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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan media komik yang layak untuk meningkatkan
keterampilan membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas IV SD
Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen.Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah
penelitian pengembangan (Research and Development) yang mengadaptasi model ADDIE.
Teknik pengumpulan data menggunakan tes pretest-postest, wawancara, dan angket.Teknik
analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan statistik deskriptif kuantitatif. Hasil
penilaian ahli materi diperoleh rata-rata skor 4,56 ( kriteria sangat baik). Hasil penilaian ahli
media diperoleh rata-rata skor 4,59 ( kriteria sangat baik). Hasil uji coba memperoleh kriteria
sangat baik yaitu hasil uji coba lapangan operasional memperoleh rata-rata skor 4,43.
Sedangkan hasil uji coba praktisi guru memperoleh rata-rata skor 4,74 dengan kriteria sangat
baik. Hasil pretest-postest melalui uji rata beda sebesar 0,037 dan peningkatan rata-rata nilai
keterampilan membaca pemahaman setelah penggunaan media komik sebesar 0,376 dengan
kriteria sedang. Berdasarkan hasil uji coba, media komik layak untuk digunakan dalam
pembelajaran serta dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV
pada mata pelajaran bahasa Indonesia.

Kata Kunci: pengembangan, komik, membaca pemahaman, bahasa Indonesia
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Bahasa Indonesia merupakan suatu pembelajaran yang diarahkan untuk

meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik dengan bahasa Indonesia yang
baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Bahasa Indonesia di dalam pendidikan
dikemas dalam sebuah bidang studi atau mata pelajaran yang hendaknya dikuasasi oleh
siswa. Diharapkan, dengan mempelajari bahasa Indonesia, siswa dapat menguasai,
memahami, serta mengimplementasikan kemampuan berbahasa, yaitu: membaca,
menyimak, menulis, dan berbicara. Membaca merupakan salah satu aspek pokok
pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Membaca merupakan suatu keterampilan
berbahasa yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Membaca mempunyai peranan
dalammelahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan kritis. Melalui
membaca seseorang mendapat pengetahuan dan informasi dari berbagai penjuru dunia.

Membaca adalah keterampilan dasar bagi siswa dalam memperoleh pengetahuan
dengan cara mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. Menurut
Poerwadarminta (1984: 71) membaca merupakan suatu kegiatan melihat tulisan dan
mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis. Tulisan menjadi aspek penting dalam
membaca karena tanpa tulisan seseorang tidak dapat dikatakan sedang membaca. Tulisan
tersebut dapat berupa kata yang terdiri dari beberapa huruf, kalimat yang terdiri dari
beberapa kata atau paragraf. Dengan demikian, pembelajaran membaca bukanlah suatu
kegiatan sederhana melainkan dalam kegiatan membaca harus diukur dengan
kemampuan merangkum dan menjawab pertanyaan yang disusun mengikuti teks tersebut
sebagai alat evaluasi. Kegiatan membaca selalu ada dalam setiap tema pembelajaran. Hal
tersebut menunjukkan pentingnya penguasaan keterampilan membaca.

Keterampilan membaca merupakan salah satu standar kemampuan bahasa dan sastra
Indonesia yang harus dicapai dalam setiap jenjang pendidikan, termasuk di jenjang
sekolah dasar. Keterampilan membaca menjadi dasar yang utama. bagi pembelajaran
bahasa serta pembelajaran mata pelajaran yang lain. Dalam hal ini membaca pemahaman
merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa
sekolah dasar terutama pada kelas lanjut. Melalui kegiatan ini siswa dapat memperoleh
berbagai informasi secara aktif reseptif. Maksudnya, dengan memiliki keterampilan
membaca pemahaman yang tinggi, siswa dapat memperoleh berbagai informasi dalam
waktu yang relatif singkat. Membaca pemahaman merupakan salah satu kegiatan yang
penting dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi. Melalui beragam
tema bacaan yang dibaca siswa, maka semakin terbuka kesempatan memperoleh
tambahan sejumlah kata-kata dan memperkaya kata yang telah dipahami serta wawasan
pengetahuan dan pengalaman. Upaya memperkaya kata tema-tema dan topik-topik baru
melalui membaca pemahaman perlu dilakukan secara terus menerus yang disesuaikan
dengan usia tingkat perkembangan dan pengalaman siswa, penggunaannya disesuaikan
pula dengan perkembangan dan tingkat kesulitan.
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Keterampilan membaca pemahaman merupakan bekal dan kunci keberhasilan
seseorang siswa dalam menjalani proses pendidikan. Sebagian besar pemerolehan ilmu
dilakukan siswa melalui aktivitas membaca, dalam hal ini membaca pemahaman
(Burhan, 2001: 247). Ilmu yang diperoleh siswa tidak hanya didapat dari proses belajar
mengajar di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan membaca dalam kehidupan siswa
sehari-hari. Oleh karena itu, kemauan membaca dan kemampuan memahami bacaan
menjadi prasyarat penting bagi. penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan para
siswa. Keterampilan membaca pemahaman pada siswa dapat dicapai dengan latihan dan
bimbingan yang intensif, dalam hal ini peran guru diperlukan.

Data Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang meneliti siswa
kelas IV SD menunjukkan bahwa prestasi membaca siswa Indonesia sangat rendah.
Kemampuan membaca siswa Indonesia pada urutan ke 45 dari 49 negara yang diteliti.
Skor Indonesia (405) berada di atas Qatar (353), Maroko (323), dan Afrika Selatan (302)
pada urutan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas tinggi dalam
membaca pemahaman masih rendah. Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca
pemahaman disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, model
dan metode pembelajaran yang diterapkan guru masih konvensional, kurangnya motivasi
siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca, rendahnya minat baca siswa, media
pembelajaran yang kurang memadai.

Untuk melatih keterampilan membaca pemahaman, perlu adanya media
pembelajaran yang efektif dalam membantu menumbuhkan minat dan kemauan siswa
dalam membaca pemahaman dengan terampil. Media pembelajaran yang efektif
merupakan media yang dapat membuat siswa mampu mengambil intisari. makna suatu
pengetahuan melalui kegiatan membaca. Media pembelajaran berfungsi untuk
mendukung pembelajaran siswa agar lebih mudah dan teratur, karena dapat memadukan
antara kecerdasan afektif, kognitif, dan psikomotorik siswa. Sehingga dengan adanya
media pembelajaran dapat membantu siswa untuk mempermudah penyampaian ilmu
pengetahuan yang disampaikan guru kepada siswa, sehingga siswa menjadi termotivasi
untuk belajar. Media pembelajaran dapat membantu siswa untuk meminimalisir
kesalahan persepsi terhadap materi ajar yang disampaikan guru. Nana Sudjana dan Rivai
( 2009: 6-8) menyatakan media komik dalam proses belajar mengajar menciptakan minat
para peserta didik, mengefektifkan proses belajar mengajar, dapat meningkatkan minat
belajar dan menimbulkan minat apresiasinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa
penggunaan media komik membangkitkan keterampilan membaca pemahaman pada
pembelajaran bahasa Indonesia. Komik sebagai media pembelajaran mempunyai
efektivitas yang tinggi karena mampu menghadirkan gambar visual dan teks cerita yang
menarik sehingga menumbuhkan minat membaca siswa. Maka, peneliti mengembangkan
media pembelajaran bahasa Indonesia yang dikemas dalam bentuk komik. Diharapkan,
dengan adanya media ini dapat menjadi efektivitas siswa akan lebih tertarik dan antusias
membaca serta mampu meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada kegiatan
belajar mengajar bahasa Indonesia.

1.2 Pembatasan Masalah
Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan media komik sebagai efektivitas dalam
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meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa SD.
1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah Efektivitas Media Komik untuk Meningkatkan Keterampilan
Membaca Pemahaman bagi Siswa Sekolah Dasar ;

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Mengembangkan Media Komik untuk Meningkatka Keterampilan Membaca
Pemahaman Siswa SD;

2. Mengetahui Efektivita Media Komik untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca
Pemahaman Siswa SD.

1.5 Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan Media Komik dapat Meningkatkan
Keterampilan Membaca Pemahaman untuk Siswa SD.
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BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. KOMIK
Menurut survey dari Dr. Murti Bunanta SS., MA yang merupakan ketua dari

Kelompok Pecinta Bacaan Anak (KPBA) Indonesia, pada tahun 2012 90% siswa sekolah
dasar kelas tinggi lebih menyukai sebuah gambar penuh warna daripada tulisan yang
penuh di dalam buku . Dari membaca dan mengamati gambar anak dapat memahami dan
menyimpulkan sebuah alur jalan cerita pada gambar. Nana Sudjana dan Rivai ( 2009: 6-
8) menyatakan media komik dalam proses belajar mengajar menciptakan minat para
peserta didik, mengefektifkan proses belajar mengajar, dapat meningkatkan minat
belajar dan menimbulkan minat apresiasinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa
penggunaan media komik membangkitkan. keterampilan membaca pemahaman pada
pembelajaranbahasa Indonesia. Komik sebagai media pembelajaran mempunyai
efektivitas yang tinggi karena mampu menghadirkan gambar visual dan teks cerita yang
menarik sehingga menumbuhkan minat membaca siswa. Maka, peneliti
mengembangkan media pembelajaran bahasa Indonesia yang dikemas dalam bentuk
komik. Diharapkan, dengan adanya media ini siswa akan lebih tertarik dan antusias
membaca serta mampu meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada kegiatan
belajar mengajar bahasa Indonesia.

Peniliti Melalui media komik menjadi alternatif meningkatkan Efektivitas
keterampilan membaca pemahaman siswa dengan tampilan yang lebih menarik dan
mengaktifkan sikap belajar membaca dan kemandirian siswa. Penggunaan komik dapat
mengatasi perbedaan kemampuan penguasaan keterampilan membaca pemahaman pada
siswa.
2.2. Pendidikan Bahasa Indonesia di SD

Bahasa Indonesia merupakan suatu pembelajaran yang diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik dengan bahasa Indonesia yang
baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Bahasa Indonesia di dalam pendidikan
dikemas dalam sebuah bidang studi atau mata pelajaran yang hendaknya dikuasasi oleh
siswa. Diharapkan, dengan mempelajari bahasa Indonesia, siswa dapat menguasai,
memahami, serta mengimplementasikan kemampuan berbahasa, yaitu: membaca,
menyimak, menulis, dan berbicara. keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV
SDN Bener 1 masih rendah dan dikategorikan low level dalam memahami bacaan karena
hasilnya dibawah rata-rata skor masksimal. Selain itu juga tampak partisipasi siswa yang
kurang aktif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kondisi seperti ini menyebabkan
pembelajaran yang berlangsung kurang maksimal dan akan menyebabkan kemampuan
siswa dalam memahami bacaan kurang optimal. Media pembelajaran yang menunjang
keterampilan membaca pemahaman dalam pembelajaran bahasa Indonesia pun di kelas
tersebut kurang, hanya tersedia teks bacaan.sehingga peniliti Pengembangan Media
Komik untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman pada Mata Pelajaran
Pelajaran Bahasa Indonesia kelas IV SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen”.
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2.3. Membaca
Membaca merupakan salah satu aspek pokok pengajaran bahasa dan sastra

Indonesia. Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang memiliki peran
penting dalam kehidupan. Membaca mempunyai peranan dalammelahirkan generasi
penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan kritis. Melalui membaca seseorang mendapat
pengetahuan dan informasi dari berbagaipenjuru dunia. Pembelajaran membaca
merupakan salah satu materi yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia
di Sekolah Dasar.
2.4. Keterampilan Membaca

Keterampilan membaca pemahaman merupakan bekal dan kunci keberhasilan
seseorang siswa dalam menjalani proses pendidikan. Sebagian besar pemerolehan ilmu
dilakukan siswa melalui aktivitas membaca, dalam hal ini membaca pemahaman
(Burhan, 2001: 247). Ilmu yang diperoleh siswa tidak hanya didapat dari proses belajar
mengajar di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan membaca dalam kehidupan siswa
sehari-hari. Keterampilan membaca pemahaman merupakan bekal dan kunci
keberhasilan seseorang siswa dalam menjalani proses pendidikan. Sebagian besar
pemerolehan ilmu dilakukan siswa melalui aktivitas membaca, dalam hal ini membaca
pemahaman (Burhan, 2001: 247). Ilmu yang diperoleh siswa tidak hanya didapat dari
proses belajar mengajar di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan membaca dalam
kehidupan siswa sehari-hari.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (reseach and development).
Prosedur atau langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada
prosedur pengembangan ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) untuk
merancang sistem pembelajaran (Mulyatiningsih, 2011: 200)yang terdiri atas lima
langkah pengembangan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: analisis
(analysis), desain (design),pengembangan (development), implementasi
(implementation), danevaluasi (evaluation).
3.2 Validasi dan Uji Coba Produk

Validasi Validasi dilakukan oleh 1 ahli materi yaitu Dosen Bahasa Indonesia
Pendidikan Sekolah Dasar FIP UNY ( Ibu Septia Sugiarsih, M.Pd.) dan 1 ahli media
yaitu Dosen Teknologi Pendidikan FIP UNY ( Ibu Isniatun Munawaroh, M.Pd.)
3.3 Uji Coba Produk

1.1 Uji coba awal, yaitu produk diuj icobakan kepada 2 siswa dari kelas IV SD
Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen

1.2 Uji coba lapangan awal, yaitu produk diujicobakan kepada 6 siswa dari kelas IV
SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen.

1.3 Uji coba lapangan operasional, yaitu produk diujicobakan kepada 17 siswa dari
kelas IV SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen.

3.4 Setting dan Subjek Penelitian
Penelitian Pengembangan Media Komik Sebagai Efektivitas Meningkatkan

Keterampilan Membaca Pemahaman di SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen sebanyak 17
siswa. Jenis dan sumber data jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif didapatkan dari penilaian angket oleh ahli
materi (dosen Bahasa Indonesia Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNY), ahli media
(dosen Teknologi Pendidikan FIP UNY), subjek uji coba (siswa kelas IV SD Negeri
Bener 1 Ngrampal Sragen) dan dan tes pretest-posttest membaca pemahaman sebelum
dan sesudah menggunakan media. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi,
wawancara, dan saran yang diberikan oleh ahli materi, ahli media, dan siswa.
3.2 Teknik pengumpulan data serta analisis data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam media ini adalah tes membaca
pemahaman, wawancara, observasi dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan statistik deskriptif kuantitatif kemudian dikonversikan ke data kualitatif
dengan skala 5 untuk mengetahui kualitas produk oleh ahli materi dan ahli media.
Langkah yang digunakan menggunakan kategori oleh Djemari Mardapi (2008:123)
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BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada

mata pelajaran bahasa Indonesia, karena media yang disajikan hanya tersedia teks bacaan.
Sementara siswa kurang tertarik dengan membaca karena sulit untuk dipahami. Solusi yang
peneliti tawarkan yaitu mengembangkan media komik dalam pembelajaran. Kelebihan komik
antara lain 1) memotivasi siswa selama proses belajar mengajar; 2) meningkatkan kualitas
pembelajaran; 3) bersifat permanen; 4) membangkitkan minat membaca dan mengarahkan
siswa untuk disiplin membaca khususnya mereka yang tidak suka membaca; 5) bagian dari
budaya popular (Wurianto, 2009: 15). Melalui media komik menjadi efektivitas
meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa dengan tampilan yang lebih menarik
dan mengaktifkan sikap belajar membaca dan kemandirian siswa. Penggunaan komik dapat
mengatasi perbedaan kemampuan penguasaan keterampilan membaca.
4.2  HASIL ANALISIS

Produk media komik untuk meningkatkan efektivitas keterampilan membaca
pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen telah selesai dikembangkan
melalui beberapa tahap. Langkah-langkah pengembangan dalam penelitian ini mengadaptasi
prosedur pengembangan ADDIE ( Dick and Carry). Tahap pertama adalah analisis. Pada
tahap ini peneliti melakukan analisis kurikulum, analisis kebutuhan dan analisis tujuan
pembelajaran. Pada tahap ini ketiga tahap analisis dimaksudkan untuk mengethaui
permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas IV SD Negeri Bener 1 Ngrampal
Sragen. Peneliti melakukan kajian terhadap teori-teori maupun hasil penelitian sehingga
didapatkan sebuah inisiatif untuk membuat media pembelajaran yang akan dikembangkan.
Tahap kedua adalah desain (design). Pada tahap kedua ini yang dilakukan peneliti adalah
merancang penyusunan bentuk komik, penyusunan konsep materi, pembuatan ilustrasi, dan
produksi media. Tahap ketiga adalah pengembangan (development). Pada tahap ini peneliti
melakukan penilaian ahli materi dan ahli media, revisi produk dan editing, dan pencetekkan
komik. Validasi produk dilakukan kepada ahli yang berkompeten di bidangnya. Validasi
media dilakukan kepada ahli materi (dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNY) dan validasi materi kepada ahli media (dosen
Teknologi Pendidikan FIP UNY). Validasi kepada ahli materi dilakukan sebanyak dua tahap.
Validasi tahap pertama memperoleh skor rata-rata 3,56 dengan kriteria baik. Namun, terdapat
saran dan masukan dari ahli materi. Setelah dilakukan revisi sesuai saran dan masukan ahli
materi, peneliti melakukan validasi tahap kedua. Validasi tahap kedua memperoleh skor rata-
rata 4,56 dengan kriteria sangat baik. Setelah melakukan validasi, ahli media memberikan
rekomendasi bahwa media yang dikembangkan layak untuk diujicobakan tanpa revisi.

Validasi kepada ahli media dilakukan sebanyak dua tahap. Validasi tahap pertama
memperoleh skor rata-rata 3,35 dengan kategori cukup. Sehingga terdapat saran dan masukan
dari ahli materi. Setelah dilakukan revisi sesuai saran dan masukan dari ahli media, peneliti
melakukan validasi tahap kedua. Validasi tahap kedua memperoleh skor rata-rata 4,59 dengan
kriteria sangat baik. Validasi kepada ahli media berhenti pada tahap kedua. Setelah melakukan
validasi, validator memberikan rekomendasi bahwa media yang dikembangkan layak untuk
diujicobakan tanpa revisi. Tahap keempat adalah implementasi (implementation) uji coba
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komik dan penilaian respon media oleh siswa dan guru. Uji coba dilakukan melalui tiga tahap
yaitu uji coba awal yang dilakukan oleh 2 orang siswa, uji coba lapangan awal dilakukan oleh
6 orang siswa, dan uji coba lapangan operasional dilakukan oleh 17 orang siswa. Selain itu,
pada saat uji operasional sampel media yang dikembangakan dinilai oleh seorang praktisi
yaitu guru kelas IV SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen. Hasil uji coba awal menunjukkan
respon siswa sebesar 4,2 dalam kategori sangat layak, hasil uji coba lapangan awal sebesar
4,32 dalam kategori sangat layak, dan hasil uji coba lapangan operasional sebesar 4,43 dalam
kategori sangat layak. Sedangkan berdasarkan respon guru sebagai praktisi mendapat respon
skor 4,74 dalam kategori sangat layak. Tahap kelima adalah evaluasi (evaluation) yaitu
mengukur peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SD Negeri Bener
1 sebelum dan sesudah menggunakan media komik dengan metode pretest -posttest.
Peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa menggunakan media komik diukur
menggunakan uji perbedaan rata-rata dan uji Gain score. Uji perbedaan rata-rata
menggunakan Independent Sample t-test dengan program SPSS Statistic 19.0 . Berdasarkan
perhitungan, nilai Sig.(2-tailed) adalah 0,037 lebih kecil dibandingkan 0,05 ( 0,037 < 0,05).
Artinya Ha diterima dan Ho ditolak. Ha diterima artinya bahwa ada perbedaan rata-rata skor
tes membaca pemahaman antara posttest dan pretest. Uji Gain Score menunjukkan
peningkatan keterampilan membaca pemahaman setelah menggunakan media komik. Hasil
rata-rata data pretest adalah 53,82dan posttest adalah 71,20 Dengan demikian, produk
dikembangkan yaitu Media Komik layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk
efektivitas meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa
Indonesia kelas IV SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen.
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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Hasil pengembangan media komik di SD Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen didapatkan

kesimpulan bahwa media komik yang dikembangkan layak digunakan untuk meningkatkan

keterampilan membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas IV SD

Negeri Bener 1 Ngrampal Sragen. Hal ini ditinjau secara keseluruhan berdasarkan penilaian

yang dilakukan oleh ahli materi termasuk dalam kriteria sangat layak (4,56) dan ahli media

termasuk dalam kriteria sangat layak (4,59). Hasil kelayakan media juga di uji cobakan

kepada subjek siswa melalui uji coba awal termasuk dalam kriteria sangat layak (4,2), uji coba

lapangan awal termasuk dalam kriteria sangat layak (4,32), dan uji coba lapangan operasional

termasuk dalam kriteria sangat layak (4,43). Hasil respon praktisi (guru) pada uji coba

operasional menunjukkan kriteria sangat layak (4,74). Selain itu hasil ini juga diperkuat

melalui uji perbedaan rata-rata sebesar 0,037 dan melalui uji Gain Score menunjukkan hasil

penilaian pretest dan postest yang menyatakan bahwasanya hasil rata-rata postest lebih tinggi

dibanding dengan hasil rata-rata pretestsebesar 0,376 dengan kriteria.

5.2 rekomendasi

Efektivitas media komik untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman

pada mata pelajaran bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran

membaca pemahaman dengan menambahkan uraian materi tentang membaca pemahaman

agar pemahaman siswa mengenai membaca pemahaman semakin luas.



17

Daftar Pustaka

Burhan, B. (2001). Metode Pengembangan Baca. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
Dimyati,.Mudjiono. (1999). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rhineka Cipta.
http://ugm.ac.id/ide/berita/8593pemahaman.memb aca.siswa.sd.indonesia.masih.lemah). Diakses
pada 12 September 2016. Pukul 14.20 WIB. Iskandarwassid. (2004). Strategi Pembelajaran Bahasa.
Bandung: Rosda. Piaget, J. (2005). Teori Perkembangan Kognitif.
[Online].Tersedia:http://id.wikipedia.org/ wiki/Teori_perkembangan_kognitif[ 4 Januari 2017].
Poerwadarminta, W.J.S. (1984). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. Mardapi,
D. (2008). Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes. Yogyakarta: UNY Press. Mulyatiningsih,
E. (2011). Metode Penelitian dan Pengembangan. Jakarta: Alfabeta Sudjana, N., Rivai, A. (2009).
Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Wurianto, E. (2009). Komik sebagai Media
Pembelajaran.
Pradita A.2018. “Pengembangan Media Komik Untuk Meningkatkan Keteramoilan Membaca
Pemahaman Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV SD Negeri 1 Ngrampal Sragen”:Jurnal
Pendidikan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.



18

LAMPIRAN

a. Perkiraan Usulan Anggaran Penelitian

No Kegiatan Biaya/ Sat (Rp) Jumlah Biaya (Rp)

1. Honorarium

E. Ahli materi

F. Ahli bahasa

G. Ahli kesehatan masyarakat

H. Pembuatan media

2. Bahan dan Perawatan Penelitian

E. ATK

F. Kertas

G. Flash Disk

H. Kuota Data

3. Biaya Perjalanan

B. Survey pendahuluan

4. Lain-lain

B. Submit jurnal sinta 2

JUMLAH

Terbilang :



19

b. Jadwal Kegiatan Penelitian

NO KEGIATAN
WAKTU / MINGGU

1 2 3 4 5-12 13 14 15-19 20-22 23-24

PERSIAPAN PENELITIAN

1 Studi pustaka

2
Pengembangan kerangka Fun
Science Activity Learning

PELAKSANAAN PENELITIAN

3
Pembuatan Fun Science Activity
Learning

4
Pengujian Fun Science Activity
Learning

PASCA PENELITIAN

5 Pembuatan laporan penilitian

6 Pembuatan jurnal penelitian



20

c. Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi
Nama lengkap : WAHYU NUNING BUDIARTI

Tempat dan Tgl Lahir :

Jenis Kelamin : Pria / Wanita

Alamat : Jl. Kambing 30 Rt4/1
Telp/email : 0857-2910-0841/ wahyu.nuning.b@gmail.com

Pendidikan Formal

S-1 S-2

Universitas
Universitas

Program Studi

Tahun Lulus

Kota

Negara Indonesia Indonesia

Penelitian & Paper

No. Judul Artikel Ilmiah Publikasi
Volume/

Nomor/ Tahun Sponsor

1

2

3



21

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama lengkap :

Tempat dan Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Telp/email :

Pendidikan Formal

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun
Lulus

Program Pendidikan (Sarjana,
Magister, Spesialis dan Doktor)

Perguruan Tinggi Kota Negara

Indonesia

Indonesia

Penelitian & Paper

PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Publikasi Sponsor



22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


