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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 portable untuk kelas VIII dengan mempertimbangkan aspek relevansi, 

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

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

dikuasai siswa. Diharapkan bahan ajar Bahasa Indonesia berbasis e-comics portable dapat 

meningkatkan keterpahaman, kemenarikan, dan kesenangan siswa dalam belajar bahasa 

Indonesia. 

 

Kata kunci: Bahan Ajar, E-comics Portable, Kelas VIII 
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PRAKATA 

 

 

E-comics Portable Bahasa Indonesia Kelas VIII diharapkan dapat membantu masalah 

yang dialami siswa dalam pemahaman materi. E-comics Portable Bahasa Indonesia Kelas 

VIII ditujukan untuk kelas VIII, terdiri atas sembilan bagian, yakni (1) teks berita, (2) teks 

iklan, slogan, dan poster, (3) teks eksposisi, (4) teks puisi, (5) teks eksplanasi, (6) teks ulasan, 

(7) teks persuasif, (8) teks drama, dan (9) buku fiksi dan nonfiksi. Sembilan bagian tersebut 

merupakan hasil adaptasi dari buku siswa kurikulum 2013. Hal yang membedakan adalah 

bentuknya, yaitu dibuat dalam bentuk e-comics yang dapat siswa baca melalui webtoon dan 

bukan merupakan buku teks. Selain itu, E-comics Portable Bahasa Indonesia Kelas VIII 

menggunakan bahasa percakapan sehari-hari, sehingga dapat lebih mudah dipahami siswa. 

Keberadaan E-comics Portable Bahasa Indonesia Kelas VIII 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 kelas VIII. 
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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 2it aba visual dan 

kata-kata atau 2it aba verbal. Gambar dalam komik merupakan gambar-gambar 
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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 didalam 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 dimasyarakat. 

 

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. 

7. 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 4it a 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 5it aba 

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 

kemasan komik Understanding Comics (Scott McCloud) yang dirujuk pada 
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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 6it aba 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 6it ab 

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. 

Macam-macam komik lainnya,yaitu sebagai berikut (Nurgiyantoro, 2005). 
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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 7it ab 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 7it  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/7it abac. 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 7it  juga satu 

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

itu cerita putus maupun serial putus. 

4. Komik 7it ab (web online) 

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

jangkauan pembacanya 7it  lebih luas daripada media cetak.Komik online 

lebih menguntungkan daripada komik media cetak, karena dengan biaya 

yang sangat 7it abac lebih murah kitabisa menyebar luaskan komik yang 

7it  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 

jumpai bahkan mungkin sering 7it abaca. Buku komik sering disebut 
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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, diagnostictools, 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 featurehardware 

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 graphicaluser 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 softwarecomponents 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 kelas VIII. 

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 kelas VIII 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 sama dengan tahapan e-comics portable 1 (kelas 

VII), yakni langkah awal ditentukan (define) terlebih dahulu materi-materi SLTP 

kelas VIII yang akan dimasukkan dalam e-comics portable. Adapun materi 

diambil berdasarkan kurikulum 2013. Terdapat perbedaan fokus materi dalam E-

comics Portable Bahasa Indonesia Kelas VIII, yakni dalam E-comics Portable 

Bahasa Indonesia Kelas VII hanya difokuskan pada struktur teks, sedangkan pada 

E-comics Portable Bahasa Indonesia Kelas VIII materi yang dipaparkan lebih 

lengkap, mulai dari pengertian teks, struktur teks, cara menulis teks, hingga 

kaidah kebahasaan dalam teks. Setelah penentuan materi, dilanjutkan pada 

perancangan (design) naskah, gambar, dan aplikasi e-comics portable yang 

disesuaikan dengan materi pada tahap penentuan (define). Perancangan naskah 

dan 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 satu 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-

comicsportable 

Perancangan  gambar dan 

aplikasi offline E-comics 

Portable Bahasa Indonesia 

Kelas VIII. 

Analisis desain buku ajar yang 

sudah ada dan penyusunan 

naskah komik. 

Validasi e-comics portable 

Bahasa Indonesia SLTP Kelas 

VIII. 

Validasi keberhasilan E-comics 

Portable Bahasa Indonesia 

SLTP  Kelas VIII sebagai 

alternatif bahan ajar . 

 

Penyebaran dan penerapan E-comics Portable Bahasa 

Indonesia SLTP  Kelas VIII di masing-masing sekolah 
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

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

melakukan validasi instrumen dan validasi produk kepada empat orang ahli. 

Validator 1 dan 2 memvalidasi naskah bab 1 s.d. 9, validator 2 dan 4 memvalidasi 

gambar 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 Rina Agustin, S.Pd., M.M.Pd. 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 VIII SMPN 1 Lembang sebanyak 31 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 VIII dalam 

mempelajari materi Bahasa Indonesia melalui e-comics portable. Hasil analisis 

validasi dari para ahli dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.1 Hasil Validasi Ahli Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

 

No. Pernyataan Validator 

1 

Validator 

2 

Jumlah Persentase 

1 Materi atau isi 

pembelajaran yang 

disajikan sesuai dengan 

tuntutan kurikulum. 

4 5 9 90 

2 Bahasa yang digunakan 

dapat dipahami dengan 

mudah oleh siswa. 

5 5 10 100 

3 Cakupan dan 

kedalaman tujuan 

pembelajaran, sesuai 

secara tekstual maupun 

secara konstekstual. 

5 5 10 100 

4 Ketepatan penggunaan 5 4 9 90 
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strategi pembelajaran. 

5 Memiliki tingkat 

interaktivitas, yaitu 

kemampuan pengguna 

untuk ikut berinteraksi 

menentukan hasil akhir 

dalam pembelajaran 

ini. 

5 4 9 90 

6 Materi dapat 

merangsang motivasi 

belajar siswa. 

5 5 10 100 

7 Mengarahkan siswa 

didik untuk belajar 

secara aktif. 

5 4 9 90 

8 Merangsang siswa 

untuk berpikir kritis 

dan bertanggung jawab. 

5 5 10 100 

9 Kejelasan uraian. 5 5 10 100 

10 Menggiring siswa 

untuk terus belajar 

sepanjang hayat. 

5 5 10 100 

Jumlah 49 47  960 

Rata-rata 4,9 4,7  96% 

 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi dan pembelajaran, diketahui bahwa 

bahan ajar bahasa Indonesia berbasis e-comics portable untuk kelas VIII termasuk 

kategori layak dan baik digunakan. Namun, berdasarkan hasil penilaian validator 

2 aspek strategi pembelajaran, interaktivitas, dan keaktifan pembelajaran peserta 

didik masih perlu ditingkatkan. 

 

Tabel 5.2 Hasil Validasi Ahli Multimedia 

No. Pernyataan Validator 

1 

Validator 

2 

Jumlah Persentase 

1 Aplikasi efektif dan 

efisien baik dalam 

pengembangan 

maupun 

penggunaannya, 

yaitu cukup dengan 

ponsel berbasis 

android/sejenisnya 

dan portable (mudah 

5 5 10 100 
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dibawa ke mana 

pun). 

2 Aplikasi reliable 

(handal), yaitu dapat 

berjalan dengan baik 

pada saat 

pengoperasian. 

5 5 10 100 

3 Aplikasi 

maintainable (dapat 

dipelihara/dikelola 

dengan mudah). 

5 5 10 100 

4 Aplikasimudah 

digunakan dan 

sederhana dalam 

pengoperasiannya. 

5 5 10 100 

5 Aplikasi dapat 

diunduh melalui 

webtoon yang 

terdapat pada ponsel 

android ataupun 

sejenisnya. 

4 5 9 90 

6 Aplikasi digunakan 

secara terpadu dan 

mudah dalam 

eksekusi. 

5 5 10 100 

7 Dokumentasi aplikasi 

jelas. 

5 4 9 90 

8 Komunikatif (sesuai 

dengan pesan dan 

dapat diterima/sejalan 

dengan keinginan 

sasaran). 

5 5 10 100 

9 Desain tampilan 

menarik 

5 5 10 100 

10 Kualitas grafis atau 

gambar yang jelas 

dan jernih. 

5 5 10 100 

Jumlah 49 49  980 

Rata-rata 4,9 4,9  98 

 

Berdasarkan data hasil validasi ahli multimedia,  bahan ajar bahasa Indonesia 

berbasis  e-comics portable untuk kelas VIII dapat dinyatakan valid dan layak 

digunakan. 
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Berdasarkan uji pemahaman siswa terhadap materi ajar dalam e-comics 

portable dilakukan melalui pretes dan postes menggunakan media e-comics 

portable diperoleh data peningkatan pemahaman siswa terhadap materi e-comics 

portable tampak pada tabel berikut. 

 

Tabel 5.3 Statistika Deksriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

pretes 31 57.00 29.00 86.00 1571.00 50.6774 14.02709 

postes 31 26.00 71.00 97.00 2838.00 91.5484 5.66179 

Valid N 

(listwise) 
31 

      

 

Pada tabel 5.3, nilai rata-rata postes lebih besar daripada nilai pretes, 

sehingga kemampuan akhir peserta didik lebih baik daripada kemampuan awal 

pada yang dijadikan sampel. Untuk melihat apakah perbedaannya signifikan atau 

tidak, apakah berlaku untuk populasi atau tidak, maka  dilakukan uji statistika 

inferensial. Sebelum dilakukan analisis tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji 

prasyarat, yaitu uji normalitas. 

Tabel 5.4  Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretes .224 31 .000 .905 31 .009 

postes .203 31 .002 .805 31 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Pada tabel 5.4, nilai signifikan pada data pretes dan postes adalah 0,009 dan 

0,000. Keduanya < 0,05 sehingga data tidak normal, karena data tidak normal 

maka uji statistika inferensial yang digunakan adalah analisis uji wilcoxon. 

 

 

 



17 
 

Tabel 5.5  Uji Wilcoxon 

Test Statisticsa 

 postes - pretes 

Z -4.864b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Pada tabel 5.5 diperoleh nilai signifikansinya 0,000< 0,05. Artinya, Ha 

diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan postes dan 

kemampuan pretespeserta didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

postespeserta didik lebih baik daripada kemampuan pretes pada populasi secara 

signifikan. Dengan demikian, bahan ajar yang menggunakan e-comics portable 

lebih baik daripada penggunaan bahar ajar sebelum menggunakan e-comics 

portable. 

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada peserta didik tentang bahan 

ajar Bahasa Indonesia berbasis e-comics portable diketahui sebagaimana tertuang 

dalam uji angket sebagai berikut. 

 

Tabel 5.6 Hasil Uji Angket 

 

 

 Test Value = 57.8 

T df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Angket 79.506 11 .000 53.11667 51.6462 54.5871 

 

Pada Tabel 5.6, dengan test value = 57,8 yang merupakan niilai rata-rata 

pada kategori peserta didik  yang memilih Sangat Setuju. Untuk mengetahui 

apakah siswa yang memilih tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan uji-t 

satu sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai sign (2-tailed) adalah 0,000 

< 0,05 sehingga Ha diterima, artinya peserta didik memilih sangat setuju secara 

signifikan terhadap penggunaan bahan ajar berbasis  e-comics portable. 
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Berdasarkan hasil tes  pemahaman materi dalam bahan ajar  bahasa 

Indonesia berbasis e-comics portable yang diberikan pada peserta didik kelas 

VIII, dinyatakan bahwa kemampuan peserta didik baik sekali. Hal ini tampak dari 

hasil tes dengan kenaikan yang signifikan dari pretes ke postes. Rata-rata pretes 

sebesar 50,67 dan rata-rata postes sebesar 91,54. Berdasarkan uji statistik 

diketahui kenaikan  pretes ke postes signifikan, dengan nilai signifikansinya 

0,000< 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa  bahan ajar bahasa 

Indonesia berbasis e-comics portable untuk kelas VIII mudah dipahami peserta 

didik. 

Berdasarkan hasil angket respons siswa terhadap bahan ajar  bahasa 

Indonesia berbasis e-comics portable, semua peserta didik menyatakan bahwa 

bahan ajar  bahasa Indonesia berbasis e-comics portable baik dan menarik. Hal ini 

didukung dengan hasil test value = 57,8 yang merupakan niilai rata-rata pada 

kategori peserta didik  yang memilih Sangat Setujudan berdasarkan uji-t satu 

sampel  menunjukkan bahwa nilai sign (2-tailed) adalah 0,000 < 0,05. Hal ini 

membuktikan bahwapeserta didik memilih sangat setuju secara signifikan 

terhadap penggunaan bahan ajar berbasis  e-comics portable. 

Adapun luaran yang dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.7 Target Capaian Tahunan 

No. Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS TS+1 TS+2 

1. 

Publikasi Ilmiah 

Internasional Ada Ada - 

Nasional 
Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

2. 
Pemakalah dalam Temu 

Ilmiah 

Internasional Ada 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 Paten Tidak Tidak Tidak 
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(HKI) ada ada ada 

Paten 

sederhana 

Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Hak cipta 
Ada  Proses 

Lanjutan  

Ada 

Merk dagang 
Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Rahasia 

dagang 

Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Desain 

produk 

industri 

Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

Tidak 

ada 

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 Ada Ada 

7. Model/Purwarupa/Desain/Karya 

Seni/Rekayasa Sosial 

Ada  Ada Ada 

8. 
Buku Ajar (ISBN) 

Ada Proses 

Lanjutan 

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-3. E-comics portable ke-3 

diperuntukkan kelas IX. 

Rencana tahapan berikutnya dapat dilihat pada bagan 6.1 berikut ini. 

 

Bagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 6.1 Rencana Tahapan Berikutnya 

  

E-comics Portable Bahasa 
Indonesia Kelas VIII 

Penyebaran E-comics Portable 
Bahasa Indonesia Kelas VIII se-

Bandung kepada siswa dan 
Guru Bahasa Indonesia 

Penyebaran E-comics Portable 
Bahasa Indonesia Kelas VIII se-

Indonesia kepada siswa dan 
Guru Bahasa Indonesia 
 

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 VIII 

merupakan salah satu wujud  kontribusi pemanfaatan teknologi dalam 

pembelajaran yang mudah dipahami, menarik, dan menyenangkan.  

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap bahan ajar bahasa 

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

alternatif sumber belajar  siswa kelas VIII. 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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Lampiran 1. Sampel 

Naskah E-Comics 

Portable Bahasa 

Indonesia Kelas VIII 
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BAGIAN 1 

TEKS BERITA 

(Lia sedang membaca berita koran saat istirahat di sekolahnya) 

Isi berita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/23/sadis-pelajar-ini-

diculik-disiksa-dibuang-di-bandung-397011 

 

(Lia geram saat membaca koran tersebut. Lalu Lia ditepuk oleh Des dari 

belakang.) 

 

Sadis! Pelajar Ini Diculik, Disiksa, Dibuang di Bandung 

Oleh: Dodo Rihanto 

23 Maret, 2017 - 17:33 

JAWA BARAT 

KARAWANG, (PR).- Kasus penculikan kembali terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Karawang. 

Kali ini peristiwa tersebut menimpa SP (15), siswi salah satu sekolah swasta di Karawang. 

Korban diculik sejumlah orang tak dikenal, dalam perjalanan pulang setelah membeli beberapa paket 

makanan di gerai Mc Donalds, di pusat bisnis dan pemukiman Grand Taruma, Karawang Barat, Selasa, 21 

Maret 2017 pagi. Sejak saat itu SP dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya. 

Korban baru bisa pulang ke rumahnya, Rabu 22 Maret 2017 malam, setelah sempat disekap dan dianiaya 

para penculik. "Kejadiannya berawal saat SP membeli makanan untuk dibagikan kepada santri majelis 

taklim," ujar Kepala Subbagian Humas Polres Karawang, Marjani, Kamis, 23 Maret 2017. 

Menurut dia, saat itu korban mengendarai motor matic Scoopy, seorang diri. Korban memakai jaket warna 

pink dan celana jin biru Beberapa saat setelah keluar dari gerai Mc Donalds, korban dihampiri tiga pria tak 

dikenal. "Korban kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam mobil. Tak hanya sebatas itu, korban sempat 

dianiaya hingga pingsan," ujar Marjani. 

Disebutkan, korban baru sadar setelah berada di sebuah ruangan. Namun korban kembali pingsan ketika 

kembali mendapat kekerasan dari para penculiknya. 

SP kembali sadar ketika sudah berada di pinggir jalan. Saat itu ada seorang warga Bandung yang iba dan 

memberinya sejumlah uang untuk ongkos pulang ke Karawang. 

"Akhirnya korban bisa kembali pulang ke rumahnya," kata Marjani. 

 

 

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/23/sadis-pelajar-ini-diculik-disiksa-dibuang-di-bandung-397011
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/03/23/sadis-pelajar-ini-diculik-disiksa-dibuang-di-bandung-397011
http://www.pikiran-rakyat.com/sender/dodo-rihanto
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat
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Desti: (Menepuk punggung Lia)  

Desti: “Lia...” 

Lia :”Hai Des” 

Desti: “Lagi apa? Serius amat sih.” 

Lia: “Iya nih lagi baca berita.” 

Desti: “Weis, tumben, biasanya kamu Cuma baca gosip, hahahahahha...” 

Lia: “Nggak donk, sekali-kali baca yang serius. Lagian kan ada tugas dari Ibu 

Titin. Kamu lupa ya Des?” 

Desti: “OMG, aku lupa. Mana Lia, aku lihat berita yang tadi kamu baca.” 

Lia: (Lia memberikan korannya kepada Des). 

Desti: (Membaca koran yang diberikan Lia) 

Desti: ”Ih ngeri ya Lia, sekarang banyak banget kejahatan. Kita harus hati-hati.” 

Lia: “Iya Des. Btw, setelah kamu baca berita itu, kamu tahu gak unsur-unsur 

berita itu apa?” 

Desti: “Waduh, apa ya?” 

Lia: “Gampang kok Des. Kamu cukup menggunakan kata tanya apa, di mana, 

kapan, siapa, mengapa, bagaimana untuk mengetahui unsur dalam berita.” 

Desti: “Ohhh gitu ya. Hadeh kata-kata tanyanya susah untuk diingat ya.  

Lia: “Biar lebih mudah, disingkat aja kata tanyanya jadi ADIKSIMBA.” 

Desti: “Iya ya. Coba kita lihat unsur berita yang tadi kita baca.” 

Lia: “Boleh. Caranya aku yang tanya, kamu yang jawab yang Des.” 

Desti: “Ok kakak.” (Sambil mencubit pipi Lia). 

Lia: “Apa yang terjadi dalam berita yang tadi dibaca?” 

Desti: “Penculikan siswi.” (Desti sambil memegang korannya) 

Lia: “Di mana terjadinya?” 

Desti: “Di gerai Mc Donalds, di pusat bisnis dan pemukiman Grand Taruma, 

Karawang Barat.” (Desti sambil memegang korannya) 

Lia: “Kapan terjadinya?” 

Desti: “Selasa, 21 Maret 2017 pagi.” (Desti sambil memegang korannya) 

Lia: “Siapa pelakunya?” 

Desti: “Tiga pria yang tidak dikenal.” (Desti sambil memegang korannya) 
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Lia: “Mengapa terjadi?” 

Desti: “Korban berjalan seorang diri.” 

Lia: “Bagaimana terjadinya?” 

Desti: “Korban diculik sejumlah orang tak dikenal. Kejadiannya berawal saat 

korban membeli makanan untuk dibagikan kepada santri majelis taklim. Saat itu 

korban mengendarai motor matic Scoopy, seorang diri. Korban memakai jaket 

warna pink dan celana jin biru. Beberapa saat setelah keluar dari gerai Mc 

Donalds, korban dihampiri tiga pria tak dikenal. Korban kemudian diseret dan 

dimasukkan ke dalam mobil. Selain itu, korban sempat dianiaya hingga pingsan. 

Korban baru sadar setelah berada di sebuah ruangan. Namun korban kembali 

pingsan ketika kembali mendapat kekerasan dari para penculiknya. Korban 

kembali sadar ketika sudah berada di pinggir jalan. Saat itu ada seorang warga 

Bandung yang iba dan memberinya sejumlah uang untuk ongkos pulang ke 

Karawang. Akhirnya korban bisa kembali pulang ke rumahnya.” 

Lia: “Selesai deh. Gampang kan Des?” 

Desti: “Iya ya, ternyata seru juga baca berita.” 

Lia: “Nah, setelah tahu unsur-unsur berita, sekarang kita ringkas beritanya agar 

lebih mudah dipahami lagi.” 

Desti: “Caranya?” 

Lia: “Gampang kok. Pertama, kita dengarkan/baca berita. Kedua, Catat pokok-

pokoknya berdasarkan kata tanya ADIKSIMBA. Ketiga, tulis/sampaikan kembali 

dengan lengkap dan ringkas. Kita coba ya.”  

 

(Lalu Lia menulis ringkasan). Berikut isi ringkasannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Telah terjadi penculikan  seorang siswi (Apa) di Karawang (Di mana) pada Selasa, 21 Maret 
2017 (Kapan) oleh tiga pria yang tidak dikenal (Siapa). Saat itu korban seorang diri setelah 
membeli makanan dari Mc Donalds untuk dibagikan kepada santri majelis taklim. Korban 
dianiaya hingga pingsan hingga tersadarkan sudah berada di pinggir jalan di Bandung. 
Akhirnya korban bisa pulang ke Karawang setelah ada seorang warga Bandung 
memberinya ongkos. (Bagaimana). 



28 
 

Desti: “Wahhh iya ya, meringkas juga gampang. Senangnya.” 

Lia: “Belum selesai Des. Setelah meringkas, kamu harus menyimpulkan isi 

beritanya. Ayo, kalau kamu paham, pasti bisa kan. Apa coba simpulannya?” 

Desti: “Hmmmm gampang banget. Ups, cara menyimpulkan isi berita gimana 

Lia?” 

Lia: “Hahahahahhahaha, gimana sih kamu, katanya gampang. Simpulan itu harus 

memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Jadi, kita bisa 

lihat ringkasan yang sudah dibuat untuk menyimpulkan isi berita. Jangan lupa 

patokannya kata tanya ADIKSIMBA.”  

Desti: “Ohhh, gampang kalau begitu. Simpulannya berita itu menjelaskan 

penculikan seorang siswi di Karawang pada 21 Maret 2017 oleh tiga pria tidak 

dikenal. Korban dianiaya hingga pingsan. Penculikan terjadi karena korban 

seorang diri .... Gimana, benar kan simpulannya?” 

Lia:”Anda benar, seratus deh buat Des.” (Sambil memegang ujung hidung Des). 

Desti: : “Eh Lia, menurut kamu berita yang tadi dibaca gimana sih?” 

Lia: “Cukup jelas Des. Semua kata tanya ADIKSIMBA terjawab. Selain itu, kita 

bisa lebih waspada. Jadikan pelajaran deh.” 

Desti: “Iya ya, sama Des juga. Eh jadi ingat kata Ibu Titin. Kalau kita mau 

menanggapi isi berita ada beberapa aspek yang bisa diutarakan.”  

Lia: “Apa saja Des?” 

Desti: “Kesatu, isi/struktur beritanya. Kita bisa memberikan tanggapan mengenai 

kebenaran dan kelengkapannya. Kedua, bahasa beritanya. Kita bisa mengomentari 

penggunaan kalimat dan pilihan katanya.” 

Lia: “Siplah, Des udah pinter sekarang. Hahahahahaha.” 

 

(Lia dan Des Tos Tangan) 

Lia: “Eh Des, Lapar nih. Kita lanjutkan ngobrolnya di kantin yuk!” 

Desti: “Ayo.” 

(Lia dan Des berjalan menuju kantin) 

(Sesampainya di kantin, Lia dan Des duduk dan makan es krim) 

Desti: “Lia, aku kok jadi kepikiran ya.” 
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Lia: “Apa Des? Jangan galau ah, Fahmi setia kok, ups hahahahhaa.” 

Desti: “Ihhhh apa sih Lia. Bukan itu. Maksudnya, aku jadi mau buat berita. 

Kayaknya asik ya.” 

Lia: “Boleh juga idenya.” 

Desti: “Tapi Des belum tahu struktur berita itu apa saja?” 

Lia: “Sedikit kok Des, Cuma ada tiga. Pertama, kepala berita. Kedua, badan/tubuh 

berita. Ketiga, ekor berita.” 

Desti: “Oh gitu ya. Tapi tetap memasukkan unsur-unsur berita yang tadi kita 

bahas kan?” 

Lia: “Yuhu...” 

Desti: “Hmmm ada kaidah kebahasaannya gak? Siapa tahu boleh pakai bahasa 

alay gitu. Hahahaha.” 

Lia: “Hahahaa, tentu ada Des. Kaidah kebahasaannya ada Lima. Satu, 

menggunakan bahasa baku. Dua, menggunakan kalimat langsung yang ditandai 

tanda petik (“...”) sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Tiga, menggunakan 

konjungsi/kata hubung bahwa. Empat, menggunakan kata kerja mental, seperti 

memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan 

beranalogi. Lima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. 

Menggunakan kata hubung temporal/penjumlahan, seperti kemudian, sejak, 

setelah, awalnya, akhirnya.” 

Desti: “Wah banyak juga ya. Baiklah, tetap semangat.” (Desti mengepalkan 

tangan). 

Lia: “Nih aku kasih tahu tips untuk menulis berita, biar kamu lebih semangat.” 

Desti: “Asik, Lia emang sobatku yang paling baik.” 

Lia: “Hmmm ngerayu. Nih tips menulis berita. Satu, tentukan sumber berita. Dua, 

datangi sumber berita. Tiga, catat fakta-fakta penting. Empat, kembangkan catatan 

menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya.” 

Desti: “Wow... masih panjang perjalananku untuk menulis berita. Baiklah, 

sekarang aku mau menentukan sumber berita dulu. (Desti berpikir sejenak). ...  

Desti: “Aku dapat, sumber beritanya adalah kamu Lia. Hahahahahahaha” 
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Lia: “Hush ngawur kamu. Cari yang penting dan akurat dong. Awas, jangan hoax 

loh” 

Desti: “Hmm baiklah. Nanti aku pikirkan. Sekarang, aku pergi ya. Kamu yang 

bayar es krim ya... hahahahah dadah Lia.” (Desti meninggalkan Lia) 

Lia: “Hadeh, Desti... Desti ... lihat balasanku ya.” (Lia kesal) 

Lia: “Padahal masih ada yang harus aku kasih tahu, soal penyuntingan berita. 

Hmmm aku wa Des aja deh.”(Lalu Lia wa Des) Berikut isi wa-nya. 

 

 

  

Lia: Des, awas ya, tunggu aku dalam mimpi burukmu untuk menagih uang es krim. 

Hahahahaha 

Lia: Des, jangan lupa setelah kamu menulis berita, kamu harus menyuntingnya ya. Saat 

menyunting, kamu harus perhatikan empat hal. Satu, kebenaran isi berita (jangan hoax ya). 

Dua, kelengkapan isi berita (jangan lupa ADIKSIMBA). Tiga, struktur penyusunan berita. 

Ingat harus mengutamakan bagian penting dulu hingga ke yang kurang penting. Empat, 

penggunaan bahasa , harus efektif, baku, ejaan yang tepat. 

 

Desti: Okai. Nanti kalau aku udah dapat wangsit untuk sumber berita, aku kabari kamu.  

 

Lia: Oke. Aku siap anter kamu untuk datangi sumber berita. Asal traktir di Hanamasa yow. 

Desti: Hmmm dasar cewek matre hahaha 
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Link E-comics: https://m.webtoons.com/id/challenge/e-comic-portable-bahasa-

indonesia-kelas-8/list?title_no=221588 

 

 

  

https://m.webtoons.com/id/challenge/e-comic-portable-bahasa-indonesia-kelas-8/list?title_no=221588
https://m.webtoons.com/id/challenge/e-comic-portable-bahasa-indonesia-kelas-8/list?title_no=221588
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Link Online Prosiding ISSLE: 

https://www.knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/2688/5802 

  

https://www.knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/2688/5802
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