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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang kurangnya minat baca siswa. Telah banyak 

upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Saat ini, pemerintah telah menggulirkan Gerakan 

Literasi Sekolah  yang memberikan ruang kepada siswa untuk mampu mengakses, 

memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Penelitian ini mengembangkan salah 

satu komponen pemanfaatan literasi media  visual dan audiovisual secara inovatif.  Penelitian 

ini mengembangkan bahan ajar Bahasa Indonesia untuk siswa SLTP berbasis e-comics 

portable.  Target khusus yang diupayakan adalah adanya bahan ajar e-comics yang dapat 

dipelajari di mana saja dan kapan saja (portable). Bahan ajar ini diharapkan dapat 

meningkatkan keterpahaman, kemenarikan, dan kesenangan siswa dalam belajar bahasa 

Indonesia.Penelitian ini mengunakan metode R & D melalui langkah-langkah 4-D, yaitu 

define, design, develop,  and disseminate. Peneliti merancang  materi ajar Bahasa Indonesia 

berbasis e-comics portableuntuk kelas VII dengan mempertimbangkan aspek relevansi, 

konsistensi, kecukupan, dan kemenarikan. Standar materi mempertimbangkan:  jenis materi, 

ruang lingkup, keluasan, kedalaman, urutan penyajian, dan perlakuan (treatment) yang harus 

dikuasi siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa bahan ajar 

memenuhi kriteria relevansi, konsistensi, kecukupan, dan kemenarikan. Begitu pula tingkat 

keterpahaman materi ajar sangat tinggi, setelah diberikan e-comics portable Bahasa Indonesia 

Kelas VII, berdasarkan hasil uji keterpahaman siswa terhadap materi yang diujikan 

(pengertian teks, jenis teks, dan struktur teks).  Berdasarkan aspek kemenarikan dan 

kesenangan, 98 % siswa menyatakan sangat tertarik dan sangat senang belajar dengan e-

comics portable. Dengan demikian, bahan ajar berbasis e-comicsportable dapat 

meningkatkan keterpahaman, kemenarikan, dan kesenangan siswa dalam belajar bahasa 

Indonesia. 

 

Kata kunci: Bahan Ajar, E-comics Portable 
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PRAKATA 

 

 

E-comics Portable Bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu masalah yang dialami 

siswa dalam pemahaman materi. E-comics Portable Bahasa Indonesia ditujukan untuk kelas 

7, terdiri atas delapan bagian, yakni (1) teks deskripsi, (2) teks fantasi/narasi, (3) teks 

prosedur/eksposisi, (4) teks hasil observasi/argumentasi, (5) puisi rakyat, (6) fabel, (7) 

menulis surat, dan (8) pembaca efektif. Delapan bagian tersebut merupakan hasil adaptasi 

dari buku siswa kurikulum 2013. Hal yang membedakan adalah bentuknya, yaitu dibuat 

dalam bentuk e-comics yang dapat siswa unduh melalui playstore bukan merupakan buku 

teks. Selain itu, E-comics Portable Bahasa Indonesia difokuskan pada materi struktur teks 

dan bukan sebagai pengganti buku ajar yang sudah ada melainkan hanya sebagai alternatif 

bahan bacaan saja. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Sumber belajar merupakan perantara yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar antara guru dengan siswa. Banyak sumber belajar yang dapat 

digunakan, di antaranya buku ajar. Namun sayangnya, buku ajar saat ini jarang 

dibaca para siswa. Mereka lebih memilih gadget (gawai) daripada membaca buku 

ajarnya. Hal ini menunjukkan menurunnya minat siswa dalam membaca. Selain 

itu, siswa kurang dapat memahami isi materi buku ajar yang telah mereka baca. 

Penyebabnya mungkin terlalu kompleksnya penggunaan bahasa di dalam buku 

ajar yang tersedia saat ini.  

Semua itu tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena seperti yang 

diketahui bersama bahwa kecerdasan siswa dapat diperoleh melalui minat dan 

keterpahaman siswa dalam membaca. Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan 

akan terjadi akibat yang tidak diharapkan, seperti kebodohan masal di antara para 

siswa. Dengan demikian, diperlukan strategi untuk meningkatkan minat membaca 

di kalangan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan indikator 

pembelajaran yang ditargetkan, sehingga peserta didik dapat memperoleh nilai, 

minimal pada batas kelulusan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah solusi yang harus 

diupayakan guna mencapai harapan, sehingga minat siswa dalam membaca, 

terutama buku ajar dapat ditingkatkan. 

Masalah yang diteliti adalah pengembangan bahan ajar Bahasa Indonesia 

berbasis e-comics portable sebagai alternatif pemilihan materi ajar untuk siswa 

SLTP.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bahan Ajar 

2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Kurniawati (2013), “Bahan belajar adalah sesuatu yang 

mengandung pesan/informasi untuk disajikan kepada pengguna baik oleh dirinya 

sendiri atau melalui bantuan penggunaan alat. Bahan belajar juga merupakan 

seperangkat rancangan materi pembelajaran yang disusun berdasarkan GBIM 

(Garis Besar Isi Materi) dan disesuaikan dengan karakteristik pengguna. Bahan 

belajar ini diperlukan oleh peserta didik/peserta diklat dan guru/instruktur. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Bahan Ajar 

Jenis-jenis bahan belajar menurut Kurniawati (2013) dapat dikategorikan 

sebagai berikut. 

a. Bahan belajar cetak, contohnya hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, 

brosur, leaflet. 

b. Bahan belajar noncetak, contohnya audio, radio, video pembelajaran, 

multimedia pembelajaran interaktif, dan internet. 

 

2.2 Komik 

2.2.1 Pengertian Komik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Komik adalah cerita bergambar 

(di majalah surat kabar,atau berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan 

lucu.” „Komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang 

ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan kata-

kata‟ (Franz & Meier, dalam Nurgiyantoro, 2005). Menurut Scott McCloud dalam 

Nurgiyantoro (2005) bahwa „Komik merupakan gambar yang menyampaikan 

informasi atau menghasilkan respon estetik pada yang melihatnya. Hampir 

seluruh teks komik tersusun dari hubungan antara gambar atau lambang visual 

dan kata-kata atau lambang verbal. Gambar dalam komik merupakan gambar-
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gambar statis yang berurutan yang saling berkaitan satu dengan yang lain yang 

membentuk sebuah cerita.‟ 

Menurut Hurlock dalam Nurgiyantoro (2005), „Komik dapat memberikan 

model yang dapat digunakan untuk mengembangkan kepribadian anak. 

Sebagaimana halnya genre sastra anak yang lain, komik pun dapat dijadikan 

sebagai sarana komunikasi, sarana untuk menyampaikan cerita, pesan, dan bahkan 

sampai pada hal-hal yang berbau ilmiah sekalipun.‟ 

 

2.2.2 Ciri-ciri Komik 

Ciri-ciri komik menurut Nurgiyantoro (2005) adalah sebagai berikut. 

1. Penyampai cerita 

Hadir untuk menyampaikan cerita. Namun, berbeda halnya dengan bacaan 

fiksi dan nonfiksi yang menyampaikan cerita dengan terks verbal, komik hadir 

lewat gambar dan bahasa, lewat teks verbal dan nonverbal sekaligus. Keterkaitan 

antara teks verbal dan nonverbal dalam komik sedemikian erat dan tidak dapat 

dipisahkan tanpa kehilangan roh cerita. Cerita dan pesan yang ingin disampaikan 

juga diungkapkan lewat gambar dan bahasa, maka gambar-gambar yang 

ditampilkan ke dalam bentuk panel-panel itu mesti berurutan, yang satu hadir 

sesudah yang lain dan berhubungan secara makna. Dalam cerita komik, panel-

panel gambar lebih dominan daripada teks verbal, dan bahkan banyak panel 

gambar yang sudah berbicara tanpa unsur bahasa atau dengan unsur bahasa yang 

terbatas. 

2. Bersifat proposional 

Komik mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca 

komik. Pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik menjadi pelaku 

utama. 

3. Bahasa Percakapan 

Bahasa yang digunakan dalam komik biasanya bahasa percakapan sehari-hari. 

Jadi pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan komik. Bahasa komik tidak 

menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca. 
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4. Bersifat Kepahlawanan 

Umumnya isi cerita yang ada di dalam komik,akan cenderung membuat 

pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. 

5. Penggambaran Watak 

Penggambaran watak dalam komik,digambarkan secara sederhana. 

Penggambaran secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti 

karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. 

6. Menyediakan Humor 

Humor kasar yang tersaji dalam komik akan mudah dipahami seseorang 

karena memang humor tersebut sering ada di masyarakat. 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Komik 

Sama halnya dengan berbagai genre sastra anak yang lain, komik juga 

dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori.  

Dilihat dari segi bentuk penampilan atau kemasan, komik dapat dibedakan 

menjadi tiga (Nurgiyantoro, 2005), yaitu sebagai berikut. 

1.      Komik strip (comic strip) 

Merupakan komik yang hanya terdiri atas beberapa panel gambar saja, namun 

dilihat dari segi isi telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Tentu saja 

karena gambarnya hanya sedikit dan gagasan yang disampaikan juga tidak terlalu 

banyak, lazimnya hanya melibatkan satu fokus pembicaraan seperti tanggapan 

terhadap berbagai peristiwa dan isu-isu mutakhir. Komik strip secara mudah 

ditemukan dalam berbagai majalah anak dan surat kabar seperti majalah bobo dan 

kids fantasi. 

2.      Komik buku  

Yakni komik yang dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya 

menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku biasanya berseri dan 

satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri dan seperti tidak ada habisnya. 

Komik-komik tersebut ada yang memang menampilkan cerita yang berkelanjutan, 

tetapi ada juga yang tidak. Maksudnya, antara komik seri sebelum dan sesudah 

tidak ada kaitan peristiwa dan konflik yang mempunyai sebab akibat.  
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3.      Komik humor dan petualangan 

Komik ini termasuk komik yang sangat digemari oleh anak-anak. Komik 

humor adalah komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu yang 

mengandung pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Aspek 

kelucuan atau humor dapat diperoleh lewat berbagai cara baik lewat gambar-

gambar maupun lewat kata-kata. Komik humor biasanya menampilkan gambar-

gambar yang lucu baik dilihata dari segi potongan, ukuran tubuh, tampang, 

proporsionalitas bagian-bagian tubuh maupun bentuk-bentuk bagian tubuh yang 

lebih sering terlihat aneh. 

3 Komik petualangan 

Komik petualangan adalah komik yang menampilkan cerita petualangan 

tokoh-tokoh cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela, memperjuangkan, 

perkelahian atau aksi-aksi lain yang termasuk dalam aksi petualangan. Komik ini 

menampilkan dua kelompok tokoh, yakni kelompok baik dan kelompok jahat, 

yang berseberangan memperebutkan sesuatu atau mempertahankan perinsip-

prinsip masing-masing dan hamper dipastikan kelompok baiklah yang selalu 

memenangkan perkelahian itu walaupun sebelumnya banyak terjadi kesulitan. 

4 Komik biografi  

Komik biografi dimaksudkan sebagai kisah hidup seorang tokoh sejarah yang 

ditampilkan dalam bentuk komik. Biografi tokoh yang bersangkutan biasanya 

telah ditulis dalam bentuk buku biografi yang semata-mata menggunakan 

lambang verbal. Komik ini selalu berkaitan dengan aspek lain sesuai dengan 

ketokohan tokoh yang dikomikkan misalnya, aspek sejarah, seni, religious, dan 

lain-lain. 

5 Komik ilmiah 

Komik ilmiah merupakan campuran antara narasi dan komik, dalam komik 

ilmiah tekanan ada pada proses penemuan dan barang temuannya. Contoh buku 

campuran narasi dan komik dalam seri penemuan yang dimaksud antara lain 

penemuan telepon, penemuan televise, penemuan pesawat terbang, penemuan 

mobil penemuan film, dan lain-lain. Buku tentang komik yang ditulis dengan 
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kemasan komik Understanding Comics (Scott McCloud) yang dirujuk pada 

tulisan ini tampaknya dapat dikategorikan sebagai komik ilmiah murni karena 

lebih banyak berisi uraian konseptual dan tanpa unsure biografi tokoh. 

 

Pembagian komik berdasarkan jenis cerita terbagi menjadi empat macam 

(Nurgiyantoro, 2005), yaitu  sebagai berikut. 

1. Komik edukasi 

Komik edukasi memiliki dua fungsi: 

a. Pertama adalah fungsi hiburan 

b. Kedua dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung  untuk 

tujuan edukatif. Hal ini karena kedudukan komik yang semakin 

berkembang ke arah yang baik karena masyarakat sudah menyadari nilai 

komersial dan nilai edukatif yang biasa dibawanya. 

2. Komik promosi (iklan) 

Komik juga mampu menumbuhkan imajinasi yang selaras dengan dunia 

anak, Sehingga muncul pula komik yang dipakai untuk keperluan promosi 

sebuah produk. Visualisasi komik promosi ini biasanya menggunakan figur 

superhero. 

3. Komik wayang 

Komik wayang berarti komik yang bercerita tentang cerita wayang, yaitu 

Mahabharata yang menceritakan perang besar antara Kurawa dan Pandawa 

maupun cerita Ramayana yang bercerita tentang penculikan Dewi Shinta. 

Komik jenis ini di Indonesia muncul di tahun 60-70-an dengan beberapa 

komik yang mengawali masa ini yaitu; Lahirnya Gatotkatja (Keng Po), Raden 

Palasara karya Johnlo, Mahabharata karya R.A Kosasih yang sangat terkenal 

terbitan melodi dari Bandung. 

4. Komik silat 

Komik silat sangatlah popular, karena tema-tema silat yang didominasi oleh 

adegan laga atau pertarungan sampai saat ini masih menjadi idola. Misalkan 

Jepang dengan ninja dan samurainya atau China dengan kungfunya. Sebut 

saja Naruto. 
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Macam-macam komik lainnya,yaitu sebagai berikut (Nurgiyantoro, 2005). 

1. Komik kartun/ karikatur 

Komik yang isinya hanya berupa satu tampilan, komik ini 

didalamnya berisi beberapa gambar tokoh yang digabungkan dengan 

tulisan- tulisan. Tujuan komik ini biasanya mengandung unsur kritikan, 

sindiran, dan humor. Sehingga dari gambar(kartun/tokoh) dan tulisan 

tersebut mampu memberikan sebuah arti yang jelas sehingga pembaca 

dapat memahami maksud dan tujuannya dari komik tersebut. 

2. Komik potongan 

Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang di 

gabungkan menjadi satu bagian / sebuah alur cerita pendek (cerpen). 

Tetapi  isi dari ceritanya tidak harus selesai disitu bahkan ceritanya bisa di 

buat bersambung dan di buat sambungan ceritanya lagi. Komik ini 

biasanya terdiri dari 3-6 panel bahkan lebih. Komik Potongan (Comic 

Strip) ini biasanya disodorkan dalan tampilan harian atau mingguan 

disebuah surat kabar, majalah maupun tabloid/buletin. Penyajian komik 

potongan ini ceritanya  juga dapat berisi cerita yang humor, cerita yang 

serius nan asik untuk dibaca setiap epsisodenya hingga tamat ceritanya. 

3. Komik tahunan 

Komik ini biasanya terbit setiap satu bulan sekali bahkna bisa juga satu 

tahun sekali. Penerbit biasanya akan menerbitkan buku- buku komik baik 

itu cerita putus maupun serial putus. 

4. Komik onlinew (web online) 

Selain media cetak, adapula media online. Dengan adanya media internet 

jangkauan pembacanya bisa lebih luas daripada media cetak. Komik online 

lebih menguntungkan daripada komik media cetak, karena dengan biaya 

yang sangat relatif lebih murah kita bisa menyebar luaskan komik yang 

bisa dibaca siapa saja. 

5. Buku komik 

Buku komik adalah suatu cerita yang berisikan gambar- gambar, tulisan, 

dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Buku komik ini sering kita 
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jumpai bahkan mungkin sering kita baca. Buku komik sering disebut 

sebagai komik cerita pendek, yang biasanya di dalam komik ini berisikan 

32 halaman tetapi ada juga komik yang berisi 48 halaman dan 64 halaman. 

Komik ini biasanya berisikan cerita lucu, cerita cinta (cerita remaja), 

superhero (pahlawan). 

 

2.3 Software Komputer  

2.3.1 Pengertian 

Menurut Rahman dan Alfaizi (2014) “Software atau perangkat lunak adalah 

program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) antara 

pengguna (user) dan perangkat keras (hardware). Software bisa juga dikatakan 

sebagai "penerjemah" perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk 

diteruskan atau diproses oleh perangkat keras (Hardware).  

“Software adalah program komputer yang isi intruksinya dapat diubah dengan 

mudah. Software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras (yang 

sering disebut device driver), melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan 

Software yang lain dan lebih mendasar (seperti sistem operasi, dan bahasa 

pemrograman), dan lain-lain” (Rahman dan Alfaizi, 2014). 

 

2.3.2 Jenis-jenis Program Aplikasi 

Secara praktis, sistem komputer membagi software menjadi tiga kelas utama 

(Wimatra dkk., 2008) yaitu sebagai berikut. 

1. Sistem software 

Membantu agar hardware dan sistem komputer dapat bekerja yang termasuk 

dalam kelas ini adalah operating systems, device drivers, diagnostic tools, servers, 

windowing syistems, utilities dan sebagainnya. Tugas sistem software adalah 

untuk membungkus pemrogram aplikasi sebanyak mungkin dari kekompleksan 

komputer yang digunakan secara detail, terutama memori dan feature hardware 

lainnya serta alat-alat asesoris lainnya seperti printer, readers, display, keyboard, 

alat-alat komunikasi dan sebagainya.  
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2. Programming software 

Menyediakan peralatan untuk membantu seorang programer dalam menulis 

program dan software komputer menggunakan bahasa pemrograman yang 

berbeda dengan cara yang lebih cocok menurut pemrogram. Peralatan ini 

mencakup text editors, compilers, interpreters, linkers, debuggers, dan sebagainya. 

Sebuah Integrated development environment (IDE) menyatukan peralatan tersebut 

ke dalam seperangkat software dan programmer tidak perlu mengetik perintah 

berulang kali untuk proses compiling, interpreting, debugging, tracing, dan 

sebagainya, karena IDE biasanya memiliki graphical user interface, or GUI. 

3. Application software 

Mengijinkan pengguna untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas-tugas khusus 

(tidak berkaitan dengan komputer). Software seperti ini meliputi industrial 

automation, business software, educational software, medical software, 

databases, dan komputer games. Sebuah program tidak akan dapat bekerja dengan 

lengkap hanya dengan satu buah program saja. Dia membutuhkan software 

tambahan dari kumpulan software yang ada agar menjadi lengkap. Kumpulan ini 

termasuk software components yang digunakan oleh program yang berdiri sendiri, 

tetapi masing-masing tidak dapat bekerja sendiri. 

 

2.4 Penyebab Menurunnya Minat Membaca Siswa 

Fatih (2010) menjelaskan bahwa beberapa hal yang menjadi penyebab 

rendahnya kemampuan membaca siswa di sekolah antara lain sebagai berikut. 

1. Terbatasnya sarana dan prasarana membaca, seperti ketersediaan 

perpustakaan dan buku-buku bacaan yang bervariasi.  

2. Situasi pembelajaran yang kurang memotivasi siswa untuk mempelajari 

buku-buku tertentu di luar buku-buku paket.  

3. Kurangnya model (dari kalangan guru) bagi siswa dalam hal membaca. 

4. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi elektronik.  

5. Banyaknya keluarga yang belum menanamkan tradisi wajib membaca. 

6. Keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap buku.  
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah penyediaan bahan ajar inovatif sebagai alternatif 

materi yang menarik dan mudah dipahami siswa SLTP. 

Manfaat penelitian ini adalah adanya bahan ajar berupa komik secara 

elektronik (e-comics) yang dapat dibaca di mana saja dan kapan saja (portable), 

sehingga lebih menarik dan tidak monoton dibandingkan dengan buku ajar yang 

sudah ada. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar Bahasa Indonesia 

terutama di SLTP yang dapat diterapkan oleh semua guru Bahasa Indonesia di 

sekolahnya masing-masing. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Secara keseluruhan penelitian dilakukan mengunakan metode R & D melalui 

langkah-langkah 4-D, yaitu define, design, develop, dan disseminate (Sugiyono, 

2010). Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

Tahapan pertama masih pada e-comics portable 1 (kelas VII). Langkah awal 

ditentukan (define) terlebih dahulu materi-materi SLTP kelas VII yang akan 

dimasukkan dalam e-comics portable. Adapun materi diambil berdasarkan 

kurikulum 2013 dan difokuskan pada struktur teks. Setelah itu baru dilanjutkan 

pada perancangan (design) isi e-comics portable yang disesuaikan dengan materi 

pada tahap penentuan (define). Perancangan gambar e-comics portable dibantu 

oleh komikus dari Universitas Telkom dan perancangan aplikasi e-comics 

portable secara daring (online) untuk dipasang di laptop atau smartphone, dibantu 

oleh programmer dari Universitas Telkom. Selanjutnya tahapan pengembangan, 

dalam tahapan ini dilakukan uji coba dan validasi atas perancangan yang sudah 

dilakukan. Uji coba dilakukan di SMPN 1 Lembang pada tiga puluh siswa. 

Adapun tim validator berjumlah dua orang, satu orang penulis buku ajar sekaligus 

Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, satu lagi diambil dari Guru Bahasa 

Indonesia SMPN 1 Lembang. Selanjutnya adalah tahapan 

penyebaran/implementasi (disseminate) ke sekolah-sekolah (SLTP).  

Untuk memberikan gambaran tahapan penelitian dan pengembangannya 

dapat dilihat pada bagan 4.1 berikut. 
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Sifat Metode   Langkah-Langkah Penelitian 

Kajian R & D   

Teoretik define, 

empirik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretik design 

Empirik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretik      develop 

 

 

 

 

 

 

 

Empirik dissiminate 

 

 

 

Bagan 4.1 Tahapan Penelitian 

 

  
 

  

Studi literatur 

tentang 

pembuatan  

e-comics 

 

Studi literatur 

tentang materi 

ajar SLTP  

 

Studi literatur 

tentang 

sumber 

belajar (buku 

ajar)  

Penentuan 

materi ajar 

untuk e-comics 

portable 

Perancangan  gambar dan 

aplikasi offline e-comics 

portable 

Analisis desain buku ajar yang 

sudah ada 

Validasi e-comics portable 

Bahasa Indonesia SLTP 

Validasi keberhasilan e-comics 

portable Bahasa Indonesia 

SLTP  sebagai alternatif bahan 

ajar  

 

Penyebaran dan penerapan e-comics portable Bahasa 

Indonesia SLTP  di masing-masing sekolah 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menghasilkan bahan ajar berbasis e-comics portable. Peneliti 

melakukan validasi instrumen dan validasi produk kepada  4 orang ahli. Validator 

1 dan 3 memvalidasi materi bab 1 s.d. 8, validator 2 dan 4 memvalidasi media dan 

aplikasi e-comics. Validator ke-1 ahli materi yang berprofesi sebagai penulis buku 

ajar dan dosen, yaitu Dr. E. Kosasih, M. Pd. Validator ke-2 merupakan ahli materi 

yang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia kelas VII, yaitu Dra. Nuke N. 

Validator ke-3 merupakan ahli multimedia berprofesi sebagai dosen sistem 

informasi, yaitu Asti Amalia Nur Fajrillah, BMM., M.Sc. Validator ke-4 

merupakan ahli multimedia berprofesi sebagai informatika, yaitu Rizza Indah 

Mega, MT. Uji coba terbatas dilakukan pada siswa kelas VII SMPN 1 Lembang 

sebanyak 30 orang. 

Validasi ahli dilakukan untuk melihat relevansi, konsistensi, kecukupan, dan 

kemenarikan bahan ajar berbasis e-comics portable dan uji coba ini dilakukan 

untuk melihat keterpahaman, ketertarikan, dan kesenangan siswa kelas VII dalam 

mempelajari materi bahasa Indonesia melalui e-comics portable. Berdasarkan 

validasi ahli diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 5.1 Hasil Validasi Ahli terhadap  Bahan Ajar  

Berbasis E-Comics Portable 

No. Aspek yang 

Diuji/ 

Validator 

1 

Validator 

2 

Validator 3 Validator 

4 

% % Jum

lah 

(%)    S Kr 

Bab yang 

divalidasi 

1 3 5 7 2 4 6 8 1 3 5 7 2 4 6 8    

2 4 6 8 1 3 5 7 2 4 6 8 1 3 5 7    

1. Relevansi r r r r r r r r r r r r r r r r 100 - 100 

2. Konsistensi k k k k k k k k k k k k k k k k 100 - 100 

3. Kecukupan c c c c c c c c c c c c c c c c 100 - 100 

4. Kemenarikan m m m m m m m m m m m m m m m m 100 - 100 

Keterangan: r=relevan, k=konsisten, c=cukup, m=menarik S= sesuai, Kr= kurang 
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Berdasarkan data hasil validasi ahli tentang bahan ajar e-comicsportable, 

dapat dinyatakan bahan ajar berbasis e-comics portable dinyatakan valid dilihat 

dari relevansi, konsistensi, kecukupan, dan kemenarikan. 

Berdasarkan hasil uji keterpahaman siswa terhadap bahan ajar berbasis E-

comics portable diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 5.2 Keterpahaman Bahan Ajar Berbasis E-Comics Portable 

 

No. Nama Responden Nilai Prates Nilai Postes 

1. Aprillia Lulu Azahra 50 90 

2. Rita Lestari 40 80 

3. Devira F. 60 80 

4. Malva 30 90 

5. Aldiansyah 50 90 

6. Wulan Sucina 60 90 

7. Ayu Mulyawati 60 80 

8. Muthmainah M. 50 90 

9. Fitri Wulandari 50 90 

10. M. M. Baiquri 50 90 

11. Wibi 60 100 

12. Shakira 50 90 

13. M. Surya 70 100 

14. Moch. Mawla M. 60 100 

15. Rizki A. P. 70 100 

16. Akmal P. 60 90 

17. Rizwan A. G. 60 100 

18. Rosiana S. 70 90 

19. Melisa 60 90 

20. Fury Arlianti 50 90 

21. Yuda Aditya A. 40 80 

22. Ghina Fahmi 30 80 

23. Ajeng Nur 40 80 

24. Risti Kania 30 90 

25. Vira Farhatul  50 90 

26. Ahmad Zaki 50 100 

27. Risa Y. 50 90 

28. M. Rizqi F. 60 100 

29. Rafi Ikhwanudien 50 100 

30. Moch. Rafli 50 100 

Total Nilai 1560 2730 

Rata-Rata Nilai 52 91 
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Berdasarkan hasil uji keterpahaman siswa terhadap materi yang diujikan 

(pengertian teks, jenis teks, dan struktur teks) sebelum diberikan e-comics 

portable Bahasa Indonesia Kelas VII diperoleh rata-rata nilai sebesar  52. Setelah 

diberikan e-comics portable Bahasa Indonesia Kelas VII, berdasarkan hasil uji 

keterpahaman siswa terhadap materi yang diujikan (pengertian teks, jenis teks, 

dan struktur teks) diperoleh rata-rata nilai sebesar  91.  

 

Tabel 5.3 

Data Peningkatan (N-Gain) 

Keterpahaman Siswa Melalui Bahan Ajar Berbasis E-Comics Portable 

 

Subjek Pretes Postes N-Gain 

S1 50 90 0.80 

S2 40 80 0.67 

S3 60 80 0.50 

S4 30 90 0.86 

S5 50 90 0.80 

S6 60 90 0.75 

S7 60 80 0.50 

S8 50 90 0.80 

S9 50 90 0.80 

S10 50 90 0.80 

S11 60 100 1.00 

S12 50 90 0.80 

S13 70 100 1.00 

S14 60 100 1.00 

S15 70 100 1.00 

S16 60 90 0.75 

S17 60 100 1.00 

S18 70 90 0.67 

S19 60 90 0.75 

S20 50 90 0.80 

S21 40 80 0.67 

S22 30 80 0.71 

S23 40 80 0.67 

S24 30 90 0.86 

S25 50 90 0.80 

S26 50 100 1.00 
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S27 50 90 0.80 

S28 60 100 1.00 

S29 50 100 1.00 

S30 50 100 1.00 

 

Tabel 5.4 

Statistika Deskriptif  

Data Peningkatan Keterpahaman Siswa Melalui Bahan Ajar  

Berbasis E-Comics Portable 
 

Descriptives 

  Statisti

c 

N-Gain Mean .8187 

Median .8000 

Variance .021 

Std. Deviation .14621 

Minimum .50 

Maximum 1.00 

Range .50 

 

Pada Tabel 5.4, nilai rata-rata peningkatannya (N-Gain) adalah 0.8187.  

Sehingga secara deskriptif, keterpahaman siswa melalui bahan ajar berbasis 

e-comics portable mengalami peningkatan dengan kategori tinggi. Adapun 

kriteria indeks N-Gain bisa dilihat pada Tabel 5.5.  

 

Tabel 5.5 

Kriteria Indeks N- Gains 

 

G Keterangan 

7,0g  Tinggi 

7,03,0  g  Sedang 

3,0g  Rendah 

  

Untuk mengukur peningkatan secara signifikan, maka harus diuji secara 

analisis dengan uji parametrik atau non parametrik. Adapun uji prasyarat untuk 
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menentukan apakah data dianalisis dengan uji parametrik atau non parametrik, 

maka harus diuji normalitas dulu. Tabel 5.6 adalah hasil analisis uji 

normalitasnya. 

 

Tabel 5.6 

Uji Normalitas 

Data Peningkatan Keterpahaman Siswa Melalui Bahan Ajar  

Berbasis E-Comics Portable 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisti

c df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

N-Gain .193 30 .006 .886 30 .004 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Pada Tabel 5.6 nilai sign. N-Gain < 0.05 sehingga data tidak berdistribusi 

normal. 

Untuk mengukur adanya peningkatan secara signifikan, maka digunakan uji 

non-parametrik (one sample Kolmogorov smirnov). 

Hipotesis: 

H0: µ = 0.82 

(peningkatan secara signifikan keterpahaman siswa melalui bahan ajar 

berbasis e-comics potable berada pada kategori tinggi) 

Ha: µ ≠ 0.82 

(peningkatan secara signifikan keterpahaman siswa melalui bahan ajar 

berbasis e-comics potable tidak berada pada kategori tinggi) 
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Tabel 5.7 

Uji Hipotesis Data N-Gain 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  N-Gain 

N 30 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .8187 

Std. Deviation .14621 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .193 

Positive .184 

Negative -.193 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.055 

Asymp. Sig. (2-tailed) .216 

 

Pada Tabel 5.7 nilai sign. > 0.05, maka H0 diterima sehingga peningkatan 

secara signifikan keterpahaman siswa melalui bahan ajar berbasis e-comics berada 

pada kategori tinggi. 

Aspek ketertarikan diuji melalui angket respons siswa terhadap bahan ajar 

dengan e-comics portable.  Hal yang diamati dalam ketertarikan meliputi: 

tampilan, desain dan gambar, jenis dan ukuran huruf, komposisi warna, ruang dan 

tataletak. Data ketertarikan  siswa terhadap bahan ajar dengan e-comics portable, 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 5.8 Ketertarikan Siswa terhadap  

Bahan Ajar Berbasis E- Comics Portable 

N

o. 

Aspek yang Diamati Ketertarikan Ketidakter-

tarikan 

Jumlah Rata-rata 

Persentase (%)  

  Jum-

lah 

% Jum-

lah 

% M TM 

1. Tampilan  30 100 - - 100 - 

2. Desain dan Gambar  30 100 - - 100 - 

3. Jenis dan Ukuran Huruf  30 100 - - 100 - 

4. Komposisi Warna   30 100 - - 100 - 

5. Ruang dan Tataletak   27   90 3 10 90 10 

Jumlah 490 10 

Rata-rata 98 2 
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Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan bahwa bahan ajar berbasis E-

Comics Portable menarik dibaca siswa kelas VII, dengan bukti sebanyak 98 % 

siswa menyatakan tertarik dan 2 % menyatakan tidak menarik, khususnya dalam 

ruang dan tataletak. 

Aspek kesenangan digali melalui angket respons.Unsur kesenangan yang 

diamati meliputi dampak yang dirasakan siswa meliputi: kontribusi dalam 

menambah pengetahuan, kemudahan pemahaman, kesistematisan penyajian, 

kemenarikan tampilan, kekhasan/keunikan, dan kemudahan penggunaan. Data 

aspek kesenangan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 5.9 Kesenangan Siswa terhadap Bahan Ajar Berbasis E-Comics Portable 

 
No. Aspek yang Diamati Kesenangan Ketidak-

senangan 

 Rata-rata 

Persentase (%)  

  Jumlah % Jumlah % M TM 

1. Kontribusi pengetahuan 30 100 - - 100 - 

2. Kemudahan pemahaman 30 100 - - 100 - 

3. Kesistematisan penyajian 30 100 - - 100 - 

4. Kekhasan/keunikan 28 93,33 2 6,67 93,33 6,67 

5. Kemudahan penggunaa 29 96,67 1 3,33 96,67 3,33 

Jumlah 490 10 

Rata-rata 98 2 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari respons siswa tentang kesenangan 

menggunakan bahan ajar berbasis e-comics portable,  maka dapat dinyatakan 

bahwa  bahan ajar berbasis e-comics portable memberikan unsur kesenangan. Hal 

ini dibuktikan 98% siswa menyatakan senang, dan hanya 2 % siswa yang 

menyatakan tidak senang, karena dianggap tidak memiliki kekhasan/keunikan dan 

masih ada 1 siswa yang menyatakan sulit dalam penggunaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa 

bahan ajar bahasa Indonesia berbasis e-comics portable untuk siswa kelas VII 

telah memenuhi syarat relevansi, konsistensi, dan kecukupan materi. Hal ini 

didukung hasil validasi ahli terhadap bahan ajar bahasa Indonesia berbasis e-

comics portable. Begitu pula dilihat dari keterpahaman, kemenarikan, dan 

kesenangan siswa menggunakan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis e-comics 
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portable. Berdasarkan data pengujian pemahaman siswa terhadap bahan ajar 

bahasa Indonesia berbasis e-comics portable dinyatakan bahwa siswa paham 

dengan baik. Hal ini didukung dengan rata-rata nilai sebesar 87. Begitu pula 

dilihat dari data ketertarikan dan kesenangan sebanyak 98% siswa menyatakan 

tertarik dan 98% siswa menyatakan senang.  

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh diharapkan bahan ajar bahasa 

Indonesia berbasis e-comics portable dapat digunakan sebagai alternatif pemilihan 

bahan ajar untuk siswa kelas VII. 

Adapun luaran yang dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 5.10 Target Capaian Tahunan 

 

No. Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS TS+1 TS+2 

1. 

Publikasi Ilmiah 

Internasional Ada - - 

Nasional  
Submitted Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

2. 

Pemakalah dalam Temu Ilmiah 

Internasional Ada - - 

Nasional 
Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

3. 

Invited Speaker dalam temu 

Ilmiah 

Internasional 
Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Nasional 
Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

4. 
Visiting Lecturer Internasional 

Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

5. Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

Paten - - -  

Paten 

sederhana 

Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Hak cipta Terdaftar - -  

Merk dagang Belum Belum Ada 

Rahasia 

dagang 

Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Desain 

produk 

industri 

Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 
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Indikasi 

Geografis 

Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Perlindungan 

Varietas 

Tanaman 

Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Perlindungan 

Topografi 

Sirkuit 

Terpadu 

Tidak ada Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

6. Teknologi Tepat Guna Ada - - 

7. Model/Purwarupa/Desain/Karya 

Seni/Rekayasa Sosial 

Ada  Ada Ada 

8. Buku Ajar (ISBN) Ada Ada  Ada 

9. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) Ada Ada  Ada  
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Rencana tahapan berikutnya adalah menambah ruang lingkup penyebaran 

e-comics portable kepada seluruh siswa dan Guru Bahasa Indonesia tingkat 

SLTP, untuk langkah awal penyebaran direncanakan di wilayah Bandung, untuk 

selanjutnya diharapkan dapat disebarkan se-Indonesia. Selain itu, rencana tahapan 

selanjutnya adalah merancang e-comics portable ke-2 dan ke-3. E-comics 

portable ke-2 diperuntukkan kelas VIII dan e-comics portable ke-3 ditujukan 

untuk kelas IX. 

Rencana tahapan berikutnya dapat dilihat pada bagan 6.1 berikut ini. 

 

  E-comics Portable Bahasa 
Indonesia Kelas VII  

Penyebaran E-comics Portable 
Bahasa Indonesia Kelas VII se-

Bandung kepada siswa dan 
Guru Bahasa Indonesia 

Penyebaran E-comics Portable 
Bahasa Indonesia Kelas VII se-
Indonesia kepada siswa dan 

Guru Bahasa Indonesia 
 

Rancangan E-comics Portable 
Bahasa Indonesia Kelas VIII 

(Tahun 2018) 
 

Rancangan E-comics Portable 
Bahasa Indonesia Kelas IX 

(Tahun 2019) 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Oleh 

karena itu, kehadirannya harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya-upaya 

pembaharuan dalam bidang pendidikan, khususnya pembelajaran. Pengembangan 

bahan ajar bahasa Indonesia berbasis e-comics portable untuk kelas VII 

merupakan salah satu wujud  kontribusi pemanfaatan teknologi dalam 

pembelajaran yang mudah dipahami, menarik, dan menyenangkan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar bahasa Indonesia berbasis e-

comics portable untuk kelas VII telah memenuhi syarat dilihat dari relevansi, 

konsistensi, dan kecukupan materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Begitu pula 

dilihat dari respons siswa selaku pengguna menunjukkan bahan ajar tersebut 

mudah dipahami, menarik, dan menyenangkan.  

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap bahan ajar bahasa 

Indonesia berbasis e-comics portable untuk kelas VII dapat  digunakan sebagai 

alternatif sumber belajar  siswa kelas VII. Selain untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa, bahan ajar ini kelebihannya dapat dibawa ke mana-mana  serta dapat 

dipelajari di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, diharapkan bahan ajar 

ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam pencapaian 

tujuan pendidikan di Indonesia.  
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Abstract  

This research is motivated from the lack of students’ reading interest. Nowadays, 

government has rolled the School Literacy Movement which gives students 

space to access, understand, and use information intelligently. This research 

develops an innovative and innovative component of visual and audiovisual 

media literacy use. This research develops Indonesian Language learning 

materials for Junior High School students based on portable e-comics. 

Specific targets pursued are e-comics teaching materials that can be learned 

anywhere and anytime (portable). This is expected to improve students’ 

understanding, attractiveness, and pleasure in learning Indonesian language. 

This research uses R & D method through 4-D steps. Researchers designed e-

comics portable-based Indonesian teaching materials for grade VII by 

considering aspects of relevance, consistency, adequacy, and attractiveness. 

Material standards take into consideration: the type of material, scope, 

breadth, depth, order of presentation, and treatment students must master. 

Based on the results of research conducted, the teaching materials meet the 

criteria of relevance, consistency, adequacy, and attractiveness. Similarly, the 

level of understanding is very high, based on the aspect of attractiveness and 

pleasure, students said they were very interested and happy. Thus, teaching 

materials based on portable e-comics can improve students’ comprehension, 

attractiveness, and pleasure in learning Indonesian language. 

 

Keywords: Teaching Material, Portable E-Comics 
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2
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1.0  Introduction  

Learning resources are the intermediaries used in teaching and learning 

activities between teachers and students. Many learning resources can be used by 

students. They can also use rapid advancement of information and communication 

technology as a source of learning. In line with that, the government rolled School 

Literacy Movement to improve reading culture among learners. Correspondently, 

the rapid development of information and communication technology must be 

used to develop reading culture. In fact, almost all students have gadgets. They 

read a lot through gadgets. Therefore, the presence of gadgets should be used to 

improve the reading culture, not a barrier and gadgets can be used as a source of 
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learning. Thus, a strategy is needed to develop teaching materials that can be 

learned through gadgets.  

The problem in this study is how the design, implementation, and impact 

of portable e-comics use to the understanding, interest and pleasure of junior high 

school students in learning Indonesian language teaching material. This study 

aims to design portable e-comics as an alternative selection of Indonesian 

language teaching materials for grade VII junior high school students.  

This research becomes very important because gadgets has begun to 

dominate the hearts of the students, so it can be used as media companion and 

supporting textbooks. It is expected to develop a reading culture and improve 

students‟ understanding of teaching materials. Therefore, the applications 

contained in portable e-comics gadgets are expected to be an alternative problem 

solving in improving reading culture and the quality of students‟ understanding of 

teaching material. 

 

2.0 Library Study and Research Methods 

The modern learning paradigm demands high activity, criticality, and 

creativity of learners. However, it  will not be achieved without the enrichment of 

innovative learning resources. Thus, the source of learning plays a very important 

role in realizing the achievement of qualified education. Many learning resources 

can be used, one of them is teaching materials in the form of internet. 

Rohman & Amri (2016), set out the term of teaching material as learning 

materials, stating that the learning materials consist of knowledge, attitudes, and 

skills. These three aspects are developed based on the curriculum that includes the 

Graduate Competence Standards (SKL), SK (Competence Standards)/KI (Core 

Competencies), and Basic Competencies (KD). Thus, teaching materials should 

be relevant to the applicable curriculum demands. Learning materials and learning 

media cannot be separated. Comic is one of learning media form. 

According to Daryanto (2016), “Comics is a cartoon form that expresses 

the characters and implements a story in a sequence closely related to the image 

and is designed to provide entertainment to the readers.” Comics as medium can 
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provide opportunities for learners to learn with fun because the comic is designed 

by using an interesting image. 

According to Sudjana & Rivai (2015),”Comics is a form of cartoon that 

expresses the character and plays a story in a sequence closely linked to the image 

and designed to provide entertainment to the reader.” Comics can be used to build 

characters because comic is a story that is able to express the character of the 

figures. 

According to Rohani (1997), “Comic media is a media that has a simple, 

clear, easy to understand, and more personal nature so that it is informative and 

educative. Based on the definition of comics presented, it indicates that comic is 

an informative and educative media. Therefore, this study develops comic as a 

medium of learning.  

Many type of comics that can be developed. According to Nurgiyantoro 

(2015), observed from the appearance, comics can be divided into: educational 

comics, promotional comics, puppet comic, and silat comic. The type of comics 

developed in this study is an online educational comic. Educational comic has two 

functions namely entertainment and educative function. Now comic is growing 

because the community has realized its commercial and educational value. Even 

comics are not just printed, now can be wider than printed media. Online comics 

can widely spread over because it can be read by anyone and anywhere. 

Developed online educational comics require software that serves as a link 

between users and hardware. Software can also be functioned as a “translator” 

commanding that computer users run to be forwarded or processed by hardware. 

The computer system divides the software into three parts: system 

software, programming software, and application software. The system software 

helps hardware and computer system work. These include: operating systems, 

device drivers, diagnostic tools, servers, windowing systems, utilities. 

Programming software provides tools to assist a programmer in writing computer 

programs and software using different programming languages in a way better 

suited to the programmer. These tools include text editors, compilers, interpreters, 

linkers, debuggers. The application software sections include industrial 
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automation, business software, educational software, medical software, databases, 

and computer games. All of these programs will not work out completely with just 

one program, but require additional software from the existing software to 

complete. 

The research method used in the development of teaching materials based 

on portable e-comics uses R & D method through 4-D steps, i.e. define, design, 

develop, and disseminate. The first stage (define), examines the curriculum and 

sets the material in grade VII to be included in portable e-comics. The second 

stage (design) contents of portable e-comics that is adapted to the material at the 

stage of determination (define). In addition, the design of portable e-comics and 

portable e-comics application design (offline) to be installed on a laptop or smart 

phone, third stage of development (develop) that is the stage of testing and 

validation. Fourth stage of implementation (disseminate) results of development 

of portable e-comics teaching materials to schools and students of grade VII 

widely. 

 

3.0 Research Result 

This research produces teaching materials based on portable e-comics. The 

researchers validate the instrument and product validation to 4 experts. Validators 

1 and 3 validate the odd instruments and chapters, validators 2 and 4 validate even 

instruments and chapters. A limited trial was conducted on grade VII as many as 

30 students.  

Expert validation is carried out to see the relevance, consistency, 

adequacy, and attractiveness of portable e-comics teaching materials and this trial 

is conducted to see the understanding, interest and pleasure of grade VII students 

in learning Indonesian language material through portable e-comics. Based on 

those obtained data as follows. 
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Based on expert validation data on portable e-comics teaching materials, it 

can be stated that portable e-comics based teaching materials are validly seen 

from relevance, consistency, adequacy, and attractiveness. 

Based on the result of students comprehension test on teaching materials 

based on portable e-comics obtained data as follows. 

Based on the result of student comprehension test on material, from the 

three chapters given, the average of their overall understanding within value of 87. 

Based on the results of questionnaire provided that explores the response of 

students to the ease of understanding he materials 29 students (96,66%) stated 

easy to understand the teaching materials about meaning type, structure, and 

linguistic elements of a text present in portable e-comics. 

The aspect of interest is tested through a questionnaire of student response 

to teaching materials with portable e-comics. Things observed in interest include: 

display, design and drawing, type and font size, color composition, space and 
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layout. Student interest data on teaching materials with portable e-comics, can be 

seen in the following table. 

 

 

Based on data obtained from the students response to the pleasure in using 

portable e-comics instructional materials, it can be stated that portable e-comics 

based teaching materials provide an element of fun. This is evidenced by 98% of 

students express pleasure, and only 2% of students who expressed displeasure, 

because it is considered to have no uniqueness and there is still 1 student who 

states difficult in use. 

 

4.0 Discussion 

Teaching material is a very important learning component. Therefore, 

teaching materials should be well prepared. The teaching materials delivered must 

be easily understood by the students and provide great benefit for self-

development and science and technology. Indonesian language teaching materials 

for grade VII based on portable e-comics are expected to be alternative teaching 

materials that provide ease and fun in learning and improve reading culture among 

the students of grade VII. 

Based on the results of research conducted, it can be stated that the 

teaching materials of Indonesian language based on portable e-comics for grade 

VII students have qualified relevance, consistency, and material adequacy. This is 

supported by expert validation results on portable e-comics –based Indonesian 
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language teaching materials. Similarly, seen from the comprehension, 

attractiveness, and pleasure of students using Indonesian language material based 

on portable e-comics. Based on the testing data students comprehension in 

portable e-comics based Indonesian language teaching material stated that 

students understand well. This is supported by an average value of 87. Similarly, 

seen from the data of interest and fun as much as 98% of students expressed 

interest and 98% of students expressed pleasure. 

Based on the research data obtained, it is expected that Indonesian 

language teaching materials based on portable e-comics can be used as an 

alternative selection of teaching materials for grade VII students. 

 

5.0 Conclusion 

Nowadays, the development of science and technology is very rapid. 

Therefore, its presence should be utilized to encourage renewal efforts in the field 

of education, especially learning. The development of portable e-comics-based 

Indonesian language teaching materials for grade VII is one form of technology 

contribution use in learning that is easy to understand, interesting, and fun.  

The result of the research shows that the portable e-comics-based 

Indonesian language teaching materials for grade VII have been qualified seen 

from relevance, consistency, and material adequacy in accordance with 

curriculum demands. Similarly, seen from the response of students as the user 

shows the teaching material is easy to understand, interesting, and fun. 

Based on the result of this research, the researcher hopes that the learning 

materials of Indonesian language based on portable e-comics for grade VII can be 

used as an alternative source of student learning in grade VII. In addition to 

improving student learning outcomes, these teaching materials can be brought 

anywhere and can be learned anywhere and anytime. Thus, it is expected that this 

teaching material is useful and can give a high contribution in the achievement of 

educational goals in Indonesia. 
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Abstract 

Learning media is a very important element in achieving learning objectives. 

Teachers should be able to organize active, creative, innovative, effective, and fun 

learning. One of the main factors is learning media. Therefore, teachers must be 

able to choose, prepare, use, and develop the learning media so well that the 

purpose of learning is achieved. This study examines the effectiveness of portable 

e-comics as an innovative alternative media in improving the learning results of 

Indonesian language in grade VII students. The research method used  is R & D 

with four stages: define, design, develop, and disseminate. The effectiveness of 

portable e-comics media is tested through validity tests: relevance, consistency, 

adequacy, and attractiveness of portable e-comics media. Furthermore, 

standardized material tests include: text types, scope, breadth, depth, order of 

presentation, exercises, and assignments. Student comprehension of Indonesian 

language materials in portable e-comics was tested through tests. The results 

show that the developed  portable e-comics meets the following criteria: 

relevance, consistency, adequacy, and attractiveness. Similarly, the material 

presented meets the standards of: the type of text, scope, breadth, depth, order of 

presentation, exercises, and tasks assigned. The results of the level of 

understanding of the students of SMP class VII towards the material show that the 

portable e-comics media is effectively used in improving the understanding of the 

students of class VII in learning Indonesian language. This is evidenced by the 

results of statistical tests that show the average value of the increase from pretest 

to postest (N-Gain) is 0.8187, so descriptively stated that the level of 

understanding of portable e-comics material has increased with high category. 

Based on the results of this study, portable e-comics effectively used as an 

alternative media in learning Indonesian in class VII. 

 

Keywords: portable e-comics, media, innovation 

  

1. PENDAHULUAN   

Guru memegang peranan penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan 

pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar 

siswa menjadi bagian penting dari tugas dan tanggung jawab seorang guru. Salah 

satu upaya yang harus dilakukan guru adalah pemilihan dan penggunaan media 

pembelajaran. Sudjana dan Rivai (2015, hlm.2) menyatakan bahwa media 
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pembelajaran dapat mempertinggi proses dan hasil belajar karena media 

pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih menarik, bahan pengajaran lebih 

mudah dipahami, metode mengajar lebih bervariasi, dan siswa aktif melakukan 

pembelajaran. Untuk itu, betapa pentingnya guru menguasai tentang media 

pembelajaran.  

Seiring dengan pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi, media 

pembelajaran telah banyak mengalami perkembangan. Media berbasis komputer, 

audiovisual, multimedia, interaktif video, dan  internet semakin berkembang. Guru 

harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk perkembangan media 

pembelajaran berbasis komputer. Kehadiran komputer membuka peluang 

pengembangan berbagai media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kuncinya, 

ada pada kreativitas dan keprofesionalan guru dalam menyiapkan dan 

melaksanakan pembelajaran. 

Banyak hasil penelitian yang menyatakan rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia, di antaranya hasil penelitian  yang dilakukan Jaringan Pemantau 

Pendidikan  Indonesia (JPPI) yang melakukan penelitian Right to Education Index 

(RTEI) di 14 negara dengan menetapkan 5 indikator: governance, availability, 

accessibility, acceptability, dan adaptability. Dari14 negara dengan  kelima 

indikator yang diukur tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan nilai  

skor 77% . Dari lima indikator yang diukur terdapat tiga yang masih rendah yakni: 

kualitas guru (availability), sekolah yang belum ramah anak (acceptability), dan 

pendidkan bagi kelompok marginal (adaptability).  (Detiknews, 23 Maret 2017, 

11.59). 

Selain itu, minat  membaca para siswa di Indonesia juga tergolong rendah. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian Most Literred Nation in the World 

yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univeristy pada Maret 2016, 

Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti 

(Kompas.com, 29 Agustus 2016, 07.17). 

Sekaitan dengan dua hasil penelitian di atas, yakni  rendahnya kualitas guru 

dan rendahnya minat membaca siswa, peneliti melakukan penelitian ini karena dua 

hal tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan. 

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme 

guru, baik peningkatan dalam kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan 

kepribadian. Upaya yang dilakukan di antaranya pelatihan model-model dan 

pengembangan media pembelajaran. Begitu pula upaya meningkatkan minat 

membaca. Namun, hasilnya masih belum menggembirakan. Oleh karena itulah,  

penelitian ini dilaksanakan. 

Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Apakah e-comics portable  sebagai 

media alternatif  memenuhi kriteria kurikulum dan standar materi pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas VII?; 2) Bagaimanakah efektivitas  e-comics portable  

sebagai media alternatif dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas VII pada 

pembelajaran bahasa Indonesia?  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa e-comics portable  

sebagai media alternatif  pembelajaran yang relevan dengan tuntutan kurikulum 

dan standar materi, sebagai media yang inovatif, mudah dipelajari, mudah di bawa 

ke mana-mana, serta dapat meningkatkan pemahaman, dan kesenangan siswa 

belajar bahasa Indonesia. 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi solusi atas permasalahan rendahnya 

kualitas guru dan rendahnya minat membaca. Dengan media e-comics portable 
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diharapkan guru semakin inovatif dan profesional, serta minat dan kemampuan 

membaca siswa meningkat.  

   

2. METODE PENELITIAN 

E-comis portable merupakan salah satu media pembelajaran berbasasis 

internet yang memadukan antara materi, gambar, dan unsur komputer. Oleh karena 

itu, pengembangan media ini melibatkan programmer dan komikus. Banyak media 

pembelajaran yang dapat dipilih guru dalam menyampaikan pembelajaran. 

Namun, media yang dipilih tentu harus sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. 

Heinich, dkk. dalam Arsyad (20016, hlm. 67-69) menyampaikan model 

perencanaan penggunaan media yang efektif dengan istilah ASSURE (Analyze 

learner characteristics, State objective, Select or modify media, Utilize, Require 

learner response, and Evaluate). Dalam menyiapkan media, guru harus 

menganalisis karakteristik siswa, merumuskan tujuan yang jelas, memilih dan 

memodifikasi materi dan media,menyampaikan materi dengan media yang dipilih, 

meminta tanggapan siswa, dan mengevaluasi proses dan hasil belajarnya.  

Selain itu, Sudjana dan Rivai (2015, hlm. 4-5) menyatakan kriteria dalam 

memilih media pembelajaran adalah: 1) ketepatannya dengan tujuan pengajaran, 

2) dukungan terhadap isi bahan pelajaran, 3) kemudahan memperoleh media, 4) 

keterampilan guru dalam menggunakannya, 5) tersedia waktu untuk 

menggunakannya, 6) sesuai dengan taraf berpikir siswa. 

Media e-comis portable yang dikembangkan telah mempertimbangkan 

persyaratan sesuai dengan pendapat kedua ahli tersebut. Media e-comis portable 

dikembangkan dari media komik yang selama ini berkembang dalam bentuk cetak. 

Sudjana dan Rivai ( 2015, hlm. 64) mengemukakan, “Komik adalah suatu bentuk 

kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan 

yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan 

kepada pembaca”. Media komik menggunakan gambar dalam bentuk kartun yang 

menggambarkan karakter para tokohnya. 

Daryanto (2016, hlm. 145), juga berpendapat, “Komik adalah bentuk kartun 

yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang 

erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan 

kepada para pembaca”. Media komik mampu mengungkapkan karakter para 

tokohnya yang dapat menarik perhatian siswa. 

Menurut Rohani (1997, hlm. 21), “Media komik merupakan media yang 

mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami, dan lebih bersifat personal 

sehingga bersifat informatif dan edukatif”. Bedasarkan pendapat tersebut, komik 

merupakan media yang informatif dan edukatif. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengembangkan komik sebagai media pembelajaran. 

Guru dapat memilih dan menggunakan berbagai jenis komik. Nurgiyantoro 

(2005: 62) mengemukakan jenis komik dilihat dari segi bentuk penampilan yang 

dibedakan menjadi: komik edukasi, komik promosi, komik wayang, dan komik 

silat.  Komik  edukasi  memiliki dua fungsi yakni fungsi hiburan dan fungsi 

edukatif. Dengan adanya media internet sekarang banyak dikembangkan komik 

online karena dapat menyebar dengan jangkauan yang lebih luas dan bisa dibaca 

siapa saja dan di mana saja. 

Jenis komik yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah komik edukasi  

online. Komik edukasi online yang dikembangkan memerlukan perangkat lunak 
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(software) yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna  (user) dengan 

perangkat keras ((hardware). Software bisa juga dikatakan sebagai "penerjemah" 

perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau 

diproses oleh perangkat keras (hardware).  

Terdapat tiga bagian dalam sistem komputer yakni sistem software, 

programming software, dan Application software. Sistem software terdiri atas: 

operating systems, device drivers, diagnostic tools, servers, windowing syistems, 

utilities yang bertugas membantu agar hardware dan sistem komputer dapat 

bekerja. Programming software adalah bagian yang membantu programer dalam 

menulis program. Software komputer menggunakan bahasa pemrograman yang 

berbeda dengan cara yang lebih tepat  menurut pemrogram. Peralatan ini di 

antaranya mencakup text editors, compilers, interpreters, linkers, debuggers. 

Bagian application software meliputi industrial automation, business software, 

educational software, medical software, databases, dan komputer games. Semua 

program ini tidak akan dapat bekerja dengan lengkap hanya dengan satu program, 

tetapi membutuhkan software lain yang ada agar menjadi lengkap dan bekerja 

secara sempurna. 

Muatan materi ajar yang dikemas dalam e-comics portable berkaitan dengan 

pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas VII berdasarkan Kurikulum 

2013.  Jenis teks yang diajarkan di kelas VII meliputi: teks deskripsi, teks cerita 

Fantasi, teks prosedur, teks laporan hasil observasi, mengapresiasi dan 

mengkreasi puisi rakyat, mengapresiasi dan mengkreasi fabel, surat pribadi dan 

surat dinas, serta pembaca efektif.  

Setiap jenis teks tersebut mempunyai tujuan, isi, struktur, dan ciri 

kebahasaan yang berbeda. Kompetensi yang harus dikuasai siswa mencakup 

pengetahuan dan keterampilan reseptif (menyimak dan membaca), serta 

keterampilan produktif (berbicara dan menulis). Siswa harus menguasai secara 

konseptual jenis-jenis teks tersebut dan harus terampil mengapresiasi dan 

mengkreasikannya dengan baik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah R&D dengan langkah-langkah  4-

D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Langkah awal menentukan 

(define) materi bahasa Indonesia di VII yang dimasukkan dalam e-comics 

portable. Materi diambil berdasarkan kurikulum 2013. Langkah kedua 

perancangan (design) isi e-comics portable. Perancangan gambar e-comics 

portable dibantu oleh komikus dan perancangan aplikasi e-comics portable 

secara laring (offline) untuk dipasang di laptop atau smartphone, dibantu oleh 

programmer. Langkah ketiga pengembangan (develop) yakni melakukan  uji 

coba dan validasi atas perancangan yang sudah dilakukan. Langkah keempat 

penyebaran/ implementasi (disseminate) yang dilakukan ke sekolah untuk 

implememntasi e-comis portabel pada siswa kelas VII, melalui Webtoons, dan 

seminar. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang diperoleh berupa produk media pembelajaran berupa 

e-comis portabel materi bahasa Indonesia untuk kelas VII. E-comics portabel 

yang dihasilkan dapat diunduh melalui link:  

http://www.webtoons.com/id/challenge/e-comics-portable-bahasa-

indonesia/list?title_no=94547.  

Produk media pembelajaran e-comis portabel bahasa Indonesia untuk kelas 

VII ini divalidasi oleh dua orang yang berprofesi sebagai penulis buku teks 

bahasa Indonesia dan guru bahasa Indonesia di kelas VII. Berdasarkan validasi 

pakar diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 1 Hasil Validasi Ahli terhadap  Materi  E-Comics Portable 

 
 
 

VALIDATOR 

BAB YANG 
DIVALIDASI 

ASPEK YANG DIVALIDASI  

RELEVANSI KONSISTENSI KECUKUPAN KEMENARIKAN  

Rele-

van 

Tidak 

Relevan 

Konsisten Tidak 

konsisten 

Memadai Tidak 

memadai 

Menarik Tidak 

Menarik 

 

 

 
 

I. 

1 √ - 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

2 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

3 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

4 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

5 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

6 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

7 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

8 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

 
 

II. 

 

1 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

2 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

3 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

4 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

5 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

6 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

7 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

8 
√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
- 

√ 

 
-   

JUMLAH 16 0 16 0 16 0 16 0   

PERSENTASE (%) 
10

0

% 

0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%   

 

Berdasarkan data hasil validasi ahli tentang bahan ajar e-comics portable, 

dapat dinyatakan materi ajar yang terdapat dalam e-comics portable  semuanya 

http://www.webtoons.com/id/challenge/e-comics-portable-bahasa-indonesia/
http://www.webtoons.com/id/challenge/e-comics-portable-bahasa-indonesia/
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(100%) sudah valid dilihat dari relevansi, konsistensi, kecukupan, dan 

kemenarikan. 

Uji pemahaman siswa terhadap materi ajar dalam e-comics portable 

dilakukan melalui tes sebelum dan sesudah menggunakan media e-comics 

portable. Tes disusun berdasarkan materi yang terdapat dalam setiap bab dengan 

jumlah soal pilihan ganda sebanyak 30 soal. Adapun data peningkatan pemahaman 

siswa terhadap materi e-comics portable tampak pada tabel berikut. 

 

  

Tabel 2  Data Peningkatan (N-Gain) 

Pemahaman Siswa terhadap materi E-Comics Portable 

  

Subjek Pretes Postes N-Gain 

 

Subjek Pretes Postes N-Gain 

S1 50 90 0.80 S16 60 90 0.75 

S2 40 80 0.67 S17 60 100 1.00 

S3 60 80 0.50 S18 70 90 0.67 

S4 30 90 0.86 S19 60 90 0.75 

S5 50 90 0.80 S20 50 90 0.80 

S6 60 90 0.75 S21 40 80 0.67 

S7 60 80 0.50 S22 30 80 0.71 

S8 50 90 0.80 S23 40 80 0.67 

S9 50 90 0.80 S24 30 90 0.86 

S10 50 90 0.80 S25 50 90 0.80 

S11 60 100 1.00 S26 50 100 1.00 

S12 50 90 0.80 S27 50 90 0.80 

S13 70 100 1.00 S28 60 100 1.00 

S14 60 100 1.00 S29 50 100 1.00 

S15 70 100 1.00 S30 50 100 1.00 

 

Berdasarkan N-Gain yang diperoleh, maka dapat dihitung statistika deskriptifnya 

sebagaimana tampak pada tabel berikut. 

 

Tabel 3 Statistika Deskriptif  

Data Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Materi E-Comics Portable 

  

Descriptives 

  Statistic 

N-

G

ai

n 

Mean .8187 

Median .8000 

Variance .021 

Std. Deviation .14621 

Minimum .50 

Maximum 1.00 

Range .50 

 

Pada tabel 3, tampak  nilai rata-rata peningkatannya (N-Gain) adalah 0.8187,  
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sehingga secara deskriptif, keterpahaman mahasiswa melalui bahan ajar berbasis e-

comics portable mengalami peningkatan dengan kategori tinggi. Adapun kriteria 

indeks N-Gain bisa dilihat pada tabel berikut. 

  

Tabel 4 Kriteria Indeks N- Gains 

 

G Keterangan 

 Tinggi 

 Sedang 

 Rendah 

 

  

Untuk mengukur peningkatan secara signifikan, maka diuji secara analisis dengan uji 

parametrik atau nonparametrik. Adapun uji prasyarat untuk menentukan apakah 

data dianalisis dengan uji parametrik atau nonparametrik, maka  diuji normalitas 

dulu.  Adapun hasil analisis uji normalitasnya sebagai berikut. 

  

Tabel 5 Uji Normalitas 

Data Peningkatan Pemahaman Siswa terhadap Materi 

 E-Comics Portable 

  

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Statistic df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

N-Gain .193 30 .006 .886 30 .004 

a. Lilliefors Significance Correction 

  

Pada tabel 5 nilai sign. N-Gain < 0.05 sehingga data tidak berdistribusi normal. 

Untuk mengukur adanya peningkatan secara signifikan, maka digunakan uji non-

parametrik (one sample Kolmogorov smirnov). 

Hipotesis: H0: µ = 0.82 (peningkatan secara signifikan pemahaman siswa terhadap 

materi ajar e-comics potable berada pada kategori tinggi). 

Ha: µ ≠ 0.82 (peningkatan secara signifikan pemahaman siswa terhadap materi e-

comics potable tidak berada pada kategori tinggi). 

  

Tabel 6 Uji Hipotesis Data N-Gain 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  N-Gain 

N 30 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .8187 

Std. Deviation .14621 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .193 

Positive .184 

Negative -.193 
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Kolmogorov-Smirnov Z 1.055 

Asymp. Sig. (2-tailed) .216 

  

Pada tabel 6 nilai sign. > 0.05, maka H0 diterima sehingga peningkatan secara 

signifikan pemahaman siswa terhadap materi ajar  e-comics portable dan berada pada 

kategori tinggi. 

Untuk melihat respons siswa terhadap  ketertarikan e-comics portable. diuji melalui 

angket. Hal yang diamati dalam ketertarikan meliputi: tampilan, desain dan gambar, jenis 

dan ukuran huruf, komposisi warna, ruang dan tataletak. Data ketertarikan  siswa 

terhadap bahan ajar dengan e-comics portable, dapat dilihat pada tabel berikut.  

  

Tabel 7  Ketertarikan Siswa terhadap Materi  E- Comics Portable 

  

No

. 

Aspek yang Diamati Ketertarikan Ketidakter-

tarikan 

Jumlah Rata-rata 

Persentase 

(%)  

  Jumlah % Jumlah % M TM 

1. Tampilan  30 100 - - 100 - 

2. Desain dan Gambar  30 100 - - 100 - 

3. Jenis dan Ukuran Huruf  30 100 - - 100 - 

4. Komposisi Warna   30 100 - - 100 - 

5. Ruang dan Tataletak   27   90 3 10 90 10 

Jumlah 490 10 

Rata-rata 98 2 

  

Data dalam tabel 7 menunjukkan bahwa materi dan E-Comics Portable  menarik  

dilihat dari tampilan, desain dan gambar, jenis dan ukuran huruf, komposisi warna. Hal 

ini terbukti seluruh siswa (100%) menjawab menarik.  Hanya 3 orang (2 %) yang  

menyatakan ruang dan tataletaknya tidak menarik.  

Selain itu, angket juga digunakan untuk menggali aspek kesenangan  dan dampak 

yang dirasakan siswa meliputi: kontribusi dalam menambah pengetahuan, kemudahan 

pemahaman, kesistematisan penyajian, kemenarikan tampilan, kekhasan/keunikan, dan 

kemudahan penggunaan. Data aspek kesenangan dapat dilihat pada tabel berikut. 

  

Tabel  8 Kesenangan Siswa terhadap Materi  E-Comics Portable 

  

No. Aspek yang Diamati Kesenangan Ketidak-

senangan 

Rata-rata 

Persentase (%) 

  Jumlah % Jumlah % M TM 

1. Kontribusi 

pengetahuan 

30 100 - - 100 - 

2. Kemudahan 

pemahaman 

30 100 - - 100 - 

3. Kesistematisan 

penyajian 

30 100 - - 100 - 

4. Kekhasan/keunikan 28 93,

3

3 

2 6,6

7 

93,3

3 

6,67 
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5. Kemudahan 

penggunaa 

29 96,

6

7 

1 3,3

3 

96,6

7 

3,33 

Jumlah 490 10 

Rata-rata 98 2 

  

Data dalam tabel 8 di atas  menunjukkan respons seluruh siswa  (100%) menyatakan 

senang karena memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan, kemudahan 

pemahaman, kesistematisan penyajian, kemenarikan tampilan. Ada 2 orang siswa ( 

6,67%) menyatakan tidak senang karena e-comics portable dianggap tidak unik dan tidak 

memiliki kekhasan dan ada 1 orang siswa (3,33%) menyatakan sulit dalam 

menggunakannya karena harus menggunakan aplikasi HP atau komputer. 

Berdasarkan data penelitian, dapat dinyatakan bahwa implementasi media E-Comics 

Portable telah memenuhi standar kurikulum dan standar materi, sehingga dapat 

digunakan sebagai media elternatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk 

peningkatan pemahaman siswa terhadap materi ajar bahasa Indonesia di kelas VII. 

 Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan, media  e-comics portable yang 

dikembangkan dapat dijadikan sebagai salah satu media alternatif yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII. Media e-comics portable   menggunakan 

gambar dengan desain, komposisi warna, tataletak dan tataruang yang disajikan dapat 

menjadi daya tarik bagi siswa agar mereka mau membaca dan memahami materi ajar 

yang disajikan.  

Berdasarkan hasil validasi pakar, media e-comics portable yang dibuat telah 

memenuhi kriteria relevansi, konsistensi, kecukupan, dan kemenarikan. Berdasarkan hasil 

validasi terhadap relevansi, konsistensi, kecukupan, dan kemenarikan materi ajar dalam e-

comics portable yang dikembangkan, semua validator  menyatakan materi yang disajikan 

relevan dengan tuntutan kurikulum dan tuntutan kompetensi di kelas VII; konsisten dalam 

istilah, struktur, dan penyajian; serta materi yang disajikan cukup memadai secara teoretis 

dan praktik terutama untuk pengembangan keterampilan. Selain itu, dilihat dari aspek 

kemenarikan, media e-comics portable yang dibuat menarik dilihat dari tampilan; desain 

dan  gambar,; jenis dan ukuran huruf; komposisi warna; serta tataruang dan tataletak. 

Materi ajar dalam media e-comics portable yang dikembangkan sudah disesuaikan 

dengan tuntutan Kurikulum 2013. Materi yang dikembangkan merujuk pada Komptensi 

Inti dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di 

kelas VII. Bedasarkan Kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia telah mengalami 

perubahan paradigma pembelajaran bahasa Indonesia dari era Kurikulum 2006. Kini, 

pembelajaran bahasa Indonesia menganut pendekatan berbasis teks. Oleh karena itu, 

materi ajar dalam media e-comics portable telah berbasis teks mengacu pada tuntutan 

Kurikulum 2013. Begitu pula dilihat dari konsistensi dan kecukupannya, materi ajar pada 

e-comics portable tersebut konsisten dalam format, istilah, dan penyajian, serta materi 

yang disajikan telah memenuhi tuntutan kompetensi dalam kurikulum untuk siswa kelas 

VII. 

Berdasarkan hasil uji pemahaman siswa kelas VII terhadap materi e-comics portable, 

menunjukkan bahwa siswa memahami materi dengan baik. Hal ini tampak dari hasil tes 

yang diberikan diketahui  nilai rata-rata peningkatannya (N-Gain) adalah 0.8187, 

sehingga secara deskriptif, keterpahaman mahasiswa melalui bahan ajar berbasis e-

comics portable mengalami peningkatan dengan kategori tinggi dan peningkatannya 

teruji secara signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji nonparametrik (one 

sample Kolmogorov smirnov) diperoleh  nilai sign. > 0.05, maka, H0 diterima sehingga 

peningkatan terjadi secara signifikan dengan berada pada kategori tinggi. Dengan 
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demikian,  materi ajar yang tertuang pada e-comics portable efektif meningkatkan 

pemahaman siswa kelas VII dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Selain itu, berdasarkan hasil angket respons siswa terhadap materi dalam e-comics 

portable, siswa  memberikan respons positif atas kemenarikan dan kesenangan dalam 

menggunakan e-comics portable. Seluruh siswa  (100%) yang menjadi responden 

menyatakan bahwa materi dan E-Comics Portable  menarik  dilihat dari tampilan, desain 

dan gambar, jenis dan ukuran huruf, komposisi warna.  

Selain itu,  respons seluruh siswa  (100%) menyatakan senang menggunakan E-

Comics Portable karena memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan, 

kemudahan pemahaman, kesistematisan penyajian, kemenarikan tampilan. Hanya  2 

orang (6,67%) yang  menyatakan E-Comics Portable dianggap tidak unik dan tidak 

memiliki kekhasan dan hanya 1 orang (3,33%) yang merasakan sulit dalam 

menggunakannya karena harus menggunakan aplikasi gadget atau komputer. 

Berdasarkan data penelitian dapat dinyatakan bahwa implementasi media E-Comics 

Portable telah memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai media elternatif dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia  untuk siswa kelas VII. 

 

4. KESIMPULAN 

Media pembelajaran memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan. Untuk itu, seorang guru harus mampu memilih, menyiapkan, dan 

mengembangkan media pembelajaran dengan baik. 

Media e-comics portable merupakan salah satu media pembelajaran yang 

dikembangkan dengan menggunakan gambar-gambar untuk menyampaikan pesan 

edukatif melalui penggambaran karakter tokoh dalam alur cerita yang disajikan dalam 

media gadget. 

Berdasarkan hasil validasi pakar terhadap standar kurikulum dan standar materi 

ajar dalam media e-comics portable yang dikembangkan telah memenuhi prinsip 

relevansi, konsistensi, kecukupan, dan kemenarikan sehingga dinyatakan layak digunakan 

sebagai alternatif  bahan dan media  pembelajaran  bahasa Indonesia di kelas VII. 

 Berdasarkan hasil pengukuran pemahaman siswa terhadap konsep materi 

pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang disajikan dapat dinyatakan bahwa 

media E-Comics Portable  efektif dan layak digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII. 

Media e-comics portable hendaknya dapat digunakan sebagai alternatif media 

pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VII yang dapat mengubah paradigma pemikiran 

siswa dari pembelajaran yang membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. 

Begitu pula dengan kehadiran media gadget jangan dipandang sebagai media penghambat 

budaya membaca, namun justru perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini 

harus mampu dimanfaatkan sebagai inovasi teknologi pembelajaran yang mencapai 

tujuan pendidikan. 

 

5. DAFTAR PUSTAKA 

Arsyad, Azhar (2016). Media pembelajaran.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Daryanto. (2016). Media pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media. 

Nurgiyantoro, Burhan. (2005). Sastra anak: pengantar pemahaman dunia anak. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Rohani, A. (1997). Media instruksioanl edukatif. Jakarta: Rineka Cipta. 

Rohman, M. dan Amri, S. (2016). Strategi & desain pengembangan sistem 

pembelajaran. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 

 Sudjana, N. dan Rivai, A. (2015).  Media pengajaran. Bandung: Sinar Baru. 



54 
 

 

 

 

 

Lampiran 3. Sertifikat 

Pemakalah dalam Temu 
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Lampiran 4. Surat 

Keterangan HKI 
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Lampiran 5. Teknologi 

Tepat Guna 
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  Penelitian ini menghasilkan produk teknologi tepat guna dalam bentuk 

e-comics portable yang dapat dilihat oleh pendidik, peserta didik dan khalayak 

umum melalui laman http://www.webtoons.com/id/challenge/e-comic-

portable-bahasa-indonesia/list?title_no=94547. Penelitian ini mengembangkan 

bahan ajar Bahasa Indonesia untuk siswa SLTP berbasis e-comics portable.  

Target khusus yang diupayakan adalah adanya bahan ajar e-comics yang dapat 

dipelajari di mana saja dan kapan saja (portable). Bahan ajar ini diharapkan dapat 

meningkatkan keterpahaman, kemenarikan, dan kesenangan siswa dalam belajar 

bahasa Indonesia. Produk penelitian ini merupakan salah satu upaya Gerakan 

Literasi Sekolah  yang memberikan ruang kepada siswa untuk mampu mengakses, 

memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Penelitian ini 

mengembangkan salah satu komponen pemanfaatan literasi media visual komik 

secara inovatif. Sasaran pengguna teknologi E-Comics ini adalah siswa, guru, 

orang tua/wali siswa, dan khalayak umum yang dapat mengoperasikan telepon 

genggam pintar atau internet. 
Selain itu, E-comics Portable Bahasa Indonesia difokuskan pada materi 

struktur teks dan bukan sebagai pengganti buku ajar yang sudah ada melainkan 

hanya sebagai alternatif bahan bacaan. E-comics Portable Bahasa Indonesia 

diharapkan dapat membantu masalah yang dialami siswa dalam pemahaman 

materi. E-comics Portable Bahasa Indonesia ditujukan untuk kelas 7, terdiri atas 

delapan bagian, yakni (1) teks deskripsi, (2) teks fantasi/narasi, (3) teks 

prosedur/eksposisi, (4) teks hasil observasi/argumentasi, (5) puisi rakyat, (6) 

fabel, (7) menulis surat, dan (8) pembaca efektif. Delapan bagian tersebut 

merupakan hasil adaptasi dari buku siswa kurikulum 2013.  
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Lampiran 6. Desain  E-

Comics Portable Bahasa 

Indonesia Kelas 7 
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Desain  E-Comics Portable Bahasa Indonesia Kelas 7 

 

Laman 

File cover komik 
depan 

File nama 
penyusun 

File pengantar 

Bab 1 (cover bab 1 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 2 (cover bab 2 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 3 (cover bab 3 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 4 (cover bab 4 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 5 (cover bab 5 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 6 (cover bab 6 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 7 (cover bab 7 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 8 (cover bab 8 
lalu urutan gambar 

komik) 

File Daftar Pustaka 

Telepon 
Genggam 

Unduh Playstore 

Unduh Webtoons 

File cover komik 
depan 

File nama 
penyusun 

File pengantar 

Bab 1 (cover bab 1 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 2 (cover bab 2 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 3 (cover bab 3 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 4 (cover bab 4 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 5 (cover bab 5 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 6 (cover bab 6 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 7 (cover bab 7 
lalu urutan gambar 

komik) 

Bab 8 (cover bab 8 
lalu urutan gambar 

komik) 

File Daftar Pustaka 
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Lampiran 7. Buku 

(ISBN) E-Comics 

Portable Bahasa 

Indonesia Kelas 7 
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Lampiran 8. Tingkat 

Kesiapan Teknologi 

(TKT) 



70 
 



71 
 

 
  



72 
 

 

 

 

Lampiran 9. 

Instrumen Penelitian 
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Nama  : 

Sekolah :  

Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar! 

 

Soal 1. Apa yang dimaksud teks? (Skor 5) 

 

A. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang 

B. Teks adalah naskah yang dimanipulasi 

C. Teks adalah wacana yang berisi nonfiksi 

D. Teks adalah wacana yang berisi fiksi 

E. Semua jawaban benar 

 

 

Soal 2. Apa saja jenis teks yang terdapat dalam e-comics portable Bahasa 

Indonesia kelas 7? (Skor 5) 

 

A. Teks deskripsi, teks fantasi/narasi, teks prosedur/eksposisi, teks hasil 

observasi/argumentasi, teks puisi rakyat, dan teks fabel 

B. Teks deskripsi, teks fantasi/narasi, teks prosedur/eksposisi, teks hasil 

observasi/argumentasi, dan teks puisi rakyat 

C. Teks deskripsi, teks fantasi/narasi, teks prosedur/eksposisi, teks hasil 

observasi/argumentasi, teks puisi rakyat, teks fabel, dan teks surat  

D. Teks deskripsi, teks fantasi/narasi, teks prosedur/eksposisi, teks hasil 

observasi/argumentasi, teks puisi rakyat, teks fabel, dan teks persuasi 

E. Semua jawaban benar 

 

Soal 3. Tuliskanlah struktur teks deskripsi! (Skor 5) 

A.  Identifikasi, deskripsi bagian, penutup/kesan 

B.  Orientasi, komplikasi, resolusi 

C. Tujuan, langkah/tahapan, penutup 
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D.  Gambaran umum (definisi dan klasifikasi), deskripsi bagian, penutup 

E.  Isi dan sampiran 

 

Soal 4. Tuliskanlah struktur teks prosedur/eksposisi! (Skor 5) 

 

A. Identifikasi, deskripsi bagian, penutup/kesan 

B.  Orientasi, komplikasi, resolusi 

C. Tujuan, langkah/tahapan, penutup 

D.  Gambaran umum (definisi dan klasifikasi), deskripsi bagian, penutup 

E.  Isi dan sampiran 

 

 

Soal 5. Analisislah teks deskripsi berikut berdasarkan struktur teksnya! (Skor 15) 

Gunung Tangkuban Perahu berada di 

Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di 

Desa Cikole Kecamatan Lembang dan 20 

km dari pusat kota Bandung.  Gunung 

Tangkuban Perahu memiliki ketinggian 

2.084 di atas permukaan laut atau sekitar 

6.873 kaki. Suhu di gunung ini adalah 17 

derajat celcius pada siang hari dan dapat 

mencapai 2 derajat celcius pada malam 

hari. Karena suhunya yang dingin, pada 

saat aku berkunjung ke  sana, aku 

mengenakan jaket 

 

Tidak seperti gunung berapi lainnya, 

puncak Gunung Tangkuban Perahu ini 

berbentuk memanjang dan mirip sebuah 

perahu yang terbalik. Pada lereng gunung 

juga terdapat hamparan perkebunan teh 

yang membuat aku ingin berlama-lama 

menikmati keindahannya. Tempat wisata 
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yang satu ini juga seringkali dijadikan 

lokasi pemotretan untuk foto prewedding, 

iklan komersil dan juga pengambilan 

gambar untuk film 

Selama aku di sana, aku merasa sangat 

senang, karena selain cuacanya yang sejuk, 

aku pun dapat menikmati pemandangan 

kawah yang indah. Rasanya aku ingin 

berkunjung lagi ke sana 

 

 

Soal 6. Analisislah teks prosedur/eksposisi berikut berdasarkan struktur teksnya! 

(Skor 15) 

 

SMS adalah cara berkomunikasi yang tidak 

langsung, tidak tatap muka, sehingga 

terkadang menimbulkan salah tafsir atau 

menyinggung orang yang menerima pesan 

tersebut.  

 

Hal yang harus diperhatikan adalah: (1) 

perhatikan waktu pengiriman pesan, (2) 

gunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, (3) dimulai dengan sapaan, (4) 

tuliskan identitas pengirim pesan, (5) 

tuliskan keperluan dengan jelas dan 

singkat, (6) ucapkan maaf untuk 

menunjukkan kerendahan hati, (7) akhiri 

dengan ucapan terima kasih. 

 

Nah itulah cara mengirim SMS yang 

beretika agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
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LEMBAR JAWABAN 

 

1. A 

2. C 

3. A 

4. C 

5. Identifikasi, deskripsi bagian, penutup 

6. Tujuan, langkah, penutup 
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ANGKET PENILAIAN SISWA TERHADAP 

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA  

BERBASIS E-COMICS PORTABLE 

SEBAGAI ALTERNATIF PEMILIHAN MATERI AJAR  

UNTUK SISWA SLTP KELAS VII 

 

Nama  : _______________________ 

Sekolah : _______________________ 

A. Penilaian 

1. Dalam mengisi angket ini, diharapkan kejujuran dan kesungguhan Anda. 

2. Angket ini tidak akan memengaruhi apapun kecuali untuk penelitian 

semata. 

3. Sebelum mulai mengisi angket pada masing-masing nomor, bacalah 

terlebih dahulu setiap pernyataan yang diberikan. 

Keterangan T : Tertarik  TT: Tidak tertarik 

 

No Pernyataan 
Tanggapan 

Keterangan 
T TT 

1 Tampilan    

2 Desain dan Gambar    

3 Jenis dan Ukuran Huruf    

4 Komposisi Warna    

5 Ruang dan Tataletak    

 

Keterangan S : Senang  TS: Tidak senang 

 

No Pernyataan 
Tanggapan 

Keterangan 
S TS 

1 Kontribusi pengetahuan    

2 Kemudahan pemahaman    

3 Kesistematisan penyajian    

4 Kekhasan/keunikan    

5 Kemudahan penggunaa    

  



78 
 

B. Kritik dan Saran 

Masukan pendapat Anda tentang e-comics portable, kritik, serta saran untuk 

pengembangan ke depan 

 

 

 Bandung,...................... 2017 

Penilai, 

 

______________________ 

 

  



79 
 

 

 

 

 

Lampiran 10. 

Personalia Tenaga 

Pelaksana 
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Personalia Tenaga Pelaksana 

 

No. Nama Keterangan 

1.  Dr. Titin Nurhayatin, M.Pd. Peneliti 

2. Marlia, S.Pd., M.Hum. Peneliti 

3. Desti Fatin Fauziyyah, S.Pd., M.Pd. Peneliti 

4. Rizky Ghazhali Komikus 

5. Hafiz Denasputra Programmer 
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Biodata Ketua dan Anggota Peneliti 

 

A. Identitas Diri Ketua 
  
1. Nama Lengkap (dengan gelar)  Dr. Titin Nurhayatin,M.Pd. 

2. Jenis Kelamin Perempuan 

3. Jabatan Fungsional  Lektor Kepala 

4. NIP/NIK/Identitas lainnya  1962041119860121001 

5. NIDN  000011046201 

6. Tempat dan Tanggal Lahir  Ciamis, 11 April 1962 

7. E-mail  titinurhayatin@gmail.com 

9. Nomor Telepon/HP  022-5414252/ 08156200543 

10. Alamat Kantor  Jalan Tamansari Nomor 6-8 Bandung 

11. Nomor Telepon/Faks  022- 4205317/  022-4263982 

12. Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 120 orang; S-2 =  -orang;  S-3 = - orang 
 
 
 

13.  Mata Kuliah yang Diampu 

1. Teori dan Praktik Pembelajaran Membaca 

2. Analisis Kesulitan Membaca 

 3. Teori dan Praktik Pembelajaran Menyimak 

 4.  Tata Wacana 

 5.  Penilaian Pemb. Bahasa dan Sastra Indonesia 

 6. Teori dan Praktik Pembelajaran Berkomunikasi     

      Lisan 
  

B. Riwayat Pendidikan Ketua  
 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi IKIP Bandung IKIP Bandung UPI 

Bidang Ilmu  Pend. Bahasa dan   

Sastra 

Indonesia 

 Pend. Bahasa    

 Indonesia 

Pendidikan 

Bahasa 

Indonesis 
Tahun Masuk-Lulus    1980-1984  1994-1997  2007-2011 

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi   Perbandingan     

  Efektivitas 

Metode  

  Ceramah dengan  

  Diskusi dalam  

  Pengajaran 

Kalimat  

  Majemuk 

  Minat 

Membaca   

  Bu-ku Ajar 

dan  

  Kebi-asaan  

  Membaca 

Buku  

  Ajar 

Dihubungka

n  

  dengan 

Tingkat Pe- 

  mahaman 

Membaca  

 Efektivitas 

Model 

Pembelajaran 

membaca 

Prosa Fiksi 

dengan 

Pendekatan 

Estetika 

Resepsi 

mailto:titinurhayatin@gmail.com
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Nama Pembimbing/Promotor 1. Drs. Muslim 

Nurdin 

2. Drs. Supriyadi 

1. Prof. Dr. 

Ahmadsla-

met,. M.Ed. 

2. Prof. Dr. 

Chaedar 

Alwasillah, 

M.Ed. 

1. Prof. Dr. . 

Ahmadslamet, 

M.Ed. 

2. Prof. 

Iskandarwassid 

3. Prof. Dr. Syam-

sudin A.R. 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)  
No.  

Tahun 
 

Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber
* 

Jml (Juta Rp) 
 

1. 
 2010-2011 Analisis Kebiasaan dan KEM 

(Kecepatan Efektif Membaca 

Mahasiswa Prodi Pend. Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah FKIP 

Unpas 

 

 Internal     

FKIP  

Unpas 

          5 

. 
2. 

 2011-2012 Analisis Kemampuan Menulis Karya 

Ilmiah  Mahasiswa Prodi Bahasa dan 

Sastra Indonesia dan Daerah FKIP 

Unpas 

 

Internal   

FKIP 

Unpas 

          5 

 
3. 

 2012-2013 Pengembangan Model Perkuliahan 

Bahasa Indonesia Berbasis 

Multimedia sebagai Upaya 

Peningkatan Kualitas Proses dan 

Hasil Perkuliahan di Perguruan 

Tinggi 

 

 

 

Hibah 

Bersain

g 

DIKTI 

Tahap I 

       40 

. 
4. 

 2013-2014 Pengembangan Model Perkuliahan 

Bahasa Indonesia Berbasis 

Multimedia sebagai Upaya 

Peningkatan Kualitas Proses dan 

Hasil Perkuliahan di Perguruan 

Tinggi 

 

Hibah 

Bersain

g 

DIKTI 

Tahap II 

        40 

. 
5. 

 2014-2015  Analisis Kesiapan Membaca 

Mahasiswa  Prodi Pendidikan Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah FKIP 

Universitas Pasundan Bandung 

Angkatan 2014/2015 

 

Internal   

FKIP 

Unpas 

        5 

. 
6. 

2015-2016 Pengembangan Keterampilan 

Berkomunikasi Lisan  Berbasis 

Penilaian Autentik  pada Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Bahasa,                

Sastra Indonesia dan Daerah  FKIP 

Universitas Pasundan  Tahun 

2015/2016 

 

 

Internal 

FKIP 

Unpas 

        5 
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

  
 

No. 
 

Tahun 
 

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1. 2010  Memberi Diklat Guru-guru (PLPG) DIPA 

Kemendiknas 

50 

2. 2011 Model Pengembangan Bahasa pada Anak Usia 

Dini 

Dana 

Kepakaran 

FKIP Unpas 

5 

3. 2012 KKN Tematik Jawa Barat Bappeda Jawa 

Barat 

75 

4. 2013 Memberi Pelatihan dalam Sosialisasi 

Kurikulum 2013 

DIPA 

Kemendiknas 

20 

5. 2014  Memberi Diklat Guru-guru (PLPG) DIPA 

Kemendiknas 

50 

6. 2015 Pelatihan Pembinaan Karakter Peserta 

Didik melalui Model Pengembangan 

Keterampilan Berbahasa Indonesia pada 

Guru-guru PAUD Al-Kautsar Komplek 

Nata Endah Desa Margahayu Tengah, 

Kecamatan Marg hayu, Kabupaten  

Bandung 

 

 

Dana 

Kepakaran 

FKIP Unpas 

5 

*  Tuliskan  sumber  pendanaan  baik  dari  skema  pengabdian  kepada  

masyarakat  DIKTI 

maupun dari sumber lainnya. 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir  
 

No. 
 

Judul Artikel Ilmiah 
 

Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1. Pengembangan Model Perkuliahan Bahasa Indonesia 

Berbasis Multimedia sebagai Upaya Peningkatan 

Kualitas Proses dan Hasil Perkuliahan di Perguruan 

Tinggi 

 

Artikulasi Volume 

12/Nomor 1/ 

Bulan Mei 2013 

 
- 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir  
 

No 
Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 

 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1  Seminar Internasional  Bahasa Ibu sebagai Ekspresi 

Budaya 

2010, Bandung 

2.  Seminar Internasional  Sastra merupakan Sarana Ekspresi 

Budaya 

2011, Bandung 
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3.  Seminar Nasional  Membangun Karakter Bangsa 

melalui Pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia 

2012, Bogor 

4.  Instruktur Nasional   Implementasi Kurikulum 2013 2013,  Bandung 

5.  Seminar  Nasional  Implementasi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia berdasarkan 

Kurikulum 2013 

2013, Bandung 

6.  Instruktur Nasional   Implementasi Kurikulum 2013 2013,  Bandung 

7.  Seminar Nasional  Model Perkuliahan  Bahasa Indonesia 

Berbasis   Multimedia sebagai Wahasa 

Penanaman  dan Penguatan Karakter 

Mahasiswa di Perguruan Tinggi 

 

2013, Bandung 

8.   Seminar Internasional  Pengembangan Budaya Literasi sebagai 

Wahana Pembentukan Karakter 

Bangsa 

 2016, Jakarta 

 
 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir  
 

No 
 

Judul Buku 
 

Tahun 
Jumlah 

Halaman 

 
Penerbit 

1  Penilaian Bahasa dan Sastra Indonesia   2013  102  Prisma Press 

2  Pembinaan Kemampuan Berkomunikasi Lisan  2012  291  Prisma Press  

3  Panduan Penulisan Skripsi  2013  120  Prisma Press 

 
 

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir  
 

No. 
 

Judul/Tema  HKI 
 

Tahun 
 

Jenis 
 

Nomor P/ID 

1  Penilaian Bahasa dan Sastra Indonesia  2014 Buku 071583 

2.  Pembinaan Kemampuan Berkomunikasi 

Lisan 

2014 Buku 071582 
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A. Identitas Diri Anggota 1 

1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Marlia, S.Pd., M.Hum. 

2  Jenis Kelamin  P 

3  Jabatan Fungsional  - 

4  NIP/NIK/Identitas lainnya  3217014210830008 

5  NIDN  0402108305 

6  Tempat, Tanggal Lahir  Bandung, 02 Oktober 1983 

7  E-mail  marliasuryana@gmail.com 

8  Nomor Telepon/HP  0852 2111 5382 

9  Alamat Kantor 
 FKIP Universitas Pasundan, Jalan 

Tamansari 6-8 Bandung        

10  Nomor Telepon/Faks  (022) 4205317 / Faks. (022) 4263982 

11  Lulusan yang Telah Dihasilkan - 

12  Nomor Telepon/Faks  - 

13  Mata Kuliah yang Diampu 

1. Perencanaan Pengajaran 

2. Bahasa Indonesia (MKDU) 

 3. 

 Dst 

B. Riwayat Pendidikan Anggota 1 

  S-1 S-2 S-3 

 Nama Perguruan Tinggi  UPI Bandung  UPI Bandung  - 

 Bidang Ilmu 

 Pendidikan 

Bahasa dan 

Sastra 

Indonesia 

 Linguistik  - 

 Tahun Masuk-Lulus  2001-2005 2006-2008    

 Judul Skripsi/Tesis/Disertasi 

Penerapan 

Metode 

Pemanasan 

untuk 

Meningkatkan 

Pembelajaran 

Makna 

Ideasional 

pada Teks 

tentang Kasus 

Soeharto oleh 

Pihak Pro dan 

 - 
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Menulis 

Deskripsi 

(Penelitian 

Tindakan 

Kelas di Kelas 

VII SLTPN 3 

Lembang 

Semester 2 

Tahun Ajaran 

2004 -2005) 

Kontra: Kajian 

melalui Sistem 

Transitivitas 

 Nama Pembimbing/Promotor 

1. Dra. 

Nunung 

Sitaresmi, 

M.Pd. 

2. Dadang 

Anshori, 

M.Si. 

1. Didi 

Sukyadi, 

M.A., 

Ph.D. 

2. Iwa 

Lukmana, 

M.A., 

Ph.D. 

 - 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
    (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1  -  -  -  - 

2  -  -  -  - 

3  -  -  -  - 

dst  -  -  -  - 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari 

sumber lainnya. 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1  -  -  -  - 

2  -  -  -  - 

3  -  -  -  - 
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dst  -  -  -  - 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat 

DIKTI maupun dari sumber lainnya. 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1  -  -  - 

2  -  -  - 

3  -  -  - 

dst  -  -  - 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1  -  -  - 

2  -  -  - 

3  -  -  - 

dst  -  -  - 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 
Taktis Berbahasa Indonesia di 

Perguruan Tinggi 
 2014  192 

Asasupi  

 ISBN 978-602- 

14951-1-7 

2  - -  -  -  

3  -  -  -  - 

dst  -  -  -  - 

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1  -  -  -  - 
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A. Identitas Diri Anggota 2 

1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Desti Fatin Fauziyyah, S.Pd., M.Pd. 

2  Jenis Kelamin  P 

3  Jabatan Fungsional  Tenaga Pengajar 

4  NIK  3273076005880003 

5  NIDN  0420058804 

6  Tempat, Tanggal Lahir  Bandung, 20 Mei 1988 

7  E-mail  destifatin@gmail.com 

8  Nomor Telepon/HP  08562036420 

9  Alamat Kantor 
 FKIP Universitas Pasundan, Jalan 

Tamansari 6-8 Bandung        

10  Nomor Telepon/Faks  (022) 4205317 / Faks. (022) 4263982 

11  Lulusan yang Telah Dihasilkan  -  

12  Nomor Telepon/Faks  - 

13  Mata Kuliah yang Diampu 

 1. Teori dan Praktik Pembelajaran 

Komunikasi Lisan 

 2. Bahasa Indonesia 

  

  

B. Riwayat Pendidikan Anggota 2 

  S-1 S-2 

 Nama Perguruan Tinggi  UPI  UPI 

 Bidang Ilmu 
 Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia 

 Pendidikan Bahasa 

Indonesia 

 Tahun Masuk-Lulus  2006-2010  2011-2013 

 Judul Skripsi/Tesis 

Upaya Meningkatkan 

Pembelajaran 

Menulis Puisi melalui 

Strategi Pengelolaan 

Motivasional ARCS 

(Penelitian Tindakan 

Kelas terhadap Siswa 

Kelas VII SLTP 

Negeri 40 Bandung 

Pengembangan 

Multimedia Interaktif 

Berbasis Kecerdasan 

Jamak dalam 

Pembelajaran Inkuiri 

untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menulis 

Cerita Pendek di SMA 

Daarul Quran 
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Tahun Ajaran 

2009/2010) 

Bandung 

(Penelitian dan 

Pengembangan) 

 Nama Pembimbing/Promotor 

1. Drs. Ma‟mur 

Saadie, M. Pd. 

2. Dra. Nenden Lilis 

Aisyah, M. Pd. 

1. Prof. Dr. 

Iskandarwassid, M. Pd. 

2. Prof. Dr. 

Syihabuddin, M. Pd. 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
    (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1  -  -  -  - 

2  -  -  -  - 

3  -  -  -  - 

dst  -  -  -  - 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari 

sumber lainnya. 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1  -  -  -  - 

2  -  -  -  - 

3  -  -  -  - 

dst  -  -  -  - 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat 

DIKTI maupun dari sumber lainnya. 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah 
Nama 

Jurnal 
Volume/Nomor/Tahun 

1 Implementasi Strategi Literasi  Vol.1/Edisi 2/Januari 
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Pengelolaan Motivasioanal 

ARCS dalam Pembelajaran 

Menulis Puisi  

2014/ISSN 2086-4795 

2 

Multimedia Interaktif Berbasis 

Kecerdasan jamak untuk 

Meningkatkan Kemampuan 

Menulis Cerita Pendek 

Prosiding 

Forum 

Ilmiah X 

 ISBN 978-602-17620-1-1 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan Ilmiah / 

Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 

Forum Ilmiah X (Seminar 

dan Lokakarya 

Internasional) 

Multimedia Interaktif 

Berbasis Kecerdasan 

jamak untuk 

Meningkatkan 

Kemampuan Menulis 

Cerita Pendek 

19-20 November 

2014 

FPBS UPI 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 - - - - 

2  -  -  -  - 

3  -  -  -  - 

dst  -  -  -  - 

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1  -  -  -  - 

2  -  -  -  - 

3  -  -  -  - 

dst  -  -  -  - 
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I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 

dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1  -  -  -  - 

2  -  -  -  - 

3  -  -  -  - 

Dst  -  -  -  - 

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 

institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan 

Institusi 

Pemberi 

Penghargaan 

Tahun  

1. 

Juara II lomba pembuatan film bertema korupsi 

bersama tim F2PB (Forum Filmmaker Pelajar 

Bandung) 

Komisi 

Pemberantasan 

Korupsi RI 

2006 

2.  Peserta Lomba Baca Puisi Internasional 

Yayasan 

Panggung 

Melayu 

2007 

3.  Juara I Lomba Baca Puisi Trophy Taufik Ismail 
FKIP 

UNTIRTA 

2008  

dan 

2010 

4. 

Pemandu (guide) pelatihan pembelajaran bahasa 

berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi dalam 

acara Gebyar Bahasa dan Sastra Indonesia 

Hima 

Sastrasia, UPI 
2009 

5. Juri Lomba Baca Puisi Anak-anak Luar Biasa PLB UPI 2009 

6. 

Lulusan terbaik tingkat jurusan/program studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 

Pendidikan Indonesia 

FPBS UPI 2010 

7. Juri Lomba Mendongeng Anak Piala Walikota 
GBSI FPBS 

UPI 
2010 

8. 
Guru terbaik SMA Daarul Quran Internasional 

Bandung Tahun Ajaran 2011/2012 

Yayasan 

Daarul Quran 
2012 

9. 
Guru pembimbing lomba baca puisi pelajar se-kota 

Bandung 

Majelis Sastra 

Bandung 
2012 
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Lampiran 11. 

Hasil Validasi 
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100 
 



101 
 



102 
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Lampiran 12. 

Surat Keterangan Uji 

Coba (Penelitian) 
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