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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan, bahwa guru ketika kegiatan
pembelajaran terutama pada pembelajaran terutama pada pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar
masih menggunakan metode ceramah dan hanya terpacu pada buku lembar kerja siswa dan buku
paket. Guru kurang memanfaatkan media yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran.
Sehingga siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mengakibatkan hasil
belajar siswa kurang maksimal.
Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana kevalidan media komik pada materi
menulis dialog sederhana antara dua atau tiga tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya kelas V
SDN Bandar Lor 2?. (2) Bagaimana efektifitas media komik pada materi menulis dialog sederhana
antara dua atau tiga tokoh dengan memperhatikan isis serta perannya kelas V SDN Bandar Lor 2?. (3)
Bagaimana respon siswa terhadap media komik pada materi menulis dialog sederhana antara dua atau
tiga tokoh dengan memperhatikan isi serta perannyakelas V SDN Bandar Lor 2?. Tujuan dari
penelitian ini meningkatkan pemahaman siswa pada materi menulis dialog sederhana dengan
menggunakan media komik.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and Development) yang
menggunakan model ADDIE melalui 5 tahap yaitu (1) Analisis (Analisis kebutuhan dan analisis
kinerja), (2) Desain, (3) Pengembangan, (4) Penerapan, (5) Evaluasi. Subjek penelitian ini siswa kelas
V SDN Bandar Lor 2 kecamatan Mojoroto kota Kediri. Pada penelitian ini menggunkan ujicoba
terbatas dan uji coba luas. Penelitian ini menggunakan 2 teknik analisis data yaitu teknik analisis data
kualitatif dan teknik analisi data kuantitatif. Analisis data kualitatif diperoleh dari validasi media,
perangkat pembelajaran, soal pretest dan postest, angket respon siswa dan guru. Sedangkan analisis
data kuantitatif diperoleh dari hasil skor validasi media, perangkat pembelajaran, soal pretest dan
postest, angket respon siswa dan guru.
Pengembangan ini menghasilkan produk berupa media komik dialog sederhana. Simpulan
hasil penelitian ini adalah (1) Media komik dialog sederhana dinyatakan valid dan dapat digunakan
karena memperoleh hasil validasi media sebesar 91,1% dan hasil validasi perangkat pembeljaran
sebesar 94%. (2) Media komik dialog sederhana dinyatakan efektif dalam materi menulis dialog
sederhana karena memperoleh hasil 90% pada uji coba terbatas dan memperoleh hasil 85% pada uji
coba luas yang berarti media komik dinyatatakan efektif. Pada angket respon guru memperoleh hasil
sebesar 90% yang berarti mediakomik dinyatakan valid dan sangat efektif (3) Media komik dialog
sederhana memperoleh respon baik dari siswa dengan hasil 97,85% pada uji coba terbatas sementara
pada uji coba luas memperoleh hasil 97,50% yang berarti mendapat respon sangat baik dari siswa.
Kata kunci : Media Komik, Menulis Dialog Sederhana, Bahasa Indonesia

Nindar Rahajeng | 14.1.01.10.0289
FKIP - PGSD

simki.unpkediri.ac.id
|| 2||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

I.

LATAR BELAKANG
Pendidikan
untuk

sangat

kemajuan

penting
manusia.

Bahasa Indonesia materi menulis
dialog sederhana.

Pendidikan harus terus berkembang

Berdasarkan observasi di SDN

mengikuti perkembangan zaman,

Bandar Lor 2 pada kelas VB dari

teknologi,

pikir

20 siswa, hanya 40% atau 8

harus

siswanya mampu menulis dialog

mengikuti perkembangan zaman

sederhana dan 60% atau 12 siswa

dengan menfasilitasi sarana dan

belum

prasarana

menunjang

sederhana sehingga mendapatkan

harus

nilai kurang dari KKM yakni nilai

menunjang

75. Menurut hasil wawancara guru

serta

masyarakat.

Sekolah

untuk

pembelajaran.
profesional
kegiatan

pola

Guru

dalam

pembelajaran,

mampu

menulis

dialog

seperti

kelas VB Dra. Elminatun, M.MPD.

menggunakan media pembelajaran

pada tanggal 2 oktober 2018 siswa

untuk mempermudah guru dalam

cenderung

melaksanakan

menulis dialog. Dalam menulis

pembelajaran.

Menurut

Sudjana

2015:2,

“Siswa

dan

kesulitan

mengawali

Rivai,

dialog siswa tidak memperhatikan

membutuhkan

tema yang digunakan sebagai ide

media pembelajaran yang mampu

yang dikembangan sebagai alur

merangsang

cerita.

keinginan

mereka

Siswa

juga

tidak

untuk membaca materi. Penerapan

memperhatikan tanda baca yang

media dalam pembelajaran

digunakan saat

lebih

menarik

sehingga

perhatian

dapat

motivasi

akan

dialog

siswa

sederhana. Hal-hal tersebut yang

menumbuhkan

menyebabkan siswa kurang dalam

belajar”.

Namun,

kenyataan saat guru melakukan
pembelajaran

menulis

guru

tidak

ketrampilan menulis.
Berdasarkan

permasalahan

diatas, diperlukan solusi dalam

menggunakan media pembelajaran

pembelajaran

dan

pasif.

menggunakan media komik dalam

Sehingga ketika guru meminta

materi menulis dialog sederhana.

siswa untuk berfikir dan dituangkan

Menurut

dalam

(2015:69) mengatakan bahwa:

siswa

tulisan,

cenderung

siswa

kesulitan

yaitu

Sudjana

dengan

dan

Rivai

khususnya pada mata pelajaran
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Komik merupakan bentuk
kartun dimana perwatakan sama
membentuk suatu ceritadalam
urutan gambar-gambar yang
berhubungan erat dirancang
untuk
menghibur
para
pembacanya. Komik telah
mencapai
kepopuleritasnnya
secara luas terutama sebagai
medium hiburan, namun juga
memiliki niali edukatif yang
tidak diragukan lagi.
Kesimpulannya media komik

Analysis (Analisis), Design
(Desain), Development
(Pengembangan), Implementation
(Penerapan) dan Evaluation
(Evaluasi).
Analisis
Desain

Pengembangan

adalah gambar yang dibuat secara
Penerapan

berurutan diserati balon-balon teks
percakapan sehingga membentuk
alur cerita. Komik tampil dengan
deretan gambr dalam kotak-kotak
dengan sedikit tulisan dan lebih
banyak

gambar.

dapat

Media

dijadikan

komik
media

pembelajaran materi menulis dialog
sederhana.

Dialog

sederhana

merupakan teks percakapan antara
dua atau tiga tokoh melalui tanya
jawab

yang

kesulitannya.

tidak
Dengan

media komik diharapkan

banyak
adanya
siswa

tertarik untuk membaca, kemudian
mampu berfikir dan menuangkan
dalam tulisan dialog sederhana
antara dua atau tiga tokoh dengan
memperhatikan isi serta perannya.
II METODE
Penelitian ini menggunakan
model ADDIE (Pribadi,2008:127)

Evaluasi

Subyek uji coba dalam penelitian
ini adalah siswa kelas VA di SDN
Bandar Lor 2 dengan jumlah 10
siswa pada uji coba terbatas. Siswa
kelas VB sebanyak

20 siswa

sebagai uji coba luas. Penelitian ini
menggunakan dua teknik analisis
data yaitu teknik analisis kualitatif
dan

analisis

Analisis
diperoleh

data

data

kuantitatif.

kualitatif

melalui

dapat
validasi

media,perangkat pembelajaran, soal
pretest dan posttest, angket respon
siswa dan guru. Sedangkan analisis
data kuantitatif dapat diperoleh dari
hasil skor validasi media, perangkat
pembelajaran, soal

pretest

dan

posttest, angket respon siswa dan
guru.

yang terdiri dari 5 tahapan yaitu
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2. Dalam penelitian pengembangan

III. HASIL DAN KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penetilian yang
dilakukan

dapat

dideskripsikan

ini membuat rancangan media
dengan

menggunakan

media

prosedur pengembangan sebagai

komik yang sesuai kebutuhan

berikut:

sehingga mencapai tujuan yang

1. Pada

tahap

melaksanakan
dalam

pertama

analisis kinerja

penelitian

akan

dicapai

dalam

pembelajaran.

dengan

3. Media yang telah dikembangkan

dan

kemudian divalidasi oleh ahli

melihat secara langsung situasi

media dan ahli materi. Produk

lingkungan serta proses belajar

akhir

mengajar pada siswa kelas V

sederhana sebagai berikut:

melakukan

observasi

SDN Bandar Lor 2.
analisis

kedua

kebutuhan

komik

dialog

Pada

yaitu

dalam

media

analisi

penelitian

dengan melakukan wawancara
dengan guru kelas V tentang apa
saja masalah yang dialami siswa
selama belajar tentang materi
menulis

dialog

Berdasarkan

Halaman Depan

Halaman 1

Halaman 2

Halaman 3

sederhana.
wawancara

diketahui siswa sulit memahami
materi menulis dialog sederhana
karena

tidak

adanya

pembelajaran

media

sehingga

dibutuhkan

solusi

dari

permasalahn

tersebut

salah

satunya

yaitu

menggunakan

media komik

Halaman 4 Halaman 5
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70,8 sedangkan pada posttest
mendapat hasil rata-rata 83,9.
Berdasarkan

perhitungan

hasil uji terbatas diperoleh
hasil 90% dinyatakan efektif.
Pada uji coba luas hasil
Halaman penutup

pretest mendapat nilai rata-

Media komik telah divalidasi
kemudian di uji coba kan pada uji
coba terbatas dan uji coba luas. Uji
coba terbatas adalah siswa kelas
VA SDN Bandar Lor 2 dengan
jumlah 10 siswa dan uji coba luas
kelas VB sebanyak 20 siswa.

komik dinyatakan valid, efektif dan
mendapat respon baik dari siswa.
Hal ini dibuktikan dengan:
media

memperoleh
sebesar

91,1%

hasil

validasi

nilai

sementara
materi

mendapatkan hasil sebesar
94%.

Dengan

demikian

media komik dan perangkat
pembelajaran

dinyatakan

valid, sangat baik dan dapat
digunakan tanpa revisi.
2. Keefektifan

hasil pretest dan posttest
siswa kelas V. Pada uji coba
soal

sebesar

Berdasarkan

81,25.
perhitungan

hasil uji coba luas diperoleh
hasil 85% dinyatakan efektif.

respon

komik

memperoleh

baik

dari

siswa

terbukti hasil angket respon
siswa

memperoleh

97,5%

berarti

media

komik

memperoleh respon sangat
baik
pada

darisiswa.
uji

memperoleh

Sementara

coba
hasil

luas
97,50%

yang berarti media komik
memperoleh respon sangat
baik dari siswa.
IV. PENUTUP
Simpulan dari dari penelitian ini

pengembangan

media komik dapat dilihatdari

terbatas

rata

pada uji coba terbatas yang
komik

hasil

hasil posttest mendapat rata-

3. media

Penelitian pengembangan media

1. Kevalidan

rata sebesar 66, sedangkan

pretest

yaitu sebagai berikut, (1) Media
komik pada materi menulis dialog
sederhana antara dua atau tigatokoh
dengan memperhatikan isi serta
perannya kelas V SDN Bandar Lor

mendapatkan hasil rata-rata
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2 dinyatakan valid dan dapat
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