesuai
dengan kebutuhan dan minat siswa kelas VIII SMP Pangudi Luhur 1
Klaten. Data diperoleh dari analisis kebutuhan melalui hasil pengisian
kuesioner 37 siswa kelas VII sebagai kelas sampel dan analisis kebutuhan
guru di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten, yaitu Ade Henta Hermawan, S.Pd.
Analisis kebutuhan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2014 sampai
selesai. Selanjutnya hasil analisis kebutuhan tersebut digunakan peneliti
sebagai acuan membuat produk media media komik yang sesuai dengan
minat dan kebutuhan siswa, terkhusus materi tanggapan teks deskripsi.
1. Data Analisis Kebutuhan Siswa
Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengukur kebutuhan
terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas VII SMP
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Pangudi Luhur 1 Klaten, khususnya materi tanggapan deskripsi
semester 1 (satu). Data ini diperlukan untuk menyusun media
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa kelas
VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Data diperoleh dari analisis
kebutuhan melalui pengisian kuesioner 32 siswa kelas VII D di
SMP Pangudi Luhur 1 Klaten yang dilaksanakan pada tanggal 11
November 2014. Kuesioner analisis kebutuhan ini terdiri dari 8
pernyataan dengan jenis jawaban pilihan “ya” dan “tidak”.
Selanjutnya hasil analisis kebutuhan tersebut digunakan peneliti
sebagai acuan membuat produk media yang menarik dalam
pengajaran Bahasa Indonesia dengan media komik pembelajaran
teks tanggapan deskripsi

sesuai dengan

minat dan kebutuhan

siswa. Berikut ini pemaparan data analisis kebutuhan melalui
pengisian angket/kuesioner oleh siswa.
a. Pernyataan terkait strategi yang digunakan guru dalam
pembelajaran.
Tabel 4.1 Hasil Kuesioner Pernyataan 1
No.

Pernyataan

1.

Guru
menggunakan
strategi
pembelajaran
yang menarik
dalam
pengajaran
materi teks
deskripsi

Jawaban

Responden

Persentase

Alasan/Keterang
an

Ya

35

94,6%

Presentasi
menggunakan
media LCD
Proyektor dan
Powerpoint

Tidak

2

5,4%

Tidak bisa
paham

Total persentase

100%
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Tabel di atas menunjukkan bahwa strategi yang digunakan
guru dalam pembelajaran sudah menarik dan didukung dengan
pemanfaatan media LCD proyektor dan media presentasi
Powerpoint. Kesimpulannya adalah responden banyak memilih
jawaban “ya” terhadap kemenarikan strategi pembelajaran guru
dalam pengajaran materi teks deskripsi. Hal itu bisa dilihat dengan
jumlah responden memilih “ya” sebanyak 35 siswa dan hasil
presentase 94%.
b. Pernyataan terkait media yang digunakan guru.
Tabel 4.2 Hasil Kuesioner Pernyataan 2
No.

2.

Pernyataan

Jawaban

Guru
menggunaka
n media
Ya
pembelajaran
yang menarik
saat
menjelaskan
Tidak
materi teks
deskripsi
Total persentase

Responden

Persentase

Alasan /Keterangan

35

94,6%

Presentasi
menggunakan
media LCD
Proyektor dan
Powerpoint

2

5,4%

Tidak bisa paham
dan membuat
ngantuk

100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa media yang digunakan
guru dalam pembelajaran sudah menarik, media yang digunakan
adalah media LCD proyektor dan media presentasi Powerpoint.
Kesimpulannya adalah responden banyak memilih jawaban “ya”
terhadap kemenarikan media yang digunakan pembelajaran guru
dalam pengajaran materi teks deskripsi. Hal itu bisa dilihat dengan
jumlah responden memilih “ya” sebanyak 35 siswa dengan hasil
presentase 94%, sedangkan sebanyak 2 siswa dengan presentase
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5,4% memilih jawaban “tidak” untuk kemenarikan media
pembelajaran yang digunakan guru.
c. Pernyataan terkait sudah/pernah dan memperoleh materi teks
deskripsi.
Tabel 4.3 Hasil Kuesioner Pernyataan 3
No.

Pernyataan

3.

Saya pernah
dan
memperoleh
materi teks
deskripsi

Jawaban

Responden

Persentase

Ya

37

100%

Tidak

0

0%

Total persentase

Alasan/Keterangan
Sudah dan
memperoleh
pembelajaran teks
deskripsi

100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden pernah dan
memperoleh pembelajaran teks deskripsi. Kesimpulannya adalah
responden banyak memilih jawaban “ya” terhadap pernyataan
pernah dan memperoleh materi teks deskripsi. Hal itu bisa dilihat
dengan jumlah responden memilih “ya” sebanyak 37 dan hasil
presentase 100%.
d. Pernyataan materi teks deskripsi kurang menarik bila dikemas
dalam bentuk buku paket.
Tabel 4.4 Hasil Kuesioner Pernyataan 4
No.

4.

Pernyataan
Jawaban
Materi teks
deskripsi
Ya
kurang
menarik bila
dikemas dalam
bentuk buku
Tidak
paket
Total persentase

Responden

Persentase

21

56,76%

16

43,24%
100%

Alasan/Keterangan
Jenuh dan bosan
Karena
pengemasan materi
kurang menarik
Materi cukup
dipahami
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Tabel di atas menunjukkan bahwa pengemasan materi teks
deskripsi kurang menarik apabila dikemas dalam buku paket.
Kesimpulannya adalah responden banyak memilih jawaban “ya”
terhadap pernyataan pengemasan materi teks deskripsi yang kurang
menarik bila bentuk paket. Hal itu bisa dilihat dengan jumlah
responden memilih “ya” sebanyak 21 dengan persentase 56,76%,
sedangkan responden sebanyak 16 dengan presentase 43,24%
memilih jawaban “tidak” terkait pengemasan materi teks deskripsi
kurang menarik apabila dikemas dalam bentuk buku paket.
e. Pernyataan kebosanan dan kesulitan memahami saat belajar teks
deskripsi dengan menggunakan buku paket.
Tabel 4.5 Hasil Kuesioner Pernyataan 5
No.

5.

Pernyataan

Jawaban

Saya bosan dan
sulit memahami
Ya
saat belajar teks
deskripsi dengan
menggunakan
Tidak
buku paket
Total persentase

Responden

Persentase

Alasan/Keterangan

21

56,76%

Banyak teks
memicu bosan
membaca

16

43,24%

Materi lebih detail
dipahami

100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden bosan dan sulit
memahami teks deskripsi apabila menggunakan buku paket.
Kesimpulannya adalah responden banyak memilih jawaban “ya”
terhadap pernyataan bosan dan sulit pemahaman materi teks
deskripsi dengan bentuk paket. Hal itu bisa dilihat dengan jumlah
responden memilih “ya” sebanyak 21 dengan persentase 56,76%,
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sedangkan responden sebanyak 16 dengan presentase 43,24%
memilih jawaban “tidak” terkait materi teks deskripsi membuat
bosan dan sulit dipahami apabila berbentuk buku paket.
f. Pernyataan kemenarikan dan kemudahan pemahaman materi
teks deskripsi lebih bila dikemas dalam bentuk komik.
Tabel 4.6 Hasil Kuesioner Pernyataan 6
No.

Pernyataan

6.

Materi teks
deskripsi akan
lebih menarik
dan mudah
dipahami bila
dikemas dalam
bentuk media
komik

Jawaban

Responden

Persentase

Ya

22

59,46%

Tidak

15

40,54%

Total persentase

Alasan/Keterangan
Para remaja lebih
cenderung dengan
gambar seperti
contohnya tokoh
kartun
Pengemasan sama
seperti buku paket
akan membuat
kesusahan pula.

100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden lebih tertarik
dan mudah apabila materi teks deskripsi dikemas dalam bentuk
media komik. Kesimpulannya adalah responden banyak memilih
jawaban “ya” terhadap pernyataan kemenarikan dan kemudahan
apabila materi teks deskripsi dengan bentuk komik. Hal itu bisa
dilihat dengan jumlah responden memilih “ya” sebanyak 22 dengan
persentase 59,46%, sedangkan responden sebanyak 15 dengan
presentase 40,54% memilih jawaban “tidak” terkait materi teks
deskripsi apabila dikemas dalam bentuk media komik.
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g. Pernyataan

kemenarikan

dan

kemudahan

bahasa

yang

digunakan dalam media komik adalah bahasa Indonesia seharihari.
Tabel 4.7 Hasil Kuesioner Pernyataan 7
No.

7.

Pernyataan
Jawaban
Komik
pembelajaran
Ya
teks deskripsi
akan lebih
menarik dan
mudah
dipahami bila
bahasa
pengantar yang
Tidak
digunakan
adalah bahasa
Indonesia
sehari-hari
Total persentase

Responden

Persentase

33

89,19%

4

10,81%

Alasan/Keterangan
Bahasa yang
digunakan akan
lebih santai dan
jelas

Bahasa cenderung
kurang jelas

100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden lebih tertarik
dan mudah apabila bahasa yang digunakan pengantar materi teks
deskripsi dalam bentuk media komik adalah bahasa sehari-hari.
Kesimpulannya adalah responden banyak memilih jawaban “ya”
terhadap pernyataan kemenarikan dan kemudahan bahasa materi
teks deskripsi yang digunakan dalam media komik adalah bahasa
sehari-hari. Hal itu bisa dilihat dengan jumlah responden memilih
“ya” sebanyak 33 siswa dengan persentase 89,19%, sedangkan
responden sebanyak 4 siswa dengan presentase 10,81% memilih
jawaban “tidak” terkait bahasa materi teks deskripsi yang
digunakan dalam media komik adalah bahasa sehari-hari.
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h. Pernyataan kemenarikan tampilan media komik pembelajaran
teks deskripsi yaitu dengan tampilan gambar berwarna.
Tabel 4.8 Hasil Kuesioner Pernyataan 8
No.

8.

Pernyataan
Jawaban
Komik
pembelajaran
Ya
teks deskripsi
lebih menarik
dengan
tampilan
Tidak
gambar
berwarna.
Total persentase

Responden

Persentase

35

94,6%

2

5,4%

Alasan/Keterangan
Akan lebih menarik
perhatian dan
memungkinkan
rasa tidak bosan
Hasil akan sama
saja dengan buku
paket

100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden lebih tertarik
dan mudah apabila tampilan gamabar media komikdengan gambar
berwarna. Kesimpulannya adalah responden banyak memilih
jawaban “ya” terhadap pernyataan kemenarikan tampilan media
komik pembelajaran materi teks deskripsi apabila dengan tampilan
gambar berwarna. Hal itu bisa dilihat dengan jumlah responden
memilih “ya” sebanyak 35 siswa dengan persentase 94,6%,
sedangkan

sebanyak 2 siswa dengan presentase 5,4% memilih

jawaban “tidak” dengan alasan hasilnya akan sama aja dengan
tampilan buku paket.
Dengan demikian, hasil analisis kebutuhan siswa yang
sudah dipaparkan satu per satu dari 8 pernyataan tersebut. Peneliti
menyimpulkan bahwa siswa sangat tertarik jika pembelajaran
menggunakan media, khususnya materi teks deskripsi. Di samping
itu siswa juga memberikan respon yang tinggi terhadap tawaran
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media komik pembelajaran, terkhusus materi teks deskripsi yang
diperkenalkan oleh peneliti kepada siswa.
2. Data Analisis Kebutuhan Guru
Kuesioner analisis kebutuhan guru terdiri dari 10 pertanyaan
dengan beberapa pilihan jawaban di setiap pertanyaan dan guru
boleh juga memilih jawaban lebih dari satu. Berikut ini adalah
pemaparan hasil data analisis kebutuhan guru SMP Pangudi Luhur
1 Klaten yang ditindaklanjuti oleh Ade Henta Hermawan, S.Pd.
1. Metode dan teknik yang Anda gunakan dalam pembelajaran teks
deskripsi.
Tabel 4.9 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 1
No.

Soal Pertanyaan

Pilihan Jawaban

1.

Metode dan teknik

a. ceramah ×

Ceramah, diskusi, dan

yang Anda

b. bermain peran

Powerpoint digunakan

digunakan dalam
pembelajaran teks
tanggpan deskripsi

Alasan/Keterangan

untuk membangun konteks.
c. diskusi ×
d. praktik ×
e. powerpoint ×

Begitu pula dengan praktik
untuk melihat kemampuan
siswa

Tabel di atas menunjukkan bahwa metode dan teknik yang
digunakan guru dalam memberikan pelajaran materi teks deskripsi
ceramah, diskusi, dan penggunaan media Powerpoint untuk
membangun konteks. Sedangkan praktik, digunakan untuk melihat
kemampuan siswa.
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2. Media dan sumber ajar sering dipergunakan untuk pembelajaran
teks deskripsi di kelas VII.
Tabel 4.10 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 2
No.

Soal Pertanyaan

Pilihan Jawaban

2.

Media dan sumber a.ajar

artikel ×

Pembahasan materi

yang sering Anda

b.

buku cetak ×

teks deskripsi biasanya

pergunakan untuk

c.

perpustakaan×

saya menyuruh siswa

pembelajaran teks

d.

powerpoint ×

secara langsung untuk

e.

internet ×

deskripsi di kelas VII

Alasan/Keterangan

mendeskripsikan
benda.

Tabel di atas menunjukkan bahwa media dan sumber yang
digunakan guru dalam memberikan pelajaran materi teks deskripsi
yaitu artikel, buku cetak, perpustakaan, Powerpoint, dan internet.
Selain itu beliau mengatakan terkadang pembahasan materi teks
deskripsi, saya menyuruh siswa langsung mendeskripsikan benda
dan membuat teks tanggapan.
3. Kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran teks deskripsi di
kelas.
Tabel 4.11 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 3
No.
3.

Soal Pertanyaan

Pilihan Jawaban

Alasan/Keterangan

Kesulitan yang dihadapi

a. siswa

Ketika ingin searching

Anda dalam ks

b. ketersediaan

menggunakan internet

pembelajaran teks

media

harus di ke lab. Dan hal

deskripsi di kelas

c. bahan ajar

tersebut yang

d. alokasi waktu

menyebabkan siswa
terganggu dalam

e. internet ×

searching terkait materi.
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Tabel di atas menunjukkan bahwa kesulitan yang dihadapi
guru ketika searching mempergunakan jaringan internet, siswa
justru mempergunakan hal itu untuk kegiatan lain.
4. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran teks
deskripsi.
Tabel 4.12 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 4
No.
4.

Soal Pertanyaan
Langkah-langkah
yang dilakukan
ketika pembelajaran
teks deskrispsi

Pilihan Jawaban

Alasan/Keterangan

a. menjelaskan materi
dengan ceramah ×
b. menampilkan
materi dengan slide
power point ×
c. memanfaatkan
buku teks ×
d. menggunakan teks

Saya menggunakan
semua pilihan itu
untuk variasi
pembeljaran pada
siswa.

deskripsi ×
e. internet ×

Tabel di atas menunjukkan bahwa langkah-langkah yang
dilakukan guru ketika pembelajaran teks deskripsi dengan model
ceramah untuk menjelaskan materi, menggunakan media power
point, terkadang memanfaatkan buku teks, adapun teks tentang
deskripsi dan internet.
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5. Tingkat minat baca siswa terhadap buku cetak pembelajaran
teks deskripsi.
Tabel 4.13 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 5
No.
5.

Soal Pertanyaan

Pilihan Jawaban

Bagaimana minat

a. tinggi

baca siswa Anda

b. sedang ×

terhadap buku cetak

c. kurang

pembelajaran

d. rendah

khusunya teks

Alasan/Keterangan

.

e. …

deskripsi?

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat minat baca siswa
terhadap buku cetak pembelajaran teks deskripsi, beliau memilih
jawaban sedang. Hal itu dilihat dari aktivitas pembelajaran yang di
kelas.
6. Siswa mampu belajar mandiri melalui buku teks.
Tabel 4.14 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 6
No.
6.

Soal Pertanyaan

Pilihan Jawaban

Apakah siswa Anda

a. sangat

belajar mandiri

b. ya ×

melalui buku teks?

c. cukup ×

Alasan/Keterangan

.

d. tidak
e. …

Tabel di atas menunjukkan jawaban yang diberikan guru
terhadap pertanyaan kemandirian belajar siswa dengan adanya
fasilitas

buku

teks

yang

disediakan.

Beliau

memberikan

jawaban“ya” dan “cukup” terhadap aktivitas kemandirian belajar
siswanya.
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7. Pengembangan media alternatif komik bisa memudahkan
pepahaman siswa untuk teks deskripsi.
Tabel 4.15 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 7
No.
7.

Soal Pertanyaan

Pilihan Jawaban

Menurut Anda,

a. sangat diperlukan ×

apakah komik dapat

b. patut dicoba ×

dikembangkan

c. kurang diperlukan

sebagai media

d. tidak perlu

Alasan/Keterangan

karena hal yang baru

alternatif

bisanya lebih

pembelajaran teks

menarik

deskripsi dengan

e. …

tujuan meningkatkan
pemahaman siswa?

Tabel di atas menunjukkan bahwa beliau tertarik terhadap
pengembangan media komik sebagai alternatif pembelajaran teks
deskripsi yang ditawarkan peneliti dan beliau memberikan pilihan
jawaban sangat diperlukan dan patut dicoba.
8. Kesetujuan apabila komik menjadi media pembelajaran teks
deskripsi untuk siswa kelas VII di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.
Tabel 4.16 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 8
No.

Soal Pertanyaan

Pilihan Jawaban

8.

Menurut Anda, apakah

a. sangat setuju ×

komik dapat

b. setuju

dikembangkan sebagai

c. kurang setuju

media alternatif

d. tidak setuju

pembelajaran teks
deskripsi dengan
tujuan meningkatkan
pemahaman siswa?

Alasan/Keterangan

Bisa dicoba atau bisa
diujikan

e. …
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Tabel di atas menunjukkan bahwa beliau

setuju terhadap

pengembangan media komik apabila dikembangkan untuk
pembelajaran teks deskripsi siswa kelas VII di SMP Pangudi
Luhur 1 Klaten. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel, beliau
memberikan pilihan jawaban “sangat setuju” apabila media
komik dikembangkan sebagai media untuk pembelajaran teks
tanggapan deskripsi.
9. Pendapat guru terhadap penyusunan yang baik terkait media
komik untuk pembelajaran teks deskripsi.
Tabel 4.17 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 9
No.
9.

Soal Pertanyaan

Pilihan Jawaban

Menurut Anda,

a. bahasa Indonesia baku

bagaimana

b. bahasa Indonesia

sebaiknya

sehari-hari ×

penyusunan komik

c. gambar berwarna ×

untuk

d. gambar hitam-putih

Alasan/Keterangan

meningkatkan
minat dan
pemahaman siswa

e. …

akan materi teks
deskripsi?

Tabel di atas menunjukkan bahwa penyusunan media komik,
beliau memberikan pilihan jawaban mempergunakan Bahasa
Indonesia sehari-hari dan tampilan komik dengan gambar
berwarna.
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10. Kelengkapan yang harus diperhatikan pada pengembangan
media komik untuk pembelajaran teks deskripsi.
Tabel 4.18 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Pertanyaan 10
No.
10.

Soal Pertanyaan
Apabila komik
dikembangkan
sebagai salah satu
media
pembelajaran teks
deskripsi,
kelengkapan apa
saja yang harus
diperhatikan?

Pilihan Jawaban
a. Teks materi, gambar,
dan contoh
b. teks materi dan
gambar
c. teks materi, gambar,
latihan-latihan soal,
dan contoh ×

Alasan/Keterangan

d. teks dan gambar
e. …

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelengkapan media komik,
beliau memberikan pilihan jawaban hal kelengkapan yang harus
diperhatikan, yakni teks materi, gambar, latihan soal dan contoh.
Berdasarkan hasil uraian 10 soal pertanyaan data analisis kebutuhan
guru di atas, diperoleh kesimpulan bahwa guru sudah menggunakan
berbagai media dalam pengajaran unruk siswa. Namun, guru juga tertarik
terhadap tawaran oleh peneliti apabila pengembangan media komik
dipergunakan untuk pembelajaran teks deskripsi kepada siswa kelas VII di
SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Beliau juga memberikan saran terhadap
penyusunan pengembangan media komik dengan ketentuan, yaitu bahasa
yang digunakan untuk media komik adalah bahasa Indonesia sehari-hari,
tampilan media komik harus dengan gambar berwarna dan menarik,
kemudian juga dilengkapi contoh-contoh dan latihan-latihan soal untuk uji
kemampuan siswa.
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B. Deskripsi Produk Awal
Penelitian pengembangan ini diawali dengan pemilihan materi
pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII berdasarkan kurikulum 2013
semester satu dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) teks
tanggapan deskripsi. Selanjutnya, materi tersebut diimplementasikan
dalam sebuah desain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan
materi pembelajaran yang sesuai. Setelah proses menyusun RPP selesai
dilanjutkan dengan mengumpulkan materi yang digunakan terkait dengan
teks tanggapan deskripsi, kemudian menyusun storyboard (skenario cerita
komik). Setelah itu peneliti menyusun dan membuat gambar untuk
menghasilkan media komik yang berkaitan dan sesuai dengan silabus, RPP
dan storyboard.
Adapun penjabaran komponen-komponen untuk desain pembuatan
produk media pengembangan, sebagai berikut ini.
1. Pengumpulan materi
Pada proses ini peneliti mengumpulkan materi Bahasa Indonesia
dari berbagai referensi buku yang sesuai dengan materi ajar untuk siswa
sekolah menengah pertama (SMP) kelas VII semester I yaitu teks
deskripsi. Setelah materi sudah selesai terkumpul, membuat soal-soal
latihan yang terkait yang nantinya digunakan untuk uji kemampuan
siswa.
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2. Penyusunan silabus
Silabus merupakan seperangkat rencana dan pelaksanaan kegiatan
pembelajaran berserta penilaiannya. Fungsi silabus ini sebagai pedoman
pelaksanaan proses pembeljaran yang diterapkan pada produk yang
dikembangkan, berdasarkan pada kurikulum 2013. Komponen yang
terdapat di silabus adalah (1) identitas nama sekolah, mata pelajaran,
kelas, semester, dan kompetensi inti, (2) kompetensi dasar, (3) materi
pembelajaran, (4) kegiatan pembelajaran, (5) penilaian, (6) alokasi
waktu, dan (7) sumber belajar.
3. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang
menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk
mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan
telah dijabarkan dalam silabus. Komponen yang terdapat dalam RPP ini
adalah (1) identitas sekolah, (2) kompetensi inti, (3) kompetensi dasar,
(4) indikator, (5) tujuan pembelajaran, (6) materi ajar, (7) pendekatan
dan metode pengajaran, (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran, (9)
sumber belajar, dan (10) instrumen penilaian.
4. Storyboard
Storyboard

merupakan

pedoman

untuk

membuat

media

pembelajaran yang dikembangkan. Storyboard ini berupa rancangan
pembuatan topik alur cerita, penentuan latar/setting layout dan urutan
materi pembelajaran terkait yang dikembangkan dalam media komik.
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5. Pembuatan media komik
Media yang dikembangkan peneliti ini dikemas dengan desain
manual dan aplikasi gabungan Adobe Photoshop Lite 4, Comic Life 2
dan Corel Draw X5 untuk menghasilkan tampilan media komik yang
menarik.

Pengembangan media ini disusun dengan konsep peta

pikiran/konsep menarik dengan mengkombinasi antara materi pelajaran,
contoh-contoh, dan soal-soal uji kemampuan siswa dengan tampilan
gambar, layout/panel dan balon-balon dialog (text bubbles).
Langkah-langkah

dalam

proses

pembuatan

media

komik

pembelajaran ini sebagai berikut ini.
a. Membuat

sketsa

gambar

dan

menentukan

jumlah

tokoh/character sesuai setting dan alur cerita yang diinginkan
secara manual (pensil) pada selembar kertas A4. Selain itu
Sketsa gambar juga dilengkapi percakapan tokoh sesuai
dengan materi yang terkait.
b. Memberi penebalan (inking) pada sketsa gambar yang sudah
selesai dibuat.
c. Sketsa gambar yang sudah ditebalkan kemudian di-scan dan
dilanjutkan pewarnaan sketsa gambar dengan memanfaatkan
aplikasi Adobe Photoshop CS4.
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Gambar 4.1 Pewarnaan dengan Adobe Photoshop CS4

Gambar 4.2 Hasil Pewarnaan Adobe Photoshop CS4

d. Setelah pewarnaan sketsa selesai, kemudian memasukan dialog
percakapan antar tokoh/character sesuai dengan materi yang
terkait, yaitu teks tanggapan deskripsi. Pemasukan dialog
percakapan

antar

tokoh/character

aplikasi Comic Life 2.

dengan

menggunakan
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Gambar 4.3 Cara Membuat Percakapan (Text Bubbles)
dengan Comic Life 2

Gambar 4.4 Hasil Teks Percakapan (Text Bubbles)

e. Edit tata letak gambar dan halaman dengan menggunakan
aplikasi Corel Draw X5 sebelum komik tersebut dicetak jadi
buklet. Corel Draw ini juga sebagai penyelesaian akhir desain
seperti

pengkombinasikan

antara

komik

dengan

tampilan/layout pengemasan media komik, contohnya halaman
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pengenalan tokoh, soal-soal latihan, daftar pustaka, halaman
sampul, dan lain-lainnya. Setelah penataan selesai, hasil
tersebut di-convert dengan hasil format dokumen berupa pdf.
Gambar 4.5 Pengeditan Tata Letak dengan Corel Draw X5

Gambar 4.6 Hasil Layout Halaman dengan Corel Draw X5
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Pada media ini terdapat beberapa komponen yang terdiri dari (a)
sampul komik, (b) rancangan pembelajaran, (c) pengenalan tokoh
/Characters, (d) halaman materi pelajaran teks deskripsi, (e) soal uji
kemampuan siswa, (f) lembar kerja siswa, (g) daftar pustaka, dan (h)
cover belakang. Berikut ini penjelasan dari komponen-komponen
tersebut.
1) Sampul komik
Sampul komik

ini

menampilkan pembelajaran Bahasa

Indonesia, khususnya materi teks deskripsi. Dan terdapat juga logo
cetakan ini adalah komik pembelajaran. Kemudian sasaran target
yaitu siswa kelas VII SMP dan adanya tema pembelajaran yakni
“Seni dan Budaya”.
Gambar 4.7 Tampilan Sampul Komik

2) Rancangan pembelajaran
Rancangan pembelajaran menerangkan komponen-komponen
(1)

kompetensi

inti

dan

kompetensi

dasar,

(2)

indikator

pembelajaran, (3) peta konsep, tujuan pembelajaran, dan

nilai
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karakter bangsa yang dikembangkan pada pembelajaran materi
Bahasa Indonesia, khususnya materi teks tanggapan deskripsi.
Gambar 4.8 Tampilan KI dan KD

Gambar 4.9 Tampilan Indikator Pembelajaran
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Gambar 4.10 Tampilan Tujuan Pembelajaran

3) Pengenalan tokoh atau characters komik
Sketsa gambar dari empat tokoh utama sebagai siswa dan siswi
SMP kelas VII. Yang nantinya 4 tokoh tersebut akan membahas
materi teks deskripsi dengan dilengkapi balon-balon dialog/text
bubbles.
Gambar 4.11 Pengenalan Tokoh/Character Komik
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4) Isi materi pelajaran (komik pembelajaran)
Halaman materi yang dibuat dengan sketsa gambar, alur cerita,
peran tokoh-tokoh komik dan kombinasi percakapan yang ditandai
balon-balon dialog/text bubbles antar masing-masing tokoh. Pada
dialog-dialog itu lah yang dilengkapi dengan materi terkait dengan
materi deskripsi yang terletak di halaman 1-32.
Gambar 4.12 Tampilan 32 Halaman Materi Pelajaran
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5) Soal uji kemampuan siswa
Komponen penugasan berisi soal-soal latihan seperti pilihan
ganda, isian, dan esai. Latihan tersebut sesuai dengan materi
pembelajaran siswa selama dalam proses pembelajaran berlangsung.
Gambar 4.13 Tampilan Halaman Soal Latihan Siswa
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6) Daftar pustaka/referensi
Komponen daftar referensi berisi referensi atau sumber-sumber
materi buku apa saja yang digunakan penulis untuk mengolah dan
pembuatan produk media komik.
Gambar 4.14 Tampilan Halaman Daftar Pustaka
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C. Data Validasi dan Revisi Produk
Produk awal yang telah dikemas kemudian diberikan kepada ahli
pembelajaran bahasa dan ahli media untuk divalidasi. Validasi ini
dilakukan untuk mengetahui seberapa baik produk yang dikembangkan.
Validasi ini menggunakan pedoman penyekoran skala lima menurut
Sukardjo (2008:101) seperti dalam tabel berikut.
Tabel 4.19 Penilaian Skala Lima
Interval Skor
X > Xi + 1,80 Sbi
i

Kategori
Sangat baik

+ 0,60 SBi < X

i

+ 1,80SBi

Baik

i-

0,60 SBi < X

i

+ 0,60SBi

Cukup

i-

1,80 SBi < X

i

– 0,60SBi

Kurang

X

i

– 1,80SBi

Sangat Kurang

Keterangan:
Rerata ideal

: (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)

Simpangan baku ideal (SBi) : (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
X

: Skor aktual
Berdasarkan rumus konversi di atas perhitungan data-data kuantitatif

dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dengan menerapkan rumus
konversi tersebut. Adapun penentuan rumus kualitatif pengembangan ini
ditetapkan dengan konversi sebagai berikut.
Diketahui:
Skor maksimal ideal

:5
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Skor minimal ideal

:1

Rerata ideal ( i)

:

(5+1) = 3

Simpangan baku ideal (SBi) : (5-1) = 0,67
Ditanyakan:
Interval skor kategori sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan
sangat kurang baik.
Jawaban:
Kategori sangat baik

= X > i+ 1,80 SBi
= X > 3 + (1,80 . 0,67)
= X > 3 + (1,21)
= X > 4,21

Kategori baik

=

i+

0,60SBi< X

i+

= 3 + (0,60 . 0,67) < X
= 3 + (0,40) < X
= 3,40 < X
Kategori cukup baik

=

i–

3 + (1,80 . 0,67)

3 + (1,21)

4,21

0,60SBi< X

i+

= 3 – (0,60 . 0,67) < X
= 3 – (0,40) < X
= 2,60 < X

1,80SBi

3,40

0,60SBi
3 + (0,60 . 0,67)

3 + (0,40)
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Kategori kurang baik

=

i–

i–

1,80SBi< X

= 3 – (1,80 . 0,67) < X
= 3 – (1,21) < X
= 1,79 < X
Kategori sangat kurang baik

0,60SBi
3 – (0,60 . 0,67)

3 – (0,40)

2,60

=X

i

– 1,80SBi

=X

3 – (1,80 . 0,67)

=X

3 – (1,80 . 0,67)

=X

3 – (1,21)

=X

1,79

Berdasarkan perhitungan tersebut,

diperoleh konversi data

kuantitatif menjadi data kualitatif skala lima yaitu sebagai berikut.
Tabel 4.20 Konversi Skor Skala Lima
Interval Skor
X > 4,21

Kriteria
Sangat Baik

3,40 < X

4,21

Baik

2,60 < X

3,40

Cukup

1,79 < X

2,60

Kurang

X

1,79

Sangat Kurang
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1. Deskripsi Data Validasi Ahli Materi
Ahli materi pembelajaran Bahasa Indonesia yang menjadi
validator dalam produk penelitian ini oleh Dr. Yuliana Setiyaningsih,
M.Pd. Produk divalidasi sebanyak dua kali oleh ahli materi
pembelajaran Bahasa Indonesia. Adapun pemaparan data validasi yang
sudah dilakukan, sebagai berikut ini.
a. Validasi yang Pertama
Validasi pertama dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015. Aspek
yang dinilai dari media adalah (1) kesesuaian KI (Kompetensi Inti),
KD (Kompetensi Dasar) dan indikator dalam

media dan modul

pembelajaran, (2) kesesuaian materi dengan kurikulum, (3)
kemenarikan materi dan kesesuaian dengan taraf perkembangan
siswa, (4) materi mampu menunjang aspek keterampilan berbahasa
siswa, (5) kedalaman dan keluasan materi, (6) prosedur penyajian
materi yang sistematis, (7) kesesuaian sumber belajar, (8) rangkaian
aktivitas pembelajaran dalam media pembelajaran, (9) kesesuaian
antara evaluasi dalam media dengan indikator pembelajaran, (10)
kemudahan media dalam

pelaksanaan kegiatan pembelajaran di

kelas, (11) ketercapaian media dengan tujuan pembelajaran, (12)
penggunaan bahasa dalam media yang mudah dipahami, (13)
keunikan/kebermanfaatan media , (14) keefektifan dan efisien media
terhadap pembelajaran materi teks deskripsi.
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Tabel 4.21 Hasil Validasi Materi Pertama
No.

Aspek yang dinilai
1

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan
indikator dalam media pembelajaran
sesuai dengan sasaran pembelajaran di
dalam kurikulum.
Materi pembelajaran dalam media
sesuai dengan kurikulum.
Materi menarik dan sesuai dengan taraf
perkembangan siswa.
Materi pelajaran mampu menunjang
aspek keterampilan berbahasa yang
harus dikuasai siswa.
Kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran cukup memadai.
Prosedur penyajian materi dalam media
cukup sistematis.
Sumber belajar yang terdapat dalam
media sangat sesuai.
Rangkaian aktivitas pembelajaran
tergambar jelas dalam media
pembelajaran.
Evaluasi yang terdapat dalam media
pembelajaran sesuai dengan indikator.
Media pembelajaran yang
dikembangkan mempermudah
pelaksanaan kegiatan pembelajaran di
kelas.
Media pembelajaran yang
dikembangkan mampu mendukung
ketercapaian tujuan pembelajaran.
Penggunaan bahasa dalam media
mudah dipahami dan sesuai dengan
perkembangan kognitif siswa.
Keunikan/kebermanfaatan media
komik
Keefektifan dan efisien media terhadap
pembelajaran materi teks deskripsi.

Skala Penilaian
2
3
4
5

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Cukup
√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Cukup
√

√

52
3,71

pertama,

Baik
Cukup

√

Total Skor
Rata-Rata Skor

validasi

Baik

Cukup

12

hasil

√

√

Jumlah

Berdasarkan

Kriteria
Penilaian

Baik

40
Baik

kualitas

media

memperoleh skor 3,7 dengan kategori “baik”. Dan mendapat
komentar dan saran dari ahli materi pembelajaran bahasa Indonesia
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mengenai (1) pengayaan materi perlu dikembangkan, (2) struktur
teks belum tampak pada indikator, (3) kaidah teks yang dimaksud
penulis belum terungkap, dan (4) bahasa yang digunakan masih
banyak ditemukan kesalahan penulisan serta disimpulkan layak
digunakan/uji coba dengan revisi sesuai saran.
b. Validasi yang Kedua
Validasi kedua dilakukan pada tanggal 07 September 2015.
Aspek yang dinilai dari media masih sama dengan aspek validasi
sebelumnya, yaitu (1) kesesuaian KI (Kompetensi Inti), KD
(Kompetensi Dasar) dan indikator dalam

media dan modul

pembelajaran, (2) kesesuaian materi dengan kurikulum, (3)
kemenarikan materi dan kesesuaian dengan taraf perkembangan
siswa, (4) materi mampu menunjang aspek keterampilan berbahasa
siswa, (5) kedalaman dan keluasan materi, (6) prosedur penyajian
materi yang sistematis, (7) kesesuaian sumber belajar, (8) rangkaian
aktivitas pembelajaran dalam media pembelajaran, (9) kesesuaian
antara evaluasi dalam media dengan indikator pembelajaran, (10)
kemudahan media dalam

pelaksanaan kegiatan pembelajaran di

kelas, (11) ketercapaian media dengan tujuan pembelajaran, (12)
penggunaan bahasa dalam media yang mudah dipahami, (13)
keunikan/kebermanfaatan media , (14) keefektifan dan efisien media
terhadap pembelajaran materi teks deskripsi.
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Tabel 4.22 Hasil Validasi Materi Kedua
No.

Aspek yang dinilai
1

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan
indikator dalam media pembelajaran
sesuai dengan sasaran pembelajaran di
dalam kurikulum.
Materi pembelajaran dalam media sesuai
dengan kurikulum.
Materi menarik dan sesuai dengan taraf
perkembangan siswa.
Materi pelajaran mampu menunjang
aspek keterampilan berbahasa yang harus
dikuasai siswa.
Kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran cukup memadai.
Prosedur penyajian materi dalam media
cukup sistematis.
Sumber belajar yang terdapat dalam
media sangat sesuai.
Rangkaian aktivitas pembelajaran
tergambar jelas dalam media
pembelajaran.
Evaluasi yang terdapat dalam media
pembelajaran sesuai dengan indikator.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mempermudah pelaksanaan kegiatan
pembelajaran di kelas.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mampu mendukung ketercapaian tujuan
pembelajaran.
Penggunaan bahasa dalam media mudah
dipahami dan sesuai dengan
perkembangan kognitif siswa.
Keunikan/kebermanfaatan media komik
Keefektifan dan efisien media terhadap
pembelajaran materi teks deskripsi.
Jumlah
Total Skor
Rata-Rata Skor

Skala Penilaian
2
3
4
5
√

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Sangat
Baik

√

Sangat
Baik
Baik

10

Baik

√
48
58
4,1

Kriteria
Penilaian
Baik
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Berdasarkan

hasil

validasi

pertama,

kualitas

media

memperoleh skor 4,1 dengan kategori “baik”. Dan mendapat
komentar dan saran dari ahli materi pembelajaran bahasa Indonesia
mengenai (1) konsep kebahasaan kurang sesuai dengan tema dan
kurang mendalam, (2) indikator pembelajaran terkait kaidah teks
tertulis belum diungkap, (3) masih ditemukan kesalahan penulisan.
Validasi kedua

ini,

ahli

materi menilai

media

ini

layak

digunakan/diuji coba dengan revisi sesuai saran.
2. Revisi Produk Berdasarkan Validasi Ahli Materi Bahasa
Produk yang telah divalidasi oleh ahli materi pembelajaran bahasa
kemudian direvisi sesuai dengan saran dan komentar. Pada tahap
pertama, peneliti melakukan revisi sebagai berikut ini.
a. Penambahan poin indikator, yakni identifikasi pembagian struktur
teks tanggapan deskripsi.
Hasil cetakan pertama indikator tidak sesuai dengan isi materi
yang dibahas dalam media komik, maka perlu adanya penambahan
indikator pembelajaran, yakni “identifikasi pembagian struktur teks
tanggapan deskripsi”. Selain itu adanya kesalahan juga di bagian
tujuan pembelajaran di poin pertama, yakni memahami teks
tanggapan deskripsi. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian
antara sasaran utama yang ingin dicapai dengan indikator
pembelajaran.
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 Adapun tampilan letak kesalahan karena kekurangan pada indikator
pembelajaran dan kesalahan pada bagian tujuan pembelajaran,
sebagai berikut ini:
Gambar 4.15 Kekurangan Indikator Pada Cetakan Awal

Gambar 4.16 Kesalahan di Bagian Tujuan Pembelajaran
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 Adapun tampilan hasil revision dari kesalahan pada indikator
pembelajaran dan kesalahan pada bagian tujuan pembelajaran,
sebagai berikut ini:
Gambar 4.17 Tampilan Revisi Penambahan Indikator 3.4

Gambar 4.18 Tampilan Revisi di Bagian Tujuan
Pembelajaran
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b. Penambahan materi pemahaman atau penjelasan berkaitan dengan
kaidah teks.
Dosen ahli materi menyarankan untuk memperbaiki isi materi.
Hal tersebut dikarenakan isi materi belum ada pemaparan kaidah
teks, tetapi pada indikator tertulis “berdasarkan kaidah-kaidah teks
tertulis”. Revisi yang dilakukan adalah penambahan materi terkait
pemamparan kaidah teks. Di samping itu, harus juga memberikan
tambahan sketsa gambar yang mendukung penambahan materi
tersebut. Berikut ini hasil revisi penambahan materi dan gambar di
halaman 17-30.
Gambar 4.19 Tampilan Halaman 17-30 Revisi Penambahan
Materi
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c. Penambahan pengayaan materi dengan menambah soal-soal latihan
seperti pilihan ganda, isian, dan esai.
Tampilan halaman di bagian soal latihan sebelum direvisi,
siswa hanya diberikan soal esai saja, sebagai berikut ini.
Gambar 4.20 Tampilan Halaman Soal Latihan Sebelum Revisi

Gambar 4.21 Tampilan Revisi Halaman Soal Latihan
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d. Perbaikan bahasa dari ejaan dan kesalahan penulisan.
Berikut ini merupakan tampilan letak kesalahan ejaan dan penulisan
ini ada di halaman halaman 9, 10 dan 12, sebagai berikut ini.
1. Kesalahan penulisan di halaman 9 dan hasil yang direvisi.
Gambar 4.22 Tampilan Kesalahan Halaman 9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

Selanjutnya ini merupakan hasil revisian tampilan kesalahan
penulisan di halaman sembilan.
Gambar 4.23 Tampilan Revisi Halaman 9

2. Kesalahan penulisan di halaman 10 dan hasil yang direvisi.
Gambar 4.24 Tampilan Kesalahan Halaman 10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

Selanjutnya ini merupakan hasil revisian tampilan kesalahan
penulisan di halaman sepuluh.
Gambar 4.25 Tampilan Revisi Halaman 10

3. Kesalahan penulisan di halaman 12 dan hasil yang sudah direvisi.
Gambar 4.26 Tampilan Kesalahan Halaman 12
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Selanjutnya ini merupakan hasil revisian tampilan kesalahan
penulisan di halaman dua belas.
Gambar 4.27 Tampilan Revisi Halaman 12

3. Deskripsi Data Validasi Ahli Media
Ahli media yang menjadi validator dalam produk ini adalah Apri
Damai Sagita Krissandi, S.S., M.Pd. Validasi pertama dilakukan pada
tanggal 18 Juni 2015. Aspek yang dinilai dari media adalah (1)
kemenarikan

tema dan minat siswa, (2) kelengkapan komponen

pembelajaran dalam media, (3) kesistematisan penyajian komponen
media pembelajaran, (4) tingkat kemudahan dan

pemahaman

komponen media yang dipergunakan dalam pembelajaran, (5)
penggunaan petunjuk dalam media pembelajaran yang mudah dipahami
dan diikuti siswa, (6) pemilihan warna dan huruf yang sangat sesuai
dengan perkembangan siswa, (7) pemilihan gambar/foto yang sesuai
untuk setiap komponen dalam media pembelajaran, (8) kejelasan teks
dalam media komik mudah dibaca, (9) kesesuaian ruang jawab pada
tuntutan menjawaban soal, (10) kesesuaian relasi setiap komponen
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media pembelajaran, (11) kebermanfaatan media komik dengan materi
teks deskripsi, dan (12) Keefektifan media komik dalam proses
pembelajaran. Berdasarkan

hasil validasi pertama, kualitas media

memperoleh skor rata-rata 4,75 kategori

“sangat

baik” .Validator

media memberikan komentar dan saran bahwa produk media ini sangat
bagus dengan kesimpulan layak digunakan/uji coba lapangan dengan
revisi.
Tabel 4.23 Hasil Validasi Ahli Media Pembelajaran
No

Aspek yang dinilai
1

1.

Tema media komik sesuai dan menarik
minat siswa.

2.

Komponen pembelajaran dalam media
sangat lengkap.
Komponen media pembelajaran
disajikan secara sistematis.

3.
4.

Komponen media pembelajaran mudah
dipahami dan mudah dipergunakan
dalam pembelajaran.

5.

Petunjuk dalam media pembelajaran
sangat mudah dipahami dan diikuti.
Pemilihan warna dan huruf sangat sesuai
dengan perkembangan siswa.

6.

Skala Penilaian
2
3
4
5
√

Kriteria
Penilaian
Sangat Baik

√

Sangat Baik

√

Baik
√

√

Sangat Baik

Baik
√

Sangat Baik

7.

Pemilihan gambar/foto sangat tepat dan
sesuai untuk setiap komponen dalam
media.

√

Sangat Baik

8.

Teks dalam media komik mudah dibaca.

√

Sangat Baik

9.

Ruang jawab dalam media komik sesuai
dengan tuntutan jawaban soal.

√

Sangat Baik

10.

Relasi setiap komponen media
pembelajaran sangat sesuai.
Kebermanfaatan media komik dengan
materi teks deskripsi.
Keefektifan media komik dalam proses
pembelajaran teks deskripsi.
Jumlah

11.
12.

√

Baik
√

Sangat Baik

√

Sangat Baik

12 45

Total Skor

57

Rata-Rata Skor

4,75

Sangat Baik
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4. Revisi Produk Berdasarkan Validasi Ahli Media
Produk media pada validasi tahap pertama, peneliti

tidak

melakukan revisi karena ahli media sudah memberikan saran dan
komentar sangat bagus dan kesimpulan media pembelajaran yang
dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan/uji coba lapangan
tanpa revisi.
5. Deskripsi Data Validasi Guru Bahasa Indonesia
Guru Bahasa Indonesia yang menjadi validator dalam produk
penelitian ini adalah Ade Henta Hermawan, S.Pd. Beliau mengampu
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VII SMP Pangudi Luhur 1
Klaten. Produk divalidasi oleh guru Bahasa Indonesia pada tanggal 10
Agustus 2015. Aspek yang dinilai dari media pembelajaran adalah (1)
kesesuaian KI (Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar) dan indikator
dalam media dan modul pembelajaran, (2) kesesuaian materi dengan
kurikulum, (3) kemenarikan materi dan

kesesuaian

dengan taraf

perkembangan siswa, (4) materi mampu menunjang aspek keterampilan
berbahasa siswa, (5) kedalaman dan keluasan materi, (6) prosedur
penyajian materi yang sistematis, (7) kesesuaian sumber belajar, (8)
rangkaian aktivitas pembelajaran dalam media pembelajaran, (9)
kesesuaian antara evaluasi dalam

media dengan

pembelajaran, (10) kemudahan media dalam

indikator

pelaksanaan kegiatan

pembelajaran di kelas, (11) ketercapaian media dengan tujuan
pembelajaran, (12) penggunaan bahasa dalam media yang mudah
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dipahami, (13) keunikan/kebermanfaatan media , (14) keefektifan dan
efisien media terhadap pembelajaran materi teks deskripsi.
Tabel 4.24 Hasil Validasi Media Guru Bahasa Indonesia
No.

Aspek yang dinilai

1.

Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator
dalam media pembelajaran sesuai dengan
sasaran pembelajaran di dalam kurikulum.
Materi pembelajaran dalam media sesuai dengan
kurikulum.
Materi menarik dan sesuai dengan taraf
perkembangan siswa.
Materi pelajaran mampu menunjang aspek
keterampilan berbahasa yang harus dikuasai
siswa.
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
cukup memadai.
Prosedur penyajian materi dalam media cukup
sistematis.
Sumber belajar yang terdapat dalam media sangat
sesuai.
Rangkaian aktivitas pembelajaran tergambar jelas
dalam media pembelajaran.
Evaluasi yang terdapat dalam media
pembelajaran sesuai dengan indikator.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mempermudah pelaksanaan kegiatan
pembelajaran di kelas.
Media pembelajaran yang dikembangkan mampu
mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran.
Penggunaan bahasa dalam media mudah
dipahami dan sesuai dengan perkembangan
kognitif siswa.
Keunikan/kebermanfaatan media komik

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Skala Penilaian
1

2

3

Rata-Rata Skor

5

Kriteria
penilaian
Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Cukup

√

Cukup
√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Baik

√

Cukup
√

√

Baik

Cukup
√

Baik

12 40
52

Baik

Keefektifan dan efisien media terhadap
pembelajaran materi teks deskripsi.
Jumlah
Total Skor

4
√

3,71
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Berdasarkan hasil validasi produk, kualitas media mendapat skor
4,42 dengan kategori “sangat baik”. Beliau memberikan komentar dan
saran (1) media pembelajaran sangat menarik dan (2) media
pembelajaran bisa digunakan untuk fasilitasi pembelajaran, dan (3)
media ini mampu meningkatkan minat membaca siswa. Dan
kesimpulan media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan cukup
bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
6. Revisi Produk Berdasarkan Hasil Validasi Media Guru Bahasa
Indonesia
Produk media pada validasi media oleh Guru Bahasa Indonesia,
peneliti tidak perlu melakukan revisi karena beliau memberikan
komentar dan saran (1) media pembelajaran sangat menarik dan (2)
media pembelajaran bisa digunakan untuk fasilitasi pembelajaran, dan
(3) media ini mampu meningkatkan minat membaca siswa. Dan
kesimpulan media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan cukup
bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
7. Deskripsi Data Validasi Lapangan
Setelah produk divalidsi oleh ahli materi pembelajaran bahasa
Indonesia, ahli media, dan guru bahasa Indonesia, selanjutnya
dilakukan validasi lapangan atau pengimplementasian pembelajaran
Bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi berdasarkan kurikulum
2013 secara langsung di kelas VII D SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.
Kegiatan validasi lapangan ini dilakukan dalam satu kali pertemuan,
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pada hari Senin, 10 Agustus 2015. Validasi lapangan dilakukan pada
pukul 09.55-11.15 WIB selama 2 jam pelajaran (2 x 40 menit) dengan
jumlah 32 siswa. Dalam validasi lapangan, seharusnya guru
mengajarkan materi pembelajaran menggunakan media komik karena
guru meminta peneliti yang memberikan materi di kelas, maka peneliti
yang mengajarkan materi tersebut.
Sarana yang perlu dipersiapkan dalam validasi lapangan ini
adalah papan tulis, alat tulis dan cetakan media komik. Dalam
pembelajaran di kelas, respon yang diberikan oleh seluruh siswa cukup
baik dan kondusif. Hal ini terlihat dari sikap siswa yang cukup tenang,
bisa diatur dan pro-aktif. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia
memberikan respon yang baik ketika mengamati cara peneliti
mengajarkan materi teks deskripsi dengan media komik di kelas.
Sebelum kegiatan dimulai, masing-masing siswa mendapatkan cetakan
komik dari peneliti. Kemudian, peneliti memberikan pengantar tentang
apa itu komik, fungsi komik dan serta menjelaskan hubungan komik
dengan materi yang diajarkan kepada siswa. Semua siswa mulai
melakukan setiap kegiatan pembelajaran.
Adapun rangkaian langkah kegiatan pembelajaran di kelas VII D
sebagai berikut ini.
1. Pertama siswa diminta untuk membaca media komik yang telah
dibagikan dengan durasi 35 menit . Kegiatan ini melatih siswa untuk
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berfikir, memahami, dan menemukan sendiri tentang materi teks
deskripsi.
2. Kegiatan berikutnya adalah pembahasan. Pembahasan ini berisi
ulasan materi deskripsi dengan melakukan tanya jawab dengan
siswa, contohnya pengertian teks deskripsi, ciri-ciri, struktur teks
deskripsi, pemberian contoh-contoh, cara penyusunan/penyajian teks
deskripsi, dan lain-lain.
3. Setelah itu siswa diminta untuk membentuk kelompok (1 kelompok
terdiri dari 4 siswa) dan berdiskusi serta menjawab pertanyaan pada
bagian lembar uji kemampuan siswa. Kegiatan berdiskusi ini
berguna untuk melatih kerjasama siswa di dalam kelompok dan
kemampuan maupun saling berjajak pendapat untuk menyelesaian
soal-soal latihan..
4. Di akhir pelajaran mengadakan evaluasi pembelajaran dengan siswa.
Peneliti dengan siswa menyimpulkan mengenai materi yang telah
dipelajari selama 2 jam pelajaran.
5. Setelah proses pembelajaran selesai peneliti memberikan kuesioner
kepada siswa untuk mengetahui penilaian siswa terhadap media
komik pembelajaran yang telah digunakan dalam pembelajaran di
kelas. Aspek-aspek penilaian yang terkait dalam kuesioner
diantaranya (1) kemudahan media komik untuk membantu
pemahaman siswa, (2) kejelasan warna dan huruf dalam

media

komik pembelajaran, (3) kemenarikan tampilan warna, (4)
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kemudahan siswa dalam memahami rangkaian cerita di media
komik, (5) kesinambungan teks dan gambar dalam komik, (6)
kemudahan petunjuk dalam media komik, (7) kebahasaan yang
digunakan (8) media dapat digunakan secara mandiri, (9)
pengemasan materi teks deskripsi mudah dimengerti, dan (10)
kebermanfaatan media komik bisa membantu mempelajari teks
deskripsi baik secara mandiri maupun kelompok.
Tabel 4.25 Rekapitulasi Penilaian Kualitas Produk Media
Komik
No.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Aspek yang dinilai

Rata-Rata
Skor

Kriteria
Penilaian

3,78

Baik

4

Baik

4,03

Baik

3,62

Baik

3,90

Baik

3,53

Baik

3,81

Baik

3,81

Baik

3,75

Baik

3,75

Baik

Media komik membantu siswa
dalam memahami teks
deskripsi.
Warna dan huruf pada media
komik pembelajaran dapat
dibaca dengan jelas.
Tampilan warna media komik
menarik.
Rangkaian cerita dalam komik
mempermudah siswa
memahami materi teks
deskripsi.
Teks dan gambar dalam
komik saling
berkesinambungan.
Petunjuk dalam media komik
mudah dimengerti.
Bahasa dalam media komik
mudah dipahami.
Media dan modul
pembelajaran dapat
dipergunakan secara mandiri.
Pengemasan materi teks
deskripsi mudah dimengerti.
Anda merasa terbantu
mempelajari teks deskripsi
baik secara mandiri maupun
kelompok menggunanakan
media komik.
Total Skor

37,98

Rata-Rata Skor

3,8

Baik
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Tabel diatas merupakan hasil data kuesioner yang diisi oleh 32
siswa kelas VII D di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Kualitas produk
pengembangan media komik dikategori “baik”. Hal tersebut dapat
dilihat jelas pada tabel bahwa rata-rata skor penilaian yang diperoleh
adalah 3,8.
8. Revisi Produk Berdasarkan Validasi Lapangan
Setelah dilakukan validasi lapangan, media komik tidak banyak
melakukan revisi, karena secara umum produk yang dikembangkan
sudah menarik, sesuai dengan kebutuhan siswa, dan kesimpulnya media
ini dapat dipergunakan dalam pembelajaran, khususnya mempelajari
materi teks deskripsi.
D. Pembahasan Analisis Data Produk
Setelah dilakukan penilaian produk atau validasi kepada ahli materi,
ahli media, dan guru bahasa Indonesia, serta telah melakukan uji coba
lapangan terhadap siswa, maka peneliti sudah

mendapat data

hasil

penilaian kualitas produk yang telah dihasilkan, sebagai berikut ini.
1. Analisis data penilaian dari ahli materi
Peneliti sudah melakukan validasi produk

media komik

pembelajaran dengan ahli materi pembelajaran bahasa. Validasi produk
kepada ahli materi ini dilakukan sebanyak dua kali di waktu dan tanggal
yang berbeda. Adapun pemaparan hasil data validasinya, sebagai
berikut ini.
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Tabel 4.26 Hasil Validasi Pertama Kualitas Media oleh Ahli Materi
Kategori

Skor

Frekuensi

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Total

5
4
3
2
1

0
10
4
0
0
14

Presentase
(%)
0%
71,4%
28,6%
0%
0%
100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ahli materi
memberikan skor 3 dengan kategori “cukup” pada 4 item pilihan aspek
penilaian dengan persentase sebesar 28,6%, dan memberikan skor 4
dengan kategori “baik‟ pada 10 item pilihan aspek penilaian dengan
persentase

71,4%. Berikut diagram hasil validasi 1 kualitas media

pertama yang dilakukan dengan ahli materi.
Gambar 4.28 Diagram Hasil Validasi 1 Kualitas Media oleh Ahli
Materi

Setelah peneliti melakukan validasi produk pertama bersama ahli
materi, peneliti memperoleh saran dan masukan oleh ahli materi untuk
memperbaiki atau merevisi produk agar produk layak untuk digunakan
dalam uji coba lapangan. Langkah selanjutnya, peneliti merevisi produk
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berdasarkan saran dan masukan validasi pertama. Produk yang sudah
direvisi kemudian dilakukan validasi kedua kepada ahli materi. Adapun
pemaparan hasil analisis data validasi kedua, sebagai berikut ini.
Tabel 4.27 Hasil Validasi 2 Kualitas Media oleh Ahli Materi
Kategori

Skor

Frekuensi

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Total

5
4
3
2
1

2
12
0
0
0
14

Presentase
(%)
14,3%
85,7%
0%
0%
0%
100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ahli materi
memberikan skor 4 dengan kategori “baik” pada 12 item pilihan aspek
penilaian dengan persentase sebesar 85,7%, dan memberikan skor 5
dengan kategori “sangat baik‟ pada 2 item pilihan aspek penilaian
dengan persentase 14,3%. Berikut ini diagram hasil analisis data
validasi 2 kualitas media yang dilakukan dengan ahli materi.
Gambar 4.29 Diagram Hasil Validasi 2 Kualitas Media oleh Ahli
Materi
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2. Analisis data penilaian dari ahli media
Peneliti

telah

melakukan

validasi

produk

media

komik

pembelajaran dengan ahli media. Validasi produk kepada ahli media
ini dilakukan satu kali di waktu dan tanggal yang berbeda. Adapun
pemaparan hasil analisis data validasinya, sebagai berikut ini.
Tabel 4.28 Hasil Validasi 2 Kualitas Media oleh Ahli Materi
Kategori

Skor

Frekuensi

Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
Total

5
4
3
2
1

9
3
0
0
0
12

Presentase
(%)
75%
25%
0%
0%
0%
100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ahli media
memberikan skor 4 dengan kategori “baik” pada 3 item pilihan aspek
penilaian dengan persentase sebesar 25%, dan memberikan skor 5
dengan kategori “sangat baik‟ pada 9 item pilihan aspek penilaian
media dengan persentase sebesar 75%. Berikut ini diagram hasil
analisis data validasi kualitas media yang dilakukan dengan ahli media.
Gambar 4.30 Diagram Hasil Validasi Kualitas Media oleh Ahli
Media
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3. Analisis data penilaian dari guru bahasa Indonesia
Peneliti sudah melakukan validasi produk media komik
pembelajaran bersama ahli materi dan ahli media. Di samping itu
peneliti juga melakukan validasi produk bersama guru bahasa Indonesia
SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Adapun pemaparan hasil analisis data
validasi produk yang telah dilakukan dengan guru bahasa Indonesia,
sebagai berikut ini.
Tabel 4.29 Hasil Validasi Kualitas Media
Kategori

Presentase

Skor

Frekuensi

Sangat Baik

5

6

42,9%

Baik

4

8

57,1%

Cukup

3

0

0%

Kurang

2

0

0%

Sangat Kurang

1

0

0%

14

100%

Total

(%)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa guru bahasa
Indonesia memberikan skor 4 dengan kategori “baik” pada 8 item
pilihan aspek penilaian dengan persentase sebesar 57,1%, dan
memberikan skor 5 dengan kategori “sangat baik‟ pada 6 item pilihan
aspek penilaian media dengan persentase sebesar 42,9%%. Berikut ini
diagram hasil analisis data validasi kualitas media yang dilakukan
dengan guru bahasa Indonesia SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.
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Gambar 4.31 Diagram Hasil Validasi Kualitas Media oleh Guru

4. Analisis data penilaian dari uji coba lapangan
Uji coba validasi lapangan dilakukan dengan melibatkan siswa
kelas VII di SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.

Uji coba ini diikuti

sebanyak 32 siswa. Adapun pemaparan hasil analisis data uji coba
lapangan jika dilihat dari tiap-tiap indikator aspek penilaian, sebagai
berikut ini.
a. Analisis data indikator aspek penilaian 1
Hasil penilaian siswa terhadap produk media komik
pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 1
mengenai “pemahaman siswa terbantu dengan media komik
pembelajaran teks deskripsi”. Adapun pemaparan hasil analisisnya,
sebagai berikut ini:
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Tabel 4.30 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 1
Indikator Aspek Penilaian 1
Kategori

Skor

Frekuensi

Presentase (%)

Sangat Baik

5

10

31,25%

Baik

4

7

21,9%

Cukup

3

13

40,62%

Kurang

2

2

6,25%

Sangat Kurang

1

0

0

32

100%

Total

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“kurang” diperoleh dari 2 responden dengan persentase sebesae
6,25%,

kategori “cukup” diperoleh

persentase sebesar 40,62%, kategori

dari 13 responden dengan
“baik”

diperoleh dari

7

responden dengan persentase 21,9%, dan kategori “sangat baik”
diperoleh dari 10 responden dengan persentase sebesar 31,25%.
Berikut ini diagram hasil indikator aspek penilaian 1.
Gambar 4.32 Diagram Indikator Aspek Penilaian 1 Uji Coba
Lapangan
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b. Analisis data indikator aspek penilaian 2
Hasil penilaian siswa terhadap produk media komik
pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 2
mengenai “Kejelasan warna dan huruf pada media komik
pembelajaran yang dapat dibaca”. Adapun pemaparan hasil
analisisnya, sebagai berikut ini:
Tabel 4.31 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 2
Indikator Aspek Penilaian 2
Kategori

Skor

Frekuensi

Presentase (%)

Sangat Baik

5

13

40,63%

Baik

4

10

31,25%

Cukup

3

7

21,87%

Kurang

2

1

3,13%

Sangat Kurang

1

1

3,13%

32

100%

Total

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“sangat kurang” diperoleh dari 1 responden dengan persentase
sebesar 3,13%,

kategori “kurang” diperoleh dari 1 responden

dengan persentase sebesar 3,13%, kategori “cukup” diperoleh dari
7 responden dengan persentase 21,87%, kategori “baik” diperoleh
dari 10 responden dengan persentase sebesar 31,25%, dan kategori
“sangat baik” 13 responden dengan persentase 40,63%. Berikut ini
diagram hasil analisis data terhadap indikator aspek penilaian 2.
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Gambar 4.33 Diagram Indikator Aspek Penilaian 2 Uji Coba
Lapangan

c. Analisis data indikator aspek penilaian 3
Hasil penilaian siswa terhadap produk media komik
pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 3
mengenai “kemenarikan tampilan warna media komik”. Adapun
pemaparan hasil analisisnya, sebagai berikut ini:
Tabel 4.32 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 3
Indikator Aspek Penilaian 3
Kategori

Skor

Frekuensi

Presentase (%)

Sangat Baik

5

12

37,5%

Baik

4

12

37,5%

Cukup

3

6

18,75%

Kurang

2

1

3,13%

Sangat Kurang

1

1

3,13%

32

100%

Total

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“sangat kurang” diperoleh dari 1 responden dengan persentase
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sebesar 3,13%,

kategori “kurang” diperoleh dari 1 responden

dengan persentase sebesar 3,13%, kategori “cukup” diperoleh dari
6 responden dengan persentase 18,75%, kategori “baik” diperoleh
dari 12 responden dengan persentase sebesar 37,5%, dan kategori
“sangat baik” 12 responden dengan persentase 37,5%. Berikut ini
diagram hasil analisis data terhadap indikator aspek penilaian 3.
Gambar 4.34 Diagram Indikator Aspek Penilaian 3 Uji Coba
Lapangan

d. Analisis data indikator aspek penilaian 4
Hasil penilaian siswa terhadap produk media komik
pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 4
mengenai “kepahaman dan kemudahan siswa terhadap rangkaian
cerita di dalam komik”. Adapun pemaparan hasil analisisnya,
sebagai berikut ini:
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Tabel 4.33 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 4
Indikator Aspek Penilaian 4
Kategori

Skor

Frekuensi

Presentase (%)

Sangat Baik

5

6

18,75%

Baik

4

13

40,63%

Cukup

3

8

25%

Kurang

2

5

15,63%

Sangat Kurang

1

0

0%

32

100%

Total

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“kurang” diperoleh dari 5 responden dengan persentase sebesar
15,63%, kategori “cukup” diperoleh dari 8 responden dengan
persentase sebesar 25%, kategori “baik” diperoleh dari 13
responden dengan persentase sebesar 40,63%, dan kategori “sangat
baik” 6 responden dengan persentase sebesar 18,75%. Berikut ini
diagram hasil analisis data terhadap indikator aspek penilaian 4.
Gambar 4.35 Diagram Indikator Aspek Penilaian 4 Uji Coba
Lapangan
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e. Analisis data indikator aspek penilaian 5
Hasil

penilaian siswa

terhadap

produk

media

komik

pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 5
mengenai “kesinambungan paduan teks dan gambar dalam komik”.
Adapun pemaparan hasil analisisnya, sebagai berikut ini:
Tabel 4.34 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 5
Indikator Aspek Penilaian 5
Kategori
Skor
Frekuensi
Presentase (%)
Sangat Baik
5
9
28,1%
Baik
4
13
40,63%
Cukup
3
8
25%
Kurang
2
2
6,25%
Sangat Kurang
1
0
0
Total
32
100%
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“kurang” diperoleh dari 2 responden dengan persentase sebesar
6,25%,

kategori “cukup” diperoleh

dari 8 responden dengan

persentase sebesar 25%, kategori “baik” diperoleh dari 13 responden
dengan persentase sebesar 40,63%, dan kategori “sangat baik” 9
responden dengan persentase sebesar 28,1%. Berikut ini diagram
hasil analisis data terhadap indikator aspek penilaian 5.
Gambar 4.36 Diagram Indikator Aspek Penilaian 5 Uji Coba
Lapangan
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f. Analisis data indikator aspek penilaian 6
Hasil

penilaian siswa

terhadap

produk

media

komik

pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 6
mengenai “kemudahan petunjuk dalam media komik”. Adapun
pemaparan hasil analisisnya, sebagai berikut ini:
Tabel 4.35 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 6
Indikator Aspek Penilaian 6
Kategori

Skor

Frekuensi

Presentase (%)

Sangat Baik

5

8

25%

Baik

4

8

25%

Cukup

3

11

34,37%

Kurang

2

3

9,37%

Sangat Kurang

1

2

6,25

32

100%

Total

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“sangat kurang” diperoleh dari 2 responden dengan persentase
sebesar 6,25%,

kategori “kurang” diperoleh

dari 3 responden

dengan persentase sebesar 9,37%, kategori “cukup” diperoleh dari
11 responden dengan persentase 34,37%, kategori “baik” diperoleh
dari 8 responden dengan persentase sebesar 25%, dan kategori
“sangat baik” 8 responden dengan persentase 25%. Berikut ini
diagram hasil analisis data terhadap indikator aspek penilaian 6
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Gambar 4.37 Diagram Indikator Aspek Penilaian 6 Uji Coba
Lapangan

g. Analisis data indikator aspek penilaian 7
Hasil

penilaian siswa

terhadap

produk

media

komik

pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 7
mengenai “kebahasaan dalam media komik mudah dimengerti”.
Adapun pemaparan hasil analisisnya, sebagai berikut ini:
Tabel 4.36 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 7
Indikator Aspek Penilaian 7
Kategori
Skor
Frekuensi
Presentase (%)
Sangat Baik
5
12
37,5%
Baik
4
8
25%
Cukup
3
8
25%
Kurang
2
2
6,25%
Sangat Kurang
1
2
6,25%
Total
32
100%
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“sangat kurang” diperoleh dari 2 responden dengan persentase
sebesar 6,25%,

kategori “kurang” diperoleh

dari 2 responden

dengan persentase sebesar 6,25%, kategori “cukup” diperoleh dari 8
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responden dengan persentase 25%, kategori “baik” diperoleh dari 8
responden dengan persentase sebesar 25%, dan kategori “sangat
baik” 12 responden dengan persentase 37,5%. Berikut ini diagram
hasil analisis data terhadap indikator aspek penilaian 7.
Gambar 4.38 Diagram Indikator Aspek Penilaian 7 Uji Coba
Lapangan

h. Analisis data indikator aspek penilaian 8
Hasil

penilaian siswa

terhadap

produk

media

komik

pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 8
mengenai “kemanfaatan media bisa digunakan secara mandiri”.
Adapun pemaparan hasil analisisnya, sebagai berikut ini:
Tabel 4.37 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 8
Indikator Aspek Penilaian 8
Kategori
Skor
Frekuensi
Presentase (%)
Sangat Baik
5
9
28,13%
Baik
4
14
43,75%
Cukup
3
4
12,5%
Kurang
2
4
12,5%
Sangat Kurang
1
1
3,13%
Total
32
100%
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“sangat kurang” diperoleh dari 1 responden dengan persentase
sebesar 3,13%,

kategori “kurang” diperoleh

dari 4 responden

dengan persentase sebesar 12,5%, kategori “cukup” diperoleh dari 4
responden dengan persentase 12,5%, kategori “baik” diperoleh dari
14 responden dengan persentase sebesar 43,75%, dan kategori
“sangat baik” 9 responden dengan persentase 28,13%. Berikut ini
diagram hasil analisis data terhadap indikator aspek penilaian 8.
Gambar 4.39 Diagram Indikator Aspek Penilaian 8 Uji Coba
Lapangan

i. Analisis data indikator aspek penilaian 9
Hasil

penilaian siswa

terhadap

produk

media

komik

pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 9
mengenai “pengemasan materi teks deskripsi mudah dimengerti”.
Adapun pemaparan hasil analisisnya, sebagai berikut ini:
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Tabel 4.38 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 9
Indikator Aspek Penilaian 9
Kategori
Skor
Frekuensi
Presentase (%)
Sangat Baik
5
10
31,25%
Baik
4
9
28,13%
Cukup
3
9
28,13%
Kurang
2
3
9,38%
Sangat Kurang
1
1
3,13%
Total
32
100%
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“sangat kurang” diperoleh dari 1 responden dengan persentase
sebesar 3,13%,

kategori “kurang” diperoleh

dari 3 responden

dengan persentase sebesar 9,38%, kategori “cukup” diperoleh dari 9
responden dengan persentase 28,13%, kategori “baik” diperoleh dari
8 responden dengan persentase sebesar 25%, dan kategori “sangat
baik” 10 responden dengan persentase 31,25%. Berikut ini diagram
hasil analisis data terhadap indikator aspek penilaian 9.
Gambar 4.40 Diagram Indikator Aspek Penilaian 9 Uji Coba
Lapangan
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j. Analisis data indikator aspek penilaian 10
Hasil

penilaian siswa

terhadap

produk

media

komik

pembelajaran teks deskripsi, pada indikator aspek penilaian 10
mengenai “media komik dapat membantu siswa mempelajari teks
deskripsi baik secara mandiri maupun kelompok”. Adapun
pemaparan hasil analisisnya, sebagai berikut ini:
Tabel 4.39 Hasil Analisis Data Indikator Aspek Penilaian 10
Indikator Aspek Penilaian 10
Kategori

Skor

Frekuensi

Presentase (%)

Sangat Baik

5

14

43,75%

Baik

4

8

25%

Cukup

3

8

25%

Kurang

2

0

0%

Sangat Kurang

1

2

6,25%

32

100%

Total

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kategori
“sangat kurang” diperoleh dari 2 responden dengan persentase
sebesar 6,25%, kategori “cukup” diperoleh dari 8 responden dengan
persentase 25% kategori “baik” diperoleh dari 8 responden dengan
persentase sebesar 25%, dan kategori “sangat baik” 14 responden
dengan persentase 43,75%. Berikut ini diagram hasil analisis data
terhadap indikator aspek penilaian 10.
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Gambar 4.41 Diagram Indikator Aspek Penilaian 10 Uji Coba
Lapangan

Setelah peneliti melakukan uji coba validasi lapangan produk
media komik pembelajaran teks deskripsi kepada siswa, maka sudah
diperoleh data kesuluruhan dari siswa terkait penilaian kualitas
produk yang dihasilkan. Berikut ini pemaparan hasil analisis
penilaian produk dari uji coba validasi lapangan.
Tabel 4.40 Rekapitulasi Penilaian Kualitas Media Pada Uji
Coba Validasi Lapangan
Indikator Aspek Penilaian

Skor

Kriteria Penilaian

1

3.78

Baik

2

4.03

Baik

3

4.03

Baik

4

3.62

Baik

5

3.90

Baik

6

3.53

Baik

7

3.81

Baik

8

3.81

Baik

9

3.75

Baik

10

4

Baik

Total

38,26

Rata-Rata

3,82

Baik
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Berdasarkan data tabel rekapitulasi penilaian kualitas media
pada uji coba validasi lapangan, maka dapat diketahui bahwa siswa
memberikan penilaian dengan kategori “baik”. Hal ini dapat dilihat
dari rata-rata skor yang diberikan oleh 32 siswa yang memiliki ratarata 3,82 dengan kategori baik.
Gambar 4.42 Diagram Rekapitulasi Penilaian Kualitas Produk
oleh Siswa

E. Kajian Produk Akhir
Produk akhir diperoleh berdasarkan masukan, komentar dan saran
yang diberikan oleh ahli materi pembelajaran bahasa, ahli media, guru
Bahasa Indonesia kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten, dan 32 siswa
kelas VII D SMP Pangudi Luhur 1 Klaten.
Berdasarkan kajian produk media komik pembelajaran yang telah
direvisi sesuai dengan hasil validasi ahli materi pembelajaran bahasa, ahli
media, guru bahasa Indonesia kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten,
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dan 32 siswa kelas VII D SMP Pangudi Luhur 1 Klaten. Sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa produk media komik pembelajaran dinilai
sudah memenuhi kriteria kelayakan yang sangat baik digunakan sebagai
pedoman dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya
materi teks deskripsi. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan skor pada
validasi seperti yang tertera dalam tabel berikut.
Tabel 4.41 Rincian Hasil Perolehan Skor Validasi Produk
Media
No.
1.
2.
3.
4.

Penilaian
Ahli Materi Pembelajaran
Bahasa
Ahli Media
Guru Bahasa Indonesia SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten
Siswa Kelas VII D SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten

Skor
3,9

Kategori
Baik

4,75
3,71

Sangat baik
Baik

3,82

Baik

Pada validasi produk, ahli materi pembelajaran bahasa memberikan
skor 3,9 dengan kategori “baik” untuk media komik. Ahli media
pembelajaran

memberikan skor 4,75 dengan

kategori “sangat baik”.

Guru Bahasa Indonesia kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten
memberikan skor

3,7 dengan kategori “baik” untuk media komik

pembelajaran. Selanjutnya validasi lapangan, siswa kelas VII D SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten memberikan skor 3,82 dengan kategori “baik”.
Dengan demikian, produk yang dikembangkan dapat dikatakan
memiliki kualitas “baik” sehingga layak untuk digunakan dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII semester I, terkhususnya materi
teks deskripsi berdasarkan Kurikulum 2013.
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Produk akhir ini dikemas dalam bentuk buku komik menggunakan
kertas berukuran A5 Ivory 120 gr untuk sampul dan Hvs 190 gr untuk isi
kemudian dijilid steples. Media komik pembelajaran ini didesain dengan
gambar manual (sketsa gambar tangan) yang kemudian di-scan,
menggunakan bantuan aplikasi-aplikasi yang mendukung, yaitu Adobe
Photoshop 4 untuk pewarnaan, Comic Life 2 untuk pembuatan balon-balon
percakapan (text bubbles) dan aplikasi Coreldraw X5 untuk desain
tampilan halaman dan edit tata letak, serta convert format file ke format
Portable Document Format (PDF) supaya memudahkan saat dicetak.
Berikut ini pemaparan komponen-komponen pada produk media
komik pembelajaran yang dihasilkan.
1. Sampul Komik
Sampul komik pembelajaran menunjukan mata pelajaran Bahasa
Indonesia dengan materi yang akan dipelajari, yaitu teks deskripsi.
Adanya sasaran yang dituju yakni siswa kelas VIII SMP semester I.
Selain itu tema pembelajaran yang akan dipelajari “Seni dan Budaya”.
Gambar 4.43 Sampul Komik
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2. Petunjuk Penggunaan
Di halaman ini menunjukan prosedur atau cara penggunaan media
komik pembelajaran untuk materi teks deskripsi kelas VII. Petunjuk
penggunaan media komik ini terdapat 7 langkah yang harus dipahami
dan

diperhatikan

terlebih

dahulu

sebelum

berlangsungnya

pembelajaran. Hal ini juga mempunyai tujuan memudahkan, baik untuk
siswa maupun guru pengajar bahasa Indonesia ketika menggunakan
media ini dalam memulai pembelajaran.
Gambar 4.44 Petunjuk Penggunaan Komik

3. KI dan KD
Di halaman ini menunjukkan Kompetensi Inti dan Kompetensi
Dasar yang akan dipelajari oleh siswa. Kompetensi Dasar yang akan
dipelajari, yaitu 3.1 Menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa
Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana
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menyajikan informasi lisan dan tulis, 2.1 Memiliki perilaku jujur,
tanggung jawab, dan santun dalam menanggapi secara pribadi hal-hal
atau kejadian berdasarkan hasil observasi, 3.4 Mengidentifikasi
kekurangan teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi,
eksplanasi, dan cerita pendek berdasarkan kaidah-kaidah teks baik
melalui lisan maupun tulisan, dan 4.4 Meringkas teks hasil observasi,
tanggapan deskriptif, eksposisi,eksplanasi, dan cerita pendek baik
secara lisan maupun tulisan
Gambar 4.45 Halaman KI dan KD

4. Indikator
Di halaman ini menunjukan penjabaran indikator dari kompetensi
dasar pada halaman KI dan KD. Hal ini merupakan sasaran yang
nantinya dicapai oleh siswa setelah mempelajari materi pembelajaran
teks deskripsi
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Gambar 4.46 Halaman Indikator

5. Tujuan Pembelajaran dan Nilai Karakter
Di halaman ini menunjukan penjabaran tujuan pembelajaran dan
nilai karakter yang nantinya dikembangkan oleh siswa, setelah
mempelajari materi pembelajaran teks deskripsi.
Gambar 4.47 Halaman Tujuan Pembelajaran
dan Nilai Karater
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6. Pengenalan Tokoh
Di halaman ini menunjukan pengenalan tokoh/character komik
yang dipilih penyusun. Tokoh pada komik ini ada 4 siswa SMP yang
sesuai dengan sasaran pembelajar komik yang dituju yaitu siswa kelas
VII.
Gambar 4.48 Halaman Pengenalan Tokoh

7. Halaman Tema
Di halaman ini menunjukan tema yang dipilih penyusun terkait
materi pada komik pembelajaran teks deskripsi, yaitu “Seni dan
Budaya”.
Gambar 4.49 Halaman Tema
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8. Isi
Di halaman ini berisi materi pembelajaran teks deskripsi siswa.
Materi tersebut dikemas dalam bentuk komik dan materi yang
disampaikan berupa dialog-dialog teks/text bubbles dari percakapan 4
tokoh komik yang dipilih penyusun. Tampilan materi teks pembelajaran
terletak dari halaman satu hingga halaman 32, yaitu pengertian teks
deskripsi, struktur teks tanggapan deskripsi, ciri-ciri, cara identifikasi
kekurangan teks dan juga merevisi kekurangan teks deskripsi.
Gambar 4.50 Halaman Bagian Isi
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9. Soal Latihan
Di halaman ini menunjukkan soal latihan yang terdiri dari 10 soal
pilihan ganda, 5 soal isian dan 5 soal uraian. Soal latihan ini untuk
mengukur tingkat kemampuan siswa setelah mempelajari materi teks
deskripsi yang dikemas dalam bentuk media komik pembelajaran.
Gambar 4.51 Halaman Soal Uji Kemampuan Siswa
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10.

Daftar Pustaka
Daftar pustaka ini berisi daftar referensi yang digunakan

penyusun dalam menyusun materi ajar siswa di media komik
pembelajaran bahasa Indonesia.
Gambar 4.52 Halaman Daftar Pustaka

11. Biodata Penyusun
Komponen biodata penyusun ini berisi data diri atau profil
peneliti dari uraian media komik yang dikembangkan.
Gambar 4.53 Halaman Biodata Penyusun
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BAB V
PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan (a) kesimpulan, (b) implikasi (c) keterbatasan
penelitian, dan (d) saran.
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pengembangan media
komik pembelajaran teks deskripsi untuk kelas VII di SMP Pangudi Luhur
1 Klaten, dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Media komik
pembelajaran teks deskripsi untuk siswa kelas VII di SMP Pangudi Luhur
1 Klaten semester 1 tahun ajaran 2015/2016 dikembangkan dengan
prosedur penelitian pengembangan yang meliputi tujuh tahap, yakni (1)
analisis kebutuhan, (2) perencaanaan produk dan pengumpulan data, (3)
desain produk awal, (4) validasi ahli, (5) validasi uji lapangan, (6) revisi
akhir, (7) produk akhir menghasilkan prototipe produk media komik
pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi untuk kelas VII
semester satu.
Media komik pembelajaran ini dikembangkan dengan kualitas hasil
yang “baik” dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran Bahasa
Indonesia kelas VII semester satu berdasarkan validasi dari ahli materi
pembelajaran bahasa Indonesia, ahli media, guru bahasa Indonesia kelas
VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten semester satu. Hal itu ditunjukkan
dengan perolehan skor penilaian kualitas media, sebagai berikut ini. Ahli
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materi pembelajaran bahasa memberikan skor 3,9 dengan kategori “baik”
untuk media komik. Ahli media pembelajaran memberikan skor 4,75
dengan kategori “sangat baik”. Guru Bahasa Indonesia kelas VII SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten memberikan skor 3,7 dengan kategori “baik”
untuk media komik pembelajaran. Selanjutnya validasi lapangan, siswa
kelas VII D SMP Pangudi Luhur 1 Klaten memberikan skor 3,82 dengan
kategori “baik”. Ada banyak aspek yang dinilai dalam penilaian atau
validasi produk media komik pembelajaran materi ini antara lain: desain,
tampilan,

materi,

penggunaan

bahasa,

dan

kemudahan

petunjuk

penggunaan media.
B. Implikasi
Pengembangan media komik pembelajaran ini dapat dimanfaatkan
untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa kelas VII di SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten. Hal ini karena pengembangan produk media
komik dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan siswa kelas VII di
SMP Pangudi Luhur 1 di Klaten.
Apabila media komik ini akan digunakan di lembaga atau sekolah
lain, pengguna media harus memperhatikan beberapa hal berikut ini.
1. Pengguna harus memperhatikan kesesuaian media komik dengan tujuan
pembelajaran yang akan dipelajari.
2. Pengguna harus memastikan kesesuaian media komik dengan taraf
berpikir pembelajar.
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3. Pengguna harus memperhatikan metode pembelajaran yang akan
diterapkan di lembaga atau sekolah.
C. Keterbatasan Penelitian
Produk yang dikembangkan ini mempunyai beberapa keterbatasan,
di antaranya sebagai berikut.
1. Produk media komik yang dikembangkan masih terbatas pada
Kompetensi Dasar 1.3, 2.1, 3.4, dan 4.4 saja.
2. Desain media komik yang dikembangkan terbatas pada kemampuan
peneliti, yaitu alat sketsa manual, scaning, Adobe Photoshop 4, Comic
Life 2, dan Corel Draw X5 belum menggunakan alat yang lebih modern
seperti Mouse Patch, Adobe Photoshop 6, ataupun Corel Draw X7.
D. Saran
Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan produk
media komik ini dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.
1. Produk yang dikembangkan sebaiknya bervariasi dan lebih lengkap,
tidak hanya kompetensi dasar 1.3, 2.1, 3.4, dan 4.4 saja.
2. Media komik yang dikembangkan lebih dikombinasikan dengan
program/aplikasi terbaru seperti Manga Studio, Cartoon Maker, Comic
Life 4 supaya produk yang dihasilkan pun lebih bagus, canggih dan
menarik.
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LEMBAR KUESIONER
ANALISIS KEBUTUHAN SISWA

Nama
Kelas
Sekolah

:
:
:

Petunjuk umum
1.
2.
3.

Tulislah identitas Anda pada tempat yang tersedia!
Informasi yang sesuai dengan keadaan dari Anda sangat diharapkan.
Informasi dari Anda akan dijaga kerahasiaannya dan tidak mempengaruhi
nilai prestasi belajar Anda.

Petunjuk khusus
1. Berilah tanda centang ( ) pada kolom yang paling sesuai dengan keadaan
Anda!
2. Berilah alasan/keterangan singkat atas jawaban anda, pada kolom yang telah
disediakan!
3. Keterangan
Ya
:Y
Tidak : T
NO
1.

PERNYATAAN
Guru menggunakan strategi
pembelajaran yang menarik dalam
pengajaran materi teks deskripsi.

2.

Guru menggunakan media
pembelajaran yang menarik saat
menjelaskan materi teks deskripsi.

3.

Saya pernah belajar dan memperoleh
materi teks deskripsi.

4.

Materi teks deskripsi kurang menarik
bila dikemas dalam bentuk buku
cetak/buku paket.

Y

T

ALASAN/KETERANGAN
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5.

6.

7.

8.

Saya bosan dan sulit memahami saat
belajar teks deskripsi dengan
menggunakan buku cetak/buku paket.
Materi teks deskripsi akan lebih
menarik dan mudah dipahami bila
dikemas dalam bentuk komik.
Komik pembelajaran teks deskripsi
akan lebih menarik dan mudah
dipahami bila bahasa pengantar yang
digunakan adalah bahasa Indonesia
sehari-hari.
Komik pembelajaran teks deskripsi
lebih menarik dengan tampilan
gambar berwarna.

Klaten,

(

)
Responden
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LEMBAR KUESIONER
ANALISIS KEBUTUHAN GURU

Nama
Sekolah

:
:

Petunjuk umum
4.
5.
6.
7.

Berilah tanda silang (x) pada pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda!
Pilih lebih dari 1(satu) bila itu diperlukan!
Isilah jawaban lain pada tempat yang tersedia bila pilihan jawaban tidak
sesuai dengan keadaan Anda!
Berikan alasan terhadap jawaban yang Anda pilih !
1. Metode dan teknik yang Anda gunakan dalam pembelajaran teks
deskripsi adalah ....
a. Ceramah
b. Bermain peran
c. Diskusi
d. Praktik
e. ....
Alasan :

2. Media dan sumber ajar yang sering Anda pergunakan
pembelajaran teks deskripsi di kelas VII adalah ....
a. Artikel
b. Buku cetak
c. Perpustakaan
d. Power point
e. ....
Alasan :

untuk
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3. Kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran teks deskripsi di kelas
adalah ....
a. Siswa
b. Ketersediaan media
c. Bahan ajar
d. Alokasi waktu
e. ....
Alasan :

4. Langkah-langkah yang dilakukan Anda dalam pembelajaran teks
deskripsi adalah ....
a. Menjelaskan materi dengan ceramah
b. Menampilkan materi dengan Slide Power Point
c. Memanfaatkan buku teks
d. Menggunakan teks deskripsi
e. ....
Alasan :

5. Bagaimana
minat
baca siswa Anda
pembelajaran khususnya teks deskripsi?
a. Tinggi
b. Sedang
c. Kurang
d. Rendah
e. ....
Alasan :

terhadap buku cetak
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6. Apakah siswa Anda belajar mandiri melalui buku teks?
a. Sangat
b. Ya
c. Cukup
d. Tidak
e. ....
Alasan :

7. Menurut Anda, apakah komik dapat dikembangkan sebagai media
alternatif pembelajaran teks deskripsi dengan tujuan meningkatkan
pemahaman siswa?
a. Sangat diperlukan
b. Patut dicoba
c. Kurang diperlukan
d. Tidak perlu
e. ....
Alasan :

8.

Setujukah Anda bila komik dikembangkan menjadi media
pembelajaran teks deskripsi kelas VII SMP Pangudi Luhur 1 Klaten?
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. ....
Alasan :
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9. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya penyusunan komik untuk
meningkatkan minat baca dan pemahaman siswa akan materi teks
deskripsi?
a. Bahasa Indonesia baku
b. Bahasa Indonesia sehari-hari
c. Gambar berwarna
d. Gambar hitam-putih
e. ....
Alasan :

10. Apabila komik dikembangkan sebagai salah satu media pembelajaran
teks deskripsi, kelengkapan apa saja yang harus diperhatikan?
a. Teks materi, gambar, dan contoh
b. Teks materi dan gambar
c. Teks materi, gambar, latihan – latihan soal, dan contoh
d. Teks dan gambar
e. ....
Alasan :

Klaten,

(

)
Responden
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HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SISWA DI SMP PANGUDI LUHUR 1
KLATEN KELAS VII

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KISI - KISI PERNYATAAN
Guru menggunakan strategi
pembelajaran yang menarik
dalam pengajaran materi teks
deskripsi.
Guru menggunakan media
pembelajaran yang
menarik
saat menjelaskan materi teks
deskripsi.
Saya pernah belajar
dan
memperoleh
materi
teks
deskripsi.
Materi teks deskripsi kurang
menarik bila dikemas dalam
bentuk buku cetak/buku paket.
Saya bosan dan sulit memahami
saat belajar teks deskripsi
dengan menggunakan buku
cetak/buku paket.
Materi teks deskripsi akan lebih
menarik dan mudah dipahami
bila dikemas dalam bentuk
komik.
Komik
pembelajaran
teks
deskripsi akan lebih menarik
dan mudah dipahami bila
bahasa
pengantar
yang
digunakan
adalah
bahasa
Indonesia sehari-hari.
Komik
pembelajaran
teks
deskripsi lebih menarik dengan
tampilan gambar berwarna.

JUMLAH
JAWABAN
YA

TIDAK

JUMLAH
JAWABAN
TERBANYAK

35

2

YA

94,6%

35

2

YA

94,6%

37

0

YA

100%

21

16

YA

56,76%

21

16

YA

56,76%

22

15

YA

59,46%

33

4

YA

89,19%

35

2

YA

94,6%

PRESENTASE
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Keterangan:
Penentuan jumlah sampel di atas, diambil berdasarkan teori Arikunto S.
(2005 :95) mengatakan jika peneliti mempunyai beberapa ratus subjek dalam
populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 25%-30% dari jumlah subjek
tersebut. Setelah peneliti melakukan observasi jumlah siswa kelas VII SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten, sebanyak 148 siswa.

Jumlah sampel : 25% X 148 siswa = 37 siswa

Kesimpulan:
1. Pembelajaran yang dilakukan guru ketika di dalam kelas menggunakan
media Presentasi (LCD Proyektor dan Powerpoint).
2. Media pembelajaran yang menarik dalam pengajaran merupakan hal salah
satu cara memotivasi siswa, dikarenakan siswa merasa jenuh dan bosan
jika pengemasan materi kurang menarik.
3. Para siswa tertarik terhadap penggunaan media komik untuk pembelajaran
teks deskripsi dan di dalam penyajian tampilan gambar yang berwarna
serta menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari.
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HASIL ANALISIS KEBUTUHAN GURU BIDANG STUDI
BAHASA INDONESIA DI SMP PANGUDI LUHUR I KLATEN
KELAS VII
NO.

1.

2.

3.

KISI-KISI
PERTANYAAN
Metode dan teknik yang
Anda gunakan dalam
pembelajaran teks
deskripsi?
Media dan sumber ajar
yang sering Anda
pergunakan untuk
pembelajaran teks deskripsi
di kelas VII?
Kesulitan yang dihadapi
dalam pembelajaran teks
deskripsi di kelas?

ALTERNATIF
JAWABAN
A
B C D
E

JUMLAH
JAWABAN
TERBANYAK
A. Ceramah
C. Diskusi
D. Praktik
E. Power Point
A. Artikel
B. Buku Cetak
C. Perpustakaan
D. Power Point
E. Internet

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

E. Internet

4.

Langkah-langkah yang
dilakukan Anda dalam
pembelajaran teks
deskripsi?

1

1

1

1

1

A. Menjelaskan
materi dengan
ceramah
B. Menampilkan
materi dengan
slide
powerpoint
C. Memanfaatkan
buku teks
D. Menggunakan
teks deskripsi
E. Internet

5.

Bagaimana minat baca
siswa Anda terhadap buku
cetak pembelajaran
khususnya teks deskripsi?

-

1

-

-

-

B. Sedang

6.

Apakah siswa Anda belajar
mandiri melalui buku teks?

-

1

1

-

-

B. Ya
C. Cukup

7.

Menurut Anda, apakah
komik dapat dikembangkan
sebagai media alternatif
pembelajaran teks deskripsi
dengan tujuan

1

1

-

-

-

A.Sangat
diperlukan
B. Patut dicoba
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8.

9.

10.

meningkatkan pemahaman
siswa?
Setujukah Anda bila komik
dikembangkan menjadi
media pembelajaran teks
deskripsi kelas VII SMP
Pangudi Luhur 1 Klaten?
Menurut Anda, bagaimana
sebaiknya penyusunan
komik untuk meningkatkan
minat baca dan pemahaman
siswa akan materi teks
deskripsi?

1

-

Apabila komik
dikembangkan sebagai salah
satu media pembelajaran
teks deskripsi, kelengkapan apa saja yang harus
diperhatikan?

-

1

-

1

-

-

-

-

A. Sangat setuju

B. Bahasa
Indonesia
sehari-hari
C. Gambar
berwarna

-

1

-

-

C. Teks materi ,
gambar, latihanlatihan soal, dan
contoh

Kesimpulan :
1. Dari hasil di atas, guru menggunakan metode ceramah, diskusi, praktik
dan Power Point dalam proses pembelajaran teks deskripsi.
2. Sumber belajar untuk siswa yang dominan dipilih oleh guru dalam
pembelajaran teks deskripsi adalah internet.
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SILABUS
DAN RPP (RENCANA
PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN)
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SILABUS MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Sekolah

: SMP Pangudi Luhur 1 Klaten

Kelas

: VII

Materi Pokok

: Teks Tanggapan Deskripsi

Semester

: Satu (I)

Kompetensi Inti

:

KI 1.

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2.

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

KI 3.

Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4.

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori
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TEKS DESKRIPSI
Kompetensi Dasar
1.3 Menghargai dan
mensyukuri
keberadaan
bahasa Indonesia
sebagai anugerah
Tuhan yang Maha
Esa sebagai sarana
menyajikan
informasi lisan
dan tulis
2.1 Memiliki perilaku
jujur, tanggung
jawab, dan santun
dalam menanggapi
secara pribadi halhal atau kejadian
berdasarkan hasil
observasi

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

Keraf, Gorys. 1981. Ekposisi dan
Deskripsi (Komposisi Lanjutan II).
Flores: Arnodus Ende.

Terintegrasi pada
pembelajaran di KD pada
KI-3 dan KI-4

Kosasih, Engkos. 2013. Mandiri
Bahasa Indonesia SMP/MT s
Kelas VII. Jakarta : Erlangga.
2JP

Terintegrasi pada
pembelajaran di KD pada
KI-3 dan KI-4

Sumber Bahan Ajar

Mahsun, dkk. 2013. Bahasa
Indonesia Wahana Pengetahuan
untuk SMP/M.T s. Kelas VII.
Jakarta: Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, hlm. 40 s.d. 54.
Rahardi, Kunjana. 2009.
Penyuntingan Bahasa Indonesia
untuk KarangMengarang. Jakarta:
Erlangga.
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3.4 Mengidentifikasi  Pengidentifikasi
kekurangan teks
kekurangan teks
hasil observasi,
tanggapan deskriptif
tanggapan
secara tertulis
deskriptif,
berdasarkan:
eksposisi,
1. pemakaian huruf
eksplanasi, dan
kapital
cerita pendek
2. kata depan
berdasarkan
3. ke-efektifan kalimat.
kaidah-kaidah teks
baik melalui lisan  Merevisi kekurangan teks
maupun tulisan
tanggapan deskripsi
berdasarkan pemakaian
huruf kapital, kata depan
dan keefektifan kalimat.
4.4 Meringkas teks
 Memperbaiki/ merevisi
hasil observasi,
teks deskripsi dari segi
tanggapan
kebahasaan secara
deskriptif,
tertulis, diantaranya:
eksposisi,eksplana
1. pemakaian huruf
si, dan cerita
kapital

Mengamati
 Peserta didik secara
mandiri memahami
penjelasan teks
tanggapan deskripsi
terlebih dahulu.
Menanya
 Peserta didik dengan
bimbingan guru
mengajukan
pertanyaan dengan
berpedoman dengan
kata tanya apa, di
mana, bagaimana,
mengapa sesuai
dengan isi teks
tersebut.

Tes Tertulis:
Peserta didik
mengerjakan
soal uji
kemampuan
siswa, antara
lain:
1. soal
pilihan
ganda.
2. soal isian.
3. soal esai.

Putra, R Masri Sareb. 2005.
Menulis: Meningkatkan dan
Menjual Kecerdasan VerbalLinguistik Anda. Malang : Dioma.
Wahono, dkk. 2013. Mahir
Berbahasa Indonesia untuk
SMP/MT s Kelas VII. Jakarta:
Erlangga.
Waridah, Ernawati. 2009. EYD
dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan.
Jakarta: Kawan Pustaka.

Mengeksplorasi.
 peserta didik
mendiskusikan
struktur teks
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pendek baik secara
lisan maupun
tulisan.

2. kata depan
3. keefektifan kalimat.
 Menyusun ringkasan teks
deskripsi secara tertulis.

tanggapan deskripsi.
 peserta didik
mengidentifikasi
kekurangan teks
deskripsi dari segi
kebahasaan secara
tertulis, diantaranya:
1. pemakaian huruf
kapital
2. kata depan
3. keefektifan kalimat
 peserta didik merevisi
teks deskripsi yang
terdapat kekurangan
dari segi kebahasaan
secara tertulis.
 peserta didik secara
mandiri meringkas
teks tanggapan
deskripsi.
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Mengasosiasi
 peserta didik
membentuk kelompok
diskusi.
 peserta didik
mendiskusikan
struktur teks deskripsi
yang ideal dengan
teks deskripsi yang
disajikan.
 peserta didik
membandingkan dan
menyimpulkan
perbedaan struktur
teks deskripsi.
 peserta didik
membandingkan hasil
ringkasannya dengan
hasil ringkasan
teman.
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Mengomunikasikan
 mempresentasikan
hasil diskusinya
tentang
kelebihan/kekurangan
teks tanggapan
deskripsi dan
perbaikan terhadap
kekurangan/
kesalahan teks.
 peserta didik lain
menanggapi
presentasi dengan
terlebih dahulu
mengacungkan
tangan
 tanggapan peserta
didik memperhatikan
pilihan kata yang
tidak menyinggung
perasaan
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 dengan dibimbing
pendidik, peserta
didik menyimpulkan
 peserta didik
mempresentasikan
hasil ringkasan teks
tanggapan deskripsi.
 dengan dibimbing
pendidik
menyimpulkan
ringkasan teks yang
benar.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Tema
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:
:

SMP Pangudi Luhur 1 Klaten
Bahasa Indonesia
VII/ Semester Satu
Teks Tanggapan Deskripsi
Seni dan Budaya
2 Jam Pelajaran

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No.
1.

Kompetensi Dasar

Indikator

1.3 Menghargai dan
1.3.1. Terbiasa menggunakan bahasa
mensyukuri kebe-radaan
Indonesia yang baik dan benar
bahasa Indonesia sebagai
sebagai implementasi rasa syukur
anugerah Tuhan yang Maha
kepada Tuhan atas keberadaan
Esa sebagai sarana
bahasa Indonesia di antaranya
menyajikan informasi lisan
dalam mengidentifikasi
dan tulis
kelebihan/kekurangan teks
deskripsi.
1.3.2. Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar
sebagai implementasi rasa syukur
kepada Tuhan atas keberadaan
bahasa Indonesia di antaranya
dalam meringkas teks tanggapan
deskripsi.
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No.

Kompetensi Dasar

Indikator

2. 2.1 Memiliki perilaku jujur,
2.1.1 Menunjukkan perilaku tidak
tanggung jawab, dan santun
menjiplak pada kegiatan
dalam menanggapi secara
meringkas teks tanggapan
pribadi hal-hal atau
deskripsi.
kejadian berdasarkan hasil
observasi
2.1.2 Selalu tepat waktu dalam
menyelesaikan tugas.
2.1.3 Selalu menggunakan kata-kata
yang tidak menyinggung
perasaan orang lain.
3.

3.4 Mengidentifikasi
3.4.1 Mengidentifikasi kekurangan teks
kekurangan teks hasil
tanggapan deskriptif secara
observasi, tanggapan
tertulis berdasarkan kaidahdeskriptif, eksposisi,
kaidah teks tertulis.
eksplanasi, dan cerita
pendek berdasarkan kaidah- 3.4.2 Mengidentifikasi kekurangan teks
kaidah teks baik melalui
tanggapan deskriptif secara
lisan maupun tulisan
tertulis berdasarkan pemakaian
huruf kapital, kata depan dan
keefektifan kalimat.
3.4.3 Merevisi kekurangan teks
tanggapan deskripsi berdasarkan
pemakaian huruf kapital, kata
depan dan keefektifan kalimat.

4.

4.4 Meringkas teks hasil
observasi, tang-gapan
deskriptif,
eksposisi,eksplanasi, dan
cerita pendek baik secara
lisan maupun tulisan.

4.4.1 Memperbaiki/ merevisi teks
deskripsi dari segi kebahasaan
secara tertulis.
4.4.2 Menyusun ringkasan teks
deskripsi secara tertulis.
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C. Materi Pembelajaran
1. Pengertian Teks Deskripsi.
Gorys Keraf (1995: 26), menyatakan bahwa; “deskripsi adalah
semacam bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu
hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan
pembaca, seolah-olah pembaca melihat sendiri objek itu.
Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat
benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu, antara lain, berupa ukuran
(besar-kecil, tinggi-rendah), warna (merah, kuning, biru), rasa (manis,
pahit, getir, halus, kasar), atau sifat-sifat fisik yang lain.
Kalimat deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu
sehidup-hidupnya, seperti keaadaan alam, ruangan, dan keindahan wajah
seseorang. Dengan kata lain, kalimat deskripsi adalah kalimat yang
menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu, seperti benda,
orang, tempat sesuai dengan objek yang sebenarnya.Pembaca seolah-olah
melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan
dalam suatu teks. Dengan kata lain, kalimat deskripsi merupakan kalimat
yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang diindra, melukiskan
perasaan, dan perilaku jiwa dalam wujud kalimat.
2. Ciri-Ciri Teks Tanggapan Deskripsi
Ciri-ciri teks tanggapan deskripsi sebagai berikut ini.
1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu.
2. Penggambaran

tersebut

dilakukan

sejelas-jelasnya

dengan

melibatkan kesan indera.
3. Membuat pembaca atau pandangan merasakan sendiri atau
mengalami sendiri.
4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan
keadaan suatu objek secara terperinci.
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3. Struktur Teks Tanggapan Deskripsi
Tari Gambyong
Tari Gambyong adalah tarian untuk menyambut tamu atau
mengawali suatu resepsi perkawinan. Tarian ini di namai sesuai dengan
nama penari yang bernama Gambyong.

Penari ini hidup pada jaman

Sunan Paku Buwana IV di Surakarta. Dia mahir dalam menari dan
memiliki suara merdu sehingga menjadi pujaan kaum muda pada jaman
itu.
Koreografi tari Gambyong

sebagian

besar

berpusat

pada

penggunaan gerak kaki, tubuh, lengan dan kepala. Penari tidak hanya
lentur tubuhnya tetapi juga harus terampil. Ada berbagai gerak dalam tari
Gambyong. Gerak srisig adalah gerak dengan sikap berdiri

jinjit

dilanjutkan dengan langkah-langkah kecil. Nacah miring yaitu kaki kiri
bergerak ke samping, bergantian disusul kaki kanan diletakkan didepan
kaki kiri.
Kengser adalah gerak kaki ke samping dengan cara bergeser
dengan posisi kaki tetap merapat ke lantai. Gerak embat atau entrag
adalah gerak dengan posisi lutut yang membuka karena mendhak bergerak
ke bawah dan ke atas. Selain itu, ada juga gerak berjalan (sekaran mlaku),
dan gerak di tempat (sekaran mandheg) .
Sumber bacaan diolah dari buku Sejarah Tari Gambyong: Seni Rakyat
Menuju Istana (2004), karya Sri Rohana Widyastutieningrum.
Struktur teks tanggapan deskripsi dalam pembelajaran bahasa Indonesia
sebagai berikut ini.
1. Identifikasi
Identifikasi merupakan ciri, tanda, dan lain sebagainya yang ada di
dalam teks tersebut.
Adapun contohnya berdasarkan dari bacaan teks “Tari Gambyong”,
sebagai berikut ini.
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“Koreografi tari Gambyong sebagian besar berpusat pada
penggunaan gerak kaki, tubuh, lengan dan kepala. Penari tidak
hanya lentur tubuhnya tetapi juga harus terampil.”
2. Klasifikasi/definisi
Klasifikasi/definisi merupakan pengelompokan menurut

jenis,

kelompok.
Adapun contohnya berdasarkan dari bacaan teks “Tari Gambyong”
sebagai berikut ini.
“Tari Gambyong adalah tarian untuk menyambut tamu atau
mengawali suatu resepsi perkawinan. Tarian ini di namai sesuai
dengan nama penari yang bernama Gambyong. Penari ini hidup
pada jaman Sunan Paku Buwana IV di Surakarta.”
3. Deskripsi bagian
Deskripsi bagian merupakan tentang gambaran-gambaran bagian di
dalam teks tersebut.
Adapun contohnya berdasarkan dari bacaan teks “Tari Gambyong”
sebagai berikut ini.
“Ada berbagai gerak dalam tari Gambyong. Gerak srisig adalah
gerak dengan sikap berdiri jinjit dilanjutkan dengan langkahlangkah kecil. Nacah miring yaitu kaki kiri bergerak ke samping,
bergantian disusul kaki kanan diletakkan didepan kaki kiri.
Kengser adalah gerak kaki ke samping dengan cara
bergeser dengan posisi kaki tetap merapat ke lantai. Gerak embat
atau entrag adalah gerak dengan posisi lutut yang membuka
karena mendhak bergerak ke bawah dan ke atas. Selain itu, ada
juga gerak berjalan
(sekaran mandheg).”

(sekaran mlaku),

dan gerak di tempat
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4. Menyusun Teks Tanggapan Deskriptif
Langkah-langkah penyusunan teks tanggapan deskriptif (Kokasih dan
Restuti, 2013:43), sebagai berikut ini.
a. tentukan objek yang akan dideskripsikan, seperti orang, tempat
benda, benda, binatang, suasana, dan lain-lainnya.
b. tentukan perincian topik atas objek yang akan digambarkan.
c. susun topik-topik itu menjadi pola yang sistematis berdasarkan
urutan, waktu, tempat, dan pola-pola lainnya.
d. kembangkan topik menjadi teks deskriptif yang padu dan utuh.
e. revisi teks yang telah dibuat.
5. Pengidentifikasian Kekurangan Teks Tanggapan Deskriptif
Langkah-langkah siswa mengidentifikasi kekurangan teks tanggapan
deskriptif pada materi ini, sebagai berikut ini.
a. Pemakaian Huruf Kapital (Ernawati, 2009:6-10):
1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat.
Misalnya:
Apa maksudnya?
Dia senang makan bakso.
2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung.
Misalnya:
Adik bertanya, “Kapan kita pulang?”
“Siapa yang datang tadi malam?” tanya Ibu.
3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang
berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata
ganti Tuhan.
Misalnya:
Yang Mahakuasa
hamba-Mu
4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar
kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama
orang.
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Misalnya:
Haji Agus Salim
Sultan Hasanuddin
5. Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan
dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai
pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.
Misalnya:
Wakil Presiden Adam Malik
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian
6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama
orang.
Misalnya:
Amir Hamzah
Halim Perdanakusumah
7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku
bangsa, dan bahasa.
Misalnya:
bahasa Indonesia
suku Sunda
8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan ,
hari, hari raya, dan peristiwa sejarah.
Misalnya:
bulan September
tahun Hijrah
9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.
Misalnya:
Laut Jawa
Pegunungan Jayawijaya
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10. Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama
negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama
dokumen resmi kecuali kata seperti dan.

Misalnya:
Republik Indonesia
Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak

11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk
ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga
pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi.
Misalnya:
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk
semua unsur kata ulang sempurna) di dalam buku, majalah, surat
kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan,
yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal.
Misalnya:
Bacalah majalah Bahasa dan Sastra!
Ia menyelesaikan makalah “Asas-Asas Hukum Perdata”.
13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama
gelar, pangkat, dan sapaan.
Misalnya:
Dr.

doktor

S.H.

sarjana hokum

14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk
hubungan kekerabatan seperti Bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan
paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan.
Misalnya:
“Kapan Bapak berangkat?” tanya Harto.
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Surat Saudara sudah saya terima
15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda.
Misalnya:
Sudahkah Anda tahu?
Surat Anda telah kami terima.
b. Penulisan Kata Depan (di, ke, dari)
Penulisan kata depan di, ke, dari, perlu diperhatikan lagi pemakaiannya
dalam suatu kalimat, sebab kata depan sangat berbeda dengan awalan.
Adapun cara pemakaiannya sebagai berikut ini
1. Penulisan kata depan di, ke, dari ditulis terpisah, sedangkan awalan
di-, ke- ditulis serangkai.
2. Penulisan kata depan di, ke, dari, diikuti hal yang menunjukkan
tempat, arah, dan asal, misalnya di pasar, ke pasar, dari pasar.
Sebaliknya, awalan di-, ke- tidak diikuti hal yang menunjukkan
tempat. Contohnya dibawa, ditulis, dan kelima.
c. Keefektifan Kalimat
Kalimat

efektif

adalah

kalimat

yang

memiliki

kemampuan

menimbulkan kembali gagasan atau pikiran pada diri pendengar atau
pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran dan benak pembicara atau
penulisnya.
Adapun ciri-ciri kalimat efektif (Kunjana, 2009:129) sebagai berikut
ini:
1. Kesepadanan Struktur
Adapun yang dimaksud kesepadanan struktur adalah keseimbangan
antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan, berikut ini
contohnya:
Bentuk salah:
- Kepada para peserta diskusi dipersilakan masuk
- Saya saling memaafkan.
Bentuk benar:
- Para peserta diskusi dipersilakan masuk.
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Identifikasi kesalahannya karena subjek kalimat itu tidak jelas alias
kabur, ada kehadiran preposisi atau kata depan di depan subjek
kalimat. Kata “kepada” sebaiknya tidak digunakan.
- Mereka saling memaafkan.
Identifikasi kesalahannya karena kata “saya” menunjukkan satu
orang, dengan adanya kata “saling” menunjukkan tindakan bersifat
resiprokal/berbalasan yang tidak mungkin dilakukan seorang diri.
Jadi kata “mereka” lebih efektif digunakan.
2. Keparalelan bentuk
Adapun yang dimaksud dengan keparalelan bentuk adalah bentuk
kata atau frasa yang digunakan dalam sebuah kalimat. Artinya jika
dalam kontruksi yang beruntun pada kalimat, bentuk yang pertama
menggunakan nomina (kata benda), bentuk yang kedua dan
seterusnya juga pasti nomina. Berikut ini contohnya:
Bentuk salah:
- Harga BBM minggu ini segera dibakukan dan kenaikan secara
luwes.
Bentuk benar:
- Harga BBM minggu ini segera dibakukan dan dinaikkan secara
luwes.
Identifikasi kesalahannya karena kata “dibakukan” merupakan verba
pasif dan “kenaikan” merupakan nomina. Jadi sesuai dalam
kontruksi yang beruntun, kata “kenaikan” seharusnya diganti
“dinaikkan” (verba pasif).
3. Ketegasan makna
Adapun yang dimaksud dengan ketegasan makna perlakuan
penonjolan pada gagasan pokok kalimat tersebut sehingga informasi
yang disampaikan bisa langsung ditemukan oleh pembaca. Berikut
ini contohnya:
- Saya suka kecantikannya, saya suka kelembutannya, saya suka
senyumnya.
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Kalimat

tersebut

menegaskan bahwa “saya suka” adanya

pengulangan bentuk saya suka.
- Jangankan 1 juta, 500 ribu, 200 ribu, 100 ribu saja dia tak punya.
Kalimat tersebut menegaskan bahwa “dia tak punya uang” adanya
penegasan yang dilakukan penahapan urutan menurun dari kata 1
juta hingga 100 ribu tak punya.
4. Kehematan kata
Kehematan kata merupakan prinsip ketercukupan dalam pemakaian
bentuk-bentuk kebahasaan seperti penghilangan subjek yang
berlebihan,

penghilangan

superordinat,

dan

penghindaran

kesinoniman. Berikut ini contohnya:
Bentuk salah:
- Banyak anak-anak berkeliaran di jalan menuju lokasi kejadian.
- Sekarang ini ia sedang membersihkan mobilnya di halaman
belakang.
Bentuk benar:
- Banyak anak berkeliaran di jalan menuju lokasi kejadian.
- Sekarang ini ia membersihkan mobilnya di halaman belakang.
5. Kecermatan dan kesantunan
Kecermatan adalah kehati-hatian dalam menyusun kalimat dan
bentuk-bentuk kebahasan yang lain sehingga hasilnya tidak akan
menimbulkan tafsir ganda. Hal itu terjadi disebabkan orang
melepaskan konteks kebahasaan dan ketidakakuratan dalam
pemilihan kata. Jadi kesantunan di sini berarti bersangkutan dengan
baik buruknya pilihan kata seorang berdasarkan pertimbangan
konteks.
Bentuk salah:
- Yang diceritakan buku itu menceritakan para putri raja.
Identifikasi kesalahannya terdapat makna ganda.
- Wajahmu norak persis seperti hantu kesiangan.
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Identifikasinya kesalahannya terdapat kesantunan pilihan kata
“kurang menarik”.
Bentuk benar:
- Buku itu menceritakan para putrid raja.
- Wajahmu kurang menarik.
6. Kepaduan makna
Kepaduan makna adalah bentuk kebahasaan yang tidak terpecahpecah atau bersatu dengan penyampaian ide gagasan bahasa yang
tidak bertele-tele, singkat, padat, dan akurat. Apabila tidak padu akan
berpengaruh pada makna atau maksud suatu bentuk kebahasaan.
Bentuk salah:
- Kita harus memperhatikan daripada kehendak rakyat.
- Rapat pimpinan hari ini membicarakan tentang kenaikan upah
karyawan.
Bentuk benar:
- Kita harus memperhatikan kehendak rakyat.
- Rapat pimpinan hari ini membicarakan kenaikan upah karyawan.
7. Kelogisan makna
Kelogisan makna adalah kalimat yang ide atau gagasannya sejalan
dengan akal dan nalar yang benar universal.
Bentuk salah:
- Untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini dengan…
- Mayat mahasiswi yang meninggal itu sering bergentayangan di
kampus ini.
Bentuk benar:
- Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini dengan…
- Arwah mahasiswi yang meninggalkan itu sering bergetayangan di
kampus ini.
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D. Metode Pembelajaran
Saintifik dan inkuiri
E. Sumber Belajar
Keraf, Gorys. 1981. Ekposisi dan Deskripsi (Komposisi Lanjutan II). Flores:
Arnodus Ende.
Kosasih, Engkos. 2013. Mandiri Bahasa Indonesia SMP/MT s Kelas
VII.Jakarta : Erlangga.
Mahsun, dkk. 2013. Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk
SMP/M.T s. Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, hlm. 40 s.d. 54.
Rahardi, Kunjana. 2009. Penyuntingan
KarangMengarang. Jakarta: Erlangga.

Bahasa

Indonesia

untuk

Putra, R Masri Sareb. 2005. Menulis: Meningkatkan dan Menjual
Kecerdasan Verbal-Linguistik Anda. Malang : Dioma.
Wahono, dkk. 2013. Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP/MT s Kelas
VII. Jakarta: Erlangga.
Waridah, Ernawati. 2009. EYD dan Seputar Kebahasa-Indonesiaan.
Jakarta: Kawan Pustaka.
F. Media Pembelajaran
Komik Pembelajaran Teks Deskripsi.
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan

Pendahuluan

Rincian Kegiatan

Alokasi
Waktu

 Pendidik dan peserta didik bertanya
jawab tentang struktur teks tanggapan
deskripsi yang telah dipelajari.
 Guru dan peserta didik bertanya jawab
tentang kelebihan/kekurangan teks
tanggapan deskripsi.
 Pendidik menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dilakukan.
 Pendidik dan peserta didik
menyepakati langkah-langkah kegiatan
yang akan ditempuh untuk mencapai
kompetensi.

15
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Mengamati
 Peserta didik secara mandiri memahami
penjelasan teks tanggapan deskripsi
terlebih dahulu.
Menanya
 Peserta didik dengan bimbingan guru
mengajukan pertanyaan dengan
berpedoman dengan kata tanya apa, di
mana, bagaimana, mengapa sesuai dengan
isi teks tersebut.
Mengeksplorasi.
 peserta didik mendiskusikan struktur teks
tanggapan deskripsi.
 peserta didik mengidentifikasi kekurangan
teks deskripsi dari segi kebahasaan secara
tertulis, diantaranya:

1. pemakaian huruf kapital
2. kata depan
3. keefektifan kalimat

Kegiatan Inti

 peserta didik merevisi teks deskripsi yang
terdapat kekurangan dari segi kebahasaan
secara tertulis.
 peserta didik secara mandiri meringkas
teks tanggapan deskripsi.
Mengasosiasi
 peserta didik membentuk kelompok
diskusi.
 peserta didik mendiskusikan struktur teks
deskripsi yang ideal dengan teks deskripsi
yang disajikan.
 peserta didik membandingkan dan
menyimpulkan perbedaan struktur teks
deskripsi.
 peserta didik membandingkan hasil
ringkasannya dengan hasil ringkasan
teman.
Mengomunikasikan
 mempresentasikan hasil diskusinya tentang
kelebihan/kekurangan teks tanggapan
deskripsi dan perbaikan terhadap
kekurangan/ kesalahan teks.
 peserta didik lain menanggapi presentasi
dengan terlebih dahulu mengacungkan
tangan
 tanggapan peserta didik memperhatikan
pilihan kata yang tidak menyinggung

55
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perasaan
 dengan dibimbing pendidik, peserta didik
menyimpulkan
 peserta didik mempresentasikan hasil
ringkasan teks tanggapan deskripsi.
dengan dibimbing pendidik menyimpulkan
ringkasan teks yang benar.

Kegiatan
Penutup

1) Peserta didik mengemukakan kesulitan
dan kemanfaatan selama pembelajaran
berlangsung
2) Peserta didik menyampaikan usulan
untuk perbaikan pembelajaran
berikutnya
3) Guru melakukan penilaian
4) Peserta didik menerima tugas mencari
teks tanggapan deskripsi
5) Guru menyampaikan pesan moral
untuk senantiasa menghormati
pendapat dan hasil karya orang lain.
6) Salam dan doa penutup.

10

H. Penilaian
1. Sikap spiritual
a. Teknik Penialaian : Observasi
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi
c. Kisi-kisi
No.
Indikator
1. Terbiasa menggunakan
bahasa Indonesia di kelas
dan di luar kelas dengan
baik dan benar

Butir Instrumen
Aspek lembar observasi
- Sikap menghargai
- Sikap bersyukur

Rubrik Penilaian Sikap Spiritual
No.

Aspek

Deskriptor

Hasil
Pengamatan
BT

1

Sikap
menghargai

Terbiasa tidak mencemooh kesalahan
teman dengan penggunaan bahasa
Indonesia dengan tingkat kesalahan
tinggi.

MT MK
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Terbiasa memberi saran kepada teman
ketika tidak mengguna-kan bahasa
Indonesia dengan baik dan benar
dalam kelas belajar.
2

Sikap
bersyukur

Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia dengan baik dan benar
dalam kelas dan lingkungan sekolah.
Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia di lingkungan sekolah
secara wajar.

BT = Belum teramati

Nilai =

MT= Mulai teramati

Perolehan Skor
-------------------Skor Maksimal

X

Skor ideal

MK= Makin konsisten

= NS

2. Sikap Sosial
a. Teknik Penialaian : Observasi, Penilaian diri
b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi, Lembar Penilaian Diri
c. Kisi-kisi
No. Indikator
1
Selalu tepat waktu dalam
menyelesaikan tugas

2

Senantiasa menggunakan katakata yang tidak menyinggung
perasaan orang lain pada
kegiatan menanggapi perbedaan
pendapat tentang mencari
kekurangan/kelebihan teks
tanggapan deskripsi

3

Menunjukkan perilaku tidak
menjiplak pada kegiatan
meringkas teks tanggapan
deskripsi

Butir Instrumen
Menyelesaikan tugas membaca
dengan sungguh-sungguh (tanggung
jawab), mencari
kekurangan/kelebihan, dan meringkas
teks tanggapan deskripsi tepat waktu.
Menanggapi simpulan perbedaan
yang disampaikan teman dengan
menggunakan intonasi dan pilihan
kata yang tidak menyinggung orang
lain (santun)

Meringkas teks tanggapan deskripsi
dengan detail sesuai data yang
ditemukan (jujur)
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Rubrik Penilaian Sikap Sosial
Aspek
Deskriptor
Sikap
Meringkas teks tanggapan
deskripsi dengan detail sesuai
data yang ditemukan (jujur)
Jujur
Mau menerima kritik dan
mengritik sesuai fakta
Mencari kekurangan/kelebihan,
Tanggung
merevisi teks, dan meringkas teks
jawab
tanggapan deskripsi tepat waktu

Santun

Nilai =

Tanda Cek
Ya
Tidak

Menanggapi simpulan perbedaan
yang disampaikan teman dengan
menggunakan intonasi dan
pilihan kata yang tidak
menyinggung orang lain.

Perolehan Skor
-------------------Skor Maksimal

X

Skor ideal

= NS

3. Pengetahuan
a. Teknik Penialaian : Tes tertulis
b. Bentuk Instrumen : Pilihan ganda, Isian, dan Uraian
c. Kisi-kisi
No.
Indikator
Butir Instrumen
1. Disajikan soal latihan teks - Pemahaman definisi, dan ciri-ciri teks
tanggapan deskripsi,
deskripsi.
peserta didik dapat
- Identifikasikan struktur isi teks
- Menuliskan penjelasan
tanggapan deskripsi
definisi teks tanggapan
- Identifikasikan kekurangan/kelebihan
deskripsi.
teks tanggapan deskripsi tersebut
- Memaparkan ciri-ciri teks disertai bukti yang mendukung
tanggapan deskripsi
jawabanmu!
- Mengidentifikasi struktur - Perbaiki/ Revisi kekurangan teks!
yang ada pada teks
tanggapan deskripsi
- Mengidentifikasi
kekurangan/kelebihan teks
tanggapan deskripsi
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Bacalah Teks berikut ini!
A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada
salah satu huruf a, b, c, atau d!
1. Teks deskriptif merupakan …
a. teks yang menggambarkan/melukiskan sesuatu secara detail dan
rinci.
b. teks yang mengajak seseorang agar menarik minat seseorang
c. teks yang berisi gagasan pendapat seseorang.
d. teks yang berisi tentang sebuah peristiwa atau berita.
2. Salah satu ciri-ciri teks deskripsi yang benar, ialah …
a. menimbulkan pertanyaan pembaca.
b. menyajikan keadaan waktu, peristiwa, tempat, benda, dan orang.
c. menjelaskan langkah-langkah atau suatu proses
d. memberi himbauan pada pembaca.
Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 3 dan 4!
Angklung merupakan sebuah alat musik tradisional terkenal yang
dibuat dari bambu dan merupakan alat musik asli Jawa Barat, Indonesia.
Dulunya, angklung memegang bagian penting dari aktivitas upacara tertentu,
khususnya pada musim panen. Suara angklung dipercaya akan mengundang
perhatian Dewi Sri (Nyi Sri Pohaci) yang akan membawa kesuburan terhadap
tanaman padi para petani dan akan memberikan kebahagian serta kesejahteraan
bagi umat manusia.
Angklung tertua di dalam sejarah yang masih ada disebut Angklung
Gubrag dibuat di Jasinga, Bogor, Indonesia dan usianya telah mencapai 400
tahun. Sekarang ini, beberapa angklung tersebut disimpan di Museum Sri
Baduga, Bandung, Indonesia.
Dengan berjalannya waktu, Angklung bukan hanya dikenal di seluruh
Nusantara, tetapi juga merambah ke berbagai negara di Asia. Pada akhir abad
ke-20, Daeng Soetigna menciptakan angklung yang didasarkan pada skala
suara diatonik. Setelah itu, angklung telah digunakan di dalam bisnis hiburan
sejak alat musik ini dapat dimainkan secara berpadu dengan berbagai macam
alat musik lainnya. Pada tahun 1966, Udjo Ngalagena, seorang siswa dari Tuan
Daeng Soetigna mengembangkan angklung berdasarkan skala suara alat musik
Sunda, yaitu salendro,pelog, dan madenda.
Sumber:https://enyho04.wordpress.com/2010/02/25/kebudayaan-yang-berasaldari-jawa-barat/
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3. Teks di atas menjelaskan …
a. alat musik tradisional
b. keunikan angklung
c. sejarah alat musik angklung
d. angklung gubrag
4. Berdasarkan teks di atas, teks tersebut digolongkan jenis teks…
a. narasi
b. deskripsi
c. argumentasi
d. ekposisi
Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 5, 6, 7, dan 8!
Tanah Lot merupakan objek wisata yang sangat terkenal di Bali.
Tanah Lot terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten
Tabanan, di barat daya Pulau Bali, dan perjalanan dapat ditempuh kurang
lebih 30 menit dari Kuta. Pura Tanah Lot termasuk Pura Sad Kahyangan,
yaitu pura yang menjadi sendi untuk menjaga keasrian dan keselamatan
Bali.
Menurut Legenda, Pura Tanah Lot didirikan oleh Brahmana suci yang
bernama Danghyang Niratha atau disebut juga Ida Pedanda Sakti Wawu
Rauh atau Danghyang Dwijendra pada abad ke-16.
Berdasarkan cerita asal mula, Pura Tanah Lot ini menyimpan hal-hal
fenomenal, diantaranya adanya ular penjaga Pura Tanah Lot yang dipercaya
dapat memberikan keselamatan, dan mengabulkan doa orang yang
menyentuhnya. Selain itu, hal fenomenal lainnya adalah adanya sumber air
tawar di sisi utara Pura Tanah Lot (Tirta Pabersihan) yang dipercaya airnya
untuk penyucian secara niskala.
5. Topik yang tepat untuk teks di atas adalah …
a. Keunikan Tanah Bali
b. Tradisi Tanah Lot
c. Ular Pura Tanah Lot
d. Pura Tanah Lot
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6. Paragraf yang menunjukan struktur definisi adalah …
a. paragraf ke-1
b. paragraf ke-2
c. paragraf ke-3
d. pilihan a, b, dan d benar semua
7. Paragraf yang menunjukan struktur bagian adalah …
a. paragraf ke-1
b. paragraf ke-2
c. paragraf ke-3
d. pilihan a, b, dan d benar semua

8. Ide pokok gagasan teks di atas yaitu …
a. Tanah Lot merupakan salah satu tempat wisata di Bali.
b. Pura Tanah Lot terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan, di barat daya Pulau Bali dan memiliki hal-hal
fenomenal yang dipercayai oleh orang-orang.
c. Ular di Tanah Lot mampu memberikan keselamatan.
d. Pura Tanah lot memiliki pesona alam yang mengagumkan untuk
dikunjungi.
9. Kalimat di bawah ini yang terdapat kesalahan dalam penulisan adalah …
a. Wisata benteng vredeburg merupakan wisata yang ramai
dikunjungi wisatawan yang datang di yogyakarta.
b. Turis-turis asing berbondong-bondong ke Candi Prambanan.
c. Candi Ijo merupakan salah satu wisata yang indah dengan
pemandangan alamnya.
d. Pilihan jawaban (a) dan (b) yang memiliki kesalahan penulisan.
10. Kalimat
…
a.
b.
c.
d.

di bawah ini yang terdapat kesalahan dalam penulisan ejaan, yaitu
Datu sedang pergi ke apotik.
Mereka bertamasya ke pantai.
Kwalitas barang-barang produk Indonesia masih diragukan.
Taman Sari merupakan salah satu tujuan tourist asing yang
berwisata di kota Yogyakarta.
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B. Isilah jawaban Anda dengan tepat dan benar!
1. Teks yang memberikan pelukisan keadaan atau perincian detail dari
sebuah objek yang diciptakan penulis agar pesan tersampaikan pada
pembaca disebut …
2. Tiga struktur tanggapan deskriptif, yaitu struktur identifikasi, klasifikasi,
dan …
3. “Lemari itu di buat oleh Rudi”. Kalimat ini terdapat kesalahan pada kata
“di buat”. maka penulisan yang benar adalah …
4. “Mereka yang merupakan wisatawan asing dari Australia”. Kalimat ini
terdapat kesalahan penulisan, maka pembenarannya adalah …
5. Penulisan kata “ijin” dan “kreatifitas” yang benar, yaitu … dan …
C. Bacalah teks berikut ini dan berikan jawaban Anda terhadap
pertanyaan yang sudah disediakan!
Candi Prambanan
Candi Prambanan sangat megah dan indah serta merupakan salah satu
warisan budaya leluhur yang patut dibanggakan. Candi ini terletak di
perbatasan Yogyakarta dan Klaten.
Candi Prambanan memiliki 3 candi utama yang sangat indah di
halaman utama, yaitu Candi Wisnu, Brahma, dan Siwa. Ketiga candi tersebut
adalah lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Setiap candi utama
memiliki satu candi pendamping yang menghadap ke barat, yaitu Nandini
untuk Siwa, Angsa untuk Brahma, dan Garuda untuk Wisnu. Selain itu masih
terdapat 2 candi apit, 4 candi kelir, dan 4 candi sudut. Halaman kedua
memiliki 224 candi.
Area Candi Prambanan luas dan terawat. Perawatan area wisata ini
sangat baik, terbukti dengan terjaganya kebersihan dan kerapiannya. Selain
itu, untuk lebih menarik wisatawan, dibangun tempat bermain dan juga
panggung untuk pertunjukkan. Area bermain tersebut berupa taman yang luas
dengan beberapa permainan untuk anak dan dewasa. Panggung pertunjukan
berupa panggung terbuka dengan latar belakang Candi Prambanan sehingga
menimbulkan kesan indah, klasik, dan esotik.
Sumber: Tim Edukatif. 2013. Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP/MTs
Kelas VII Berdasarkan Kurikulum 2013. Jakarta: Erlangga
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Soal Pertanyaan:
1. Apa yang dimaksud dengan teks deskripsi?
2. Apa yang dideskripsikan dari teks deskripsi yang berjudul Candi
Prambanan?
Candi Borobudur
Borobudur adalah Candi Hindu-Budha. Candi ini dibangun pada abad
ke-19 oleh dinasti Syailendra yang berasal dari Kerajaan Mataram Kuno.
Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.
Borobudur terkenal di
seluruh
penjuru
dunia.
Konstruksinya
mendapat
pengaruh oleh arsitektur
Gupta India. Candi ini
dibangun di atas sebuah bukit
setinggi 46 meter dan delapan
tangga
yang
berbentuk
undakan batu. Lima tangga
yang pertama berbentuk
kotak,
dikelilingi
oleh
tembok yang penuh pahatan yang membentuk gambar Buddha. Tiga tangga di
atasnya berbentuk melingkar. Pada Tiap tangga melingkar tersebut, terdapat
stupa berbentuk lonceng. Keseluruhan gedung ditutupi oleh stupabesar yang
terletak di tengah-tengah lingkaran teratas. Jalan menuju puncak Borobudur
yang berbentuk gang terbentang sejauh 4,8 Kilometer. Desain Borobudur
yang menyimbulkan struktur alam semesta memengaruhi gaya pembuatan
Candi Angkor di Kamboja.
Candi Borobudur yang diresmikan sebagai monument nasional
Indonesia pada tahun 1983 adalah harta tak ternilai bagi bangsa Indonesia.
Sumber: Pusat Bahasa Al-Azhar dalam buku Mahir Berbahasa
Indonesia(2013), penerbit Erlangga, Jakarta.
Soal Pertanyaan:
3. Analisislah struktur teks Candi Borobudur?
4. Identifikasilah kekurangan dari teks Candi Borobudur?
5. Buatlah sebuah ringkasan berdasarkan dari bacaan teks diatas!
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No
.
1

Aspek
yang dinilai
Ketepatan

mendefinisikan

2

Penilaian
2
Definisi tepat

1
Definisi belum
tepat

Ketepatan
menyebutkan ciri-ciri
teks deskripsi
Ketepatan dalam
memaknai isi teks.

Ciri-ciri belum
tepat

Ciri-ciri tepat

Isi teks belum
tepat dengan
maksud

Isi teks tepat
dengan
maksud

4

Ketepatan
mengidentifikasi struktur
teks

Menemukan
kekurangan

5

Ketepatan
mengidentifikasi
kekurangan teks

Belum
menemu-kan
kekurangan dan
kelebihan
deskripsi
Belum dapat
merevisi

3

Nilai =

Perolehan Skor
-------------------Skor Maksimal

4. Keterampilan
a. Teknik Penilaian
b. Bentuk Instrumen
c. Kisi-kisi
No
Keterampilan
.
1. Disajikan teks
tanggapan deskripsi
peserta didik dapat
memaparkan definisi
dari teks deskripsi, isi
teks tersebut.

X

Merevisi
kekurangan
teks belum
lengkap

Skor ideal

3
Definsi teks
deskripsi dan
contoh bukti
tepat
Ciri-ciri tepat
dan contoh
bukti tepat
Isi teks tepat
dengan
maksud dan
bukti tepat
Menemukan
kekurangan
dan kelebihan
deskripsi
dengan bukti
Merevisi
kekurangan
teks dengan
lengkap

= NS

: Proyek
: Rubrik penilaian
Butir Instrumen
1. Baca teks tanggapan deskripsi yang
berjudul “Candi Prambanan”!
Temukan:
a. Definisi teks deskripsi. (skor 5)
b. Gagasan utama isi dari teks
”Candi Prambanan”. (skor 5)
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2.

Disajikan ilustrasi teks
tanggapan deskripsi
yang berjudul “Candi
Borobudur”, peserta
didik dapat menemukan
struktur teks tanggapan
deskripsi dari teks yang
disediakan. kekurangan
dan dapat merevisi serta
menyusun ringkasan
dari teks “Candi
Borobudur”.

Nilai =

Perolehan Skor
-------------------Skor Maksimal

2. Baca teks tanggapan deskripsi yang
berjudul “Candi Borobudur”!
Temukan
c. Struktur teks tanggapan deskripsi
yang terdapat di teks ”Candi
Prambanan”. (skor 5)
d. Kekurangan dan merevisi teks
deskripsi. (skor 5)
e. Menyusun sebuah ringkasan.
(skor 5)

X

Skor ideal

= NS

Klaten,
Praktikan,

Mateus Ananda Merfi A.
NIM. 101224064

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Guru Pamong,

Rishe Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum.

Ade Henta W., S.Pd.
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Kuesioner Penilaian Kualitas Media Pembelajaran untuk Ahli Materi
Petunjuk:
Berikanlah penilaian, kritik, dan saran terhadap kualitas media dan modul
pembelajaran yang dikembangkan dengan cara memberi tanda “” pada kolom di
bawah bilangan 1,2,3,4 dan 5 sesuai dengan pendapat Anda.
Keterangan :
1: sangat kurang baik/sangat kurang tepat/sangat kurang sesuai
2: kurang baik kurang tepat/kurang sesuai
3: cukup baik/cukup tepat/cukup sesuai
4: baik/tepat/sesuai
5: sangat baik/sangat tepat/sangat sesuai
A. Kualitas Media Pembelajaran
No

Aspek yang dinilai

1.

Kompetensi inti, kompetensi
dasar, dan indikator dalam media
pembelajaran sesuai dengan
sasaran pembelajaran di dalam
kurikulum.
Materi pembelajaran dalam
media sesuai dengan kurikulum.
Materi menarik dan sesuai
dengan taraf perkembangan
siswa.
Materi
pelajaran
mampu
menunjang aspek keterampilan
berbahasa yang harus dikuasai
siswa.
Kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran cukup memadai.
Prosedur penyajian materi dalam
media cukup sistematis.
Sumber belajar yang terdapat
dalam media sangat sesuai.
Rangkaian
aktivitas
pembelajaran tergambar jelas
dalam media pembelajaran.
Evaluasi yang terdapat dalam
media
pembelajaran
sesuai
dengan indikator.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Skala Penilaian
1 2 3 4 5

Komentar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
190

10.

11

12

13
14

Media
pembelajaran
yang
dikembangkan
mempermudah
pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran di kelas.
Media
pembelajaran
yang
dikembangkan
mampu
mendukung ketercapaian tujuan
pembelajaran.
Penggunaan bahasa dalam media
mudah dipahami dan sesuai
dengan perkembangan kognitif
siswa.
Keunikan media komik.
Keefektifan dan efisien media
terhadap pembelajaran materi
teks deskripsi.

B. Komentar dan Saran Perbaikan
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________
C. Kesimpulan
Media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan:
1. Sangat bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
2. Cukup bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
3. Kurang bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Klaten, ………………….2015
Ahli Materi,

(

)
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Kuesioner Penilaian Kualitas Media Pembelajaran untuk Ahli Media
Petunjuk:
Berikanlah penilaian, kritik, dan saran terhadap kualitas media dan modul
pembelajaran yang dikembangkan dengan cara memberi tanda “” pada kolom di
bawah bilangan 1,2,3,4 dan 5 sesuai dengan pendapat Anda.
Keterangan :
1: sangat kurang baik/sangat kurang tepat/sangat kurang sesuai
2: kurang baik kurang tepat/kurang sesuai
3: cukup baik/cukup tepat/cukup sesuai
4: baik/tepat/sesuai
5: sangat baik/sangat tepat/sangat sesuai
D. Kualitas Media Pembelajaran
No

Aspek yang dinilai

1.

Kompetensi inti, kompetensi
dasar, dan indikator dalam media
pembelajaran sesuai dengan
sasaran pembelajaran di dalam
kurikulum.
Materi pembelajaran dalam
media sesuai dengan kurikulum.
Materi menarik dan sesuai
dengan taraf perkembangan
siswa.
Materi
pelajaran
mampu
menunjang aspek keterampilan
berbahasa yang harus dikuasai
siswa.
Kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran cukup memadai.
Prosedur penyajian materi dalam
media cukup sistematis.
Sumber belajar yang terdapat
dalam media sangat sesuai.
Rangkaian
aktivitas
pembelajaran tergambar jelas
dalam media pembelajaran.
Evaluasi yang terdapat dalam
media
pembelajaran
sesuai
dengan indikator.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Skala Penilaian
1 2 3 4 5

Komentar
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10.

11

12

13
14

Media
pembelajaran
yang
dikembangkan
mempermudah
pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran di kelas.
Media
pembelajaran
yang
dikembangkan
mampu
mendukung ketercapaian tujuan
pembelajaran.
Penggunaan bahasa dalam media
mudah dipahami dan sesuai
dengan perkembangan kognitif
siswa.
Keunikan media komik.
Keefektifan dan efisien media
terhadap pembelajaran materi
teks deskripsi.

B. Komentar dan Saran Perbaikan
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________
C. Kesimpulan
Media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan:
1. Sangat bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
2. Cukup bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
3. Kurang bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Klaten, ………………….2015
Ahli Materi,

(

)
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Kuesioner Penilaian Kualitas Media Pembelajaran untuk Guru Bahasa
Indonesia
Petunjuk:
Berikanlah penilaian, kritik, dan saran terhadap kualitas media dan modul
pembelajaran yang dikembangkan dengan cara memberi tanda “” pada kolom di
bawah bilangan 1,2,3,4 dan 5 sesuai dengan pendapat Anda.
Keterangan :
1: sangat kurang baik/sangat kurang tepat/sangat kurang sesuai
2: kurang baik kurang tepat/kurang sesuai
3: cukup baik/cukup tepat/cukup sesuai
4: baik/tepat/sesuai
5: sangat baik/sangat tepat/sangat sesuai
A. Kualitas Media Pembelajaran
No

Aspek yang dinilai

1.

Kompetensi inti, kompetensi
dasar, dan indikator dalam media
pembelajaran sesuai dengan
sasaran pembelajaran di dalam
kurikulum.
Materi pembelajaran dalam media
sesuai dengan kurikulum.
Materi menarik dan sesuai dengan
taraf perkembangan siswa.
Materi pelajaran mampu
menunjang aspek keterampilan
berbahasa yang harus dikuasai
siswa.
Kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran cukup memadai.
Prosedur penyajian materi dalam
media cukup sistematis.
Sumber belajar yang terdapat
dalam media sangat sesuai.
Rangkaian aktivitas pembelajaran
tergambar jelas dalam media
pembelajaran.
Evaluasi yang terdapat dalam
media pembelajaran sesuai
dengan indikator.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Skala Penilaian
1 2 3 4 5

Komentar
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10. Media pembelajaran yang
dikembangkan mempermudah
pelaksanaan kegiatan
pembelajaran di kelas.
11 Media pembelajaran yang
dikembangkan mampu
mendukung ketercapaian tujuan
pembelajaran.
12 Penggunaan bahasa dalam media
mudah dipahami dan sesuai
dengan perkembangan kognitif
siswa.
13 Keunikan media komik.
14 Keefektifan dan efisien media
terhadap pembelajaran materi teks
deskripsi.

B. Komentar dan Saran Perbaikan
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________
C. Kesimpulan
Media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan:
1. Sangat bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
2. Cukup bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
3. Kurang bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Klaten, ………………….2015
Ahli Materi,

(

)
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Kuesioner Penilaian Kualitas Media Pembelajaran untuk Siswa.
Petunjuk:
Berikanlah penilaian, kritik, dan saran terhadap kualitas media dan modul
pembelajaran yang dikembangkan dengan cara memberi tanda “” pada kolom di
bawah bilangan 1,2,3,4 dan 5 sesuai dengan pendapat Anda.
Keterangan :
1 : sangat kurang baik/sangat kurang tepat/sangat kurang sesuai
2 : kurang baik kurang tepat/kurang sesuai
3 : cukup baik/cukup tepat/cukup sesuai
4 : baik/tepat/sesuai
5 : sangat baik/sangat tepat/sangat sesuai
A. Kualitas Media Pembelajaran
No

Aspek yang dinilai

1.

Media komik membantu siswa
dalam memahami teks deskripsi.

2.

Warna dan huruf pada media
komik
pembelajaran
dapat
dibaca dengan jelas.
Tampilan warna media komik
menarik.
Rangkaian cerita dalam komik
mempermudah siswa memahami
materi teks deskripsi.
Teks dan gambar dalam komik
saling berkesinambungan.
Petunjuk dalam media komik
mudah dimengerti.
Bahasa dalam media komik
mudah dipahami.
Media dan modul pembelajaran
dapat
dipergunakan
secara
mandiri.
Pengemasan
materi
teks
deskripsi mudah dimengerti.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Anda
merasa
terbantu
mempelajari teks deskripsi baik
secara
mandiri
maupun
kelompok
menggunanakan
media komik.

Skala Penilaian
1 2 3 4 5

Komentar
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B. Komentar dan Saran Perbaikan
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________
C. Kesimpulan
Media pembelajaran yang dikembangkan dinyatakan:
1. Sangat bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
2. Cukup bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
3. Kurang bagus dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Klaten, ………………….2015
Siswa,

(

)
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REKAPITULASI VALIDASI MEDIA KOMIK OLEH AHLI MATERI
PEMBELAJARAN BAHASA
Kualitas Materi Media Komik Pembelajaran
SKOR
No.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

Aspek yang dinilai

Validasi
1

Validasi
2

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

5

3

5

4

4

Rata-Rata Skor

3,71

4,1

Keterangan

Baik

Baik

Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan
indikator dalam media pembelajaran sesuai
dengan sasaran pembelajaran di dalam
kurikulum.
Materi pembelajaran dalam media sesuai
dengan kurikulum.
Materi menarik dan sesuai dengan taraf
perkembangan siswa.
Materi pelajaran mampu menunjang aspek
keterampilan berbahasa yang harus dikuasai
siswa.
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
cukup memadai.
Prosedur penyajian materi dalam media cukup
sistematis.
Sumber belajar yang terdapat dalam media
sangat sesuai.
Rangkaian aktivitas pembelajaran tergambar
jelas dalam media pembelajaran.
Evaluasi yang terdapat dalam media
pembelajaran sesuai dengan indikator.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mempermudah pelaksanaan kegiatan
pembelajaran di kelas.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mampu mendukung ketercapaian tujuan
pembelajaran.
Penggunaan bahasa dalam media mudah
dipahami dan sesuai dengan perkembangan
kognitif siswa.
Keunikan/kebermanfaatan media komik
Keefektifan dan efisien media terhadap
pembelajaran materi teks deskripsi.
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REKAPITULASI VALIDASI MEDIA KOMIK PEMBELAJARAN
OLEH AHLI MEDIA

Kualitas Media Komik Pembelajaran
No
1.

Aspek yang dinilai
Tema media komik sesuai dan menarik minat
siswa.

2.

Komponen pembelajaran dalam media sangat
lengkap.

3.

Komponen media pembelajaran disajikan secara
sistematis.

4.

Petunjuk dalam media pembelajaran sangat
mudah dipahami dan diikuti.

6.

Pemilihan warna dan huruf sangat sesuai dengan
perkembangan siswa.

7.

8.

Teks dalam media komik mudah dibaca.

9.

Ruang jawab dalam media komik sesuai dengan
tuntutan jawaban soal.
Relasi setiap komponen media pembelajaran
sangat sesuai.

11.

Kebermanfaatan media komik dengan materi
teks deskripsi.

12.

5

4

5

4

5

Pemilihan gambar/foto sangat tepat dan sesuai
untuk setiap komponen dalam media.

10.

5

Komponen media pembelajaran mudah dipahami
dan mudah dipergunakan dalam pembelajaran.

5.

Skor Validasi

Keefektifan media komik dalam proses
pembelajaran teks deskripsi.

5
5
5

4

5

5

Rata-Rata Skor

4,75

Keterangan

Sangat Baik
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REKAPITULASI VALIDASI MEDIA KOMIK PEMBELAJARAN
OLEH AHLI PEMBELAJAR BAHASA/GURU BAHASA INDONESIA
Kualitas Media Komik Pembelajaran
No.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Aspek yang dinilai
Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan
indikator dalam media pembelajaran sesuai
dengan sasaran pembelajaran di dalam
kurikulum.
Materi pembelajaran dalam media sesuai
dengan kurikulum.
Materi menarik dan sesuai dengan taraf
perkembangan siswa.
Materi pelajaran mampu menunjang aspek
keterampilan berbahasa yang harus dikuasai
siswa.
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
cukup memadai.
Prosedur penyajian materi dalam media cukup
sistematis.
Sumber belajar yang terdapat dalam media
sangat sesuai.
Rangkaian aktivitas pembelajaran tergambar
jelas dalam media pembelajaran.
Evaluasi yang terdapat dalam media
pembelajaran sesuai dengan indikator.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mempermudah pelaksanaan kegiatan
pembelajaran di kelas.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mampu mendukung ketercapaian tujuan
pembelajaran.
Penggunaan bahasa dalam media mudah
dipahami dan sesuai dengan perkembangan
kognitif siswa.
Keunikan/kebermanfaatan media komik
Keefektifan dan efisien media terhadap
pembelajaran materi teks deskripsi.

Skor Validasi

4

4
4
4
3
3
4
4
4
4

3

4
3
4

Rata-Rata Skor

3,71

Keterangan

Baik
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REKAPITULASI VALIDASI MEDIA KOMIK PEMBELAJARAN
OLEH SISWA
Kualitas Media Komik Pembelajaran
Rata-Rata
Skor

Kriteria Penilaian

3,78

Baik

4

Baik

4,03

Baik

3,62

Baik

3,90

Baik

3,53

Baik

3,81

Baik

3,81

Baik

3,75

Baik

3,75

Baik

No.

Aspek yang dinilai

1.

Media komik membantu siswa
dalam memahami teks deskripsi.
Warna dan huruf pada media
komik pembelajaran dapat
dibaca dengan jelas.
Tampilan warna media komik
menarik.
Rangkaian cerita dalam komik
mempermudah siswa memahami
materi teks deskripsi.
Teks dan gambar dalam komik
saling berkesinambungan.
Petunjuk dalam media komik
mudah dimengerti.
Bahasa dalam media komik
mudah dipahami.
Media dan modul pembelajaran
dapat dipergunakan secara
mandiri.
Pengemasan materi teks
deskripsi mudah dimengerti.
Anda merasa terbantu
mempelajari teks deskripsi baik
secara mandiri maupun
kelompok menggunanakan
media komik.
Total Skor

37,98

Rata-Rata Skor

3,8

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Baik
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STORYBOARD MEDIA KOMIK
A. Persiapan awal:

1. Pemilihan Tema, yaitu “Seni dan Budaya”
2. Membuat gambar Character/Tokoh.

3. Menyusun dialog percakapan yang disesuaikan dengan materi RPP teks deskripsi kelas
VII semester I berdasarkan kurikulum 2013
 Pemahaman teks deskripsi, yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan cara penyusunan.
 Pengidentifikasian kekurangan dan merevisi teks deskripsi.
 Penyusunan ringkasan teks deskripsi.
4. Pemilihan latar tempat, yaitu: jalan dan ruang tamu.
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B. Susunan Halaman Media Komik
No.

Kategori
layout

Desain

Keterangan
Pada halaman ini berupa tampilan
kerangka sampul yang akan
digunakan. Komponen yang ada,
antara lain:
1. mata pelajaran bahasa
Indonesia, yaitu teks
deskripsi.

Halaman Cover
1.

2. Sasaran yang dituju, yaitu
siswa SMP kelas VII semester

Depan

I.
3. Tema yang dipilih, yaitu “Seni
dan Budaya”
4. Character/tokoh ada 4 siswa
SMP
5. Logo buku komik
pembelajaran di kanan atas.
6. Background.
Pada halaman ini berisi komponen
teks yang menjelaskan kompetensi
inti (KI) dan kompetensi dasar (KD)
pembelajaran yang akan dipelajari
siswa.

Halaman
2.

Pengantar

Pada halaman ini berisi komponen
teks yang menjelaskan indikator
pembelajaran, nantinya akan dicapai
siswa setelah mempelajari teks
deskripsi.
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Pada halaman ini berisi komponen
teks, adapun sebagai berikut ini.
1. peta konsep pembelajaran teks
deskripsi
2. tujuan pembelajaran teks
deskripsi
3. nilai karakter yang akan
dikembangkan oleh siswa.
Pada halaman ini berisi komponen
gambar pengenalan nama tokoh yang
ada didalam media komik, yaitu
Anton, Datu, Melly, dan Rudi.

Pada halaman ini berisi gambar dan
tema dari materi pelajaran bahasa
Indonesia yang akan dipelajarai oleh
siswa SMP kelas VII.

Pada halaman ini merupakan halaman
inti pembelajaran bahasa Indonesia.
Halaman ini pengkombinasian warna,
gambar-gambar tokoh/latar tempat
Halaman inti
3.

pembelajaran

dengan dialog/percakapan terdapat di
balon teks yang membentuk alur
cerita serta topik materi teks deskripsi
yang terkandung di dalamnya.
Halaman inti ini terdiri dari 32 buah
dan pengulasan materi teks deskripsi
dengan bentuk kegiatan belajar yang
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diperankan oleh tokoh.
Pada halaman ini berisi komponen
teks berupa soal-soal uji kemampuan
siswa, setelah siswa membaca ulasan
Halaman soal
4.

latihan

cerita di komik. Soal uji kemampuan
siswa terdiri dari pilihan ganda, isian
dan uraian.

Pada halaman ini berupa halaman
kosong yang berfungsi sebagai
lembar jawab siswa untuk menuliskan
jawaban dari soal uji kemampuan
siswa.

Pada halaman ini berisi komponen
teks yang menjelaskan sumbersumber buku dalam penyusunan
5.

Sumber bacaan

materi media komik yang
dikembangkan.

Pada halaman ini berupa tampilan
kerangka sampul belakang yang akan
Halaman
6.

sampul
belakang

digunakan dengan adanya logo komik
pembelajaran di bagian kiri pojok
bawah.
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