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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia mempunyai tujuan yang  menyeluruh dan komplek. 

Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS pasal 3, yakni Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kunci utama 

untuk mencapai sukses dalam dunia pendidikan  yaitu adanya kurikulum. Dalam 

kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kurikulum harus dikembangkan 

dengan  memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan 

menunjang kelestarian keragaman budaya. 

Bangsa yang  kuat adalah bangsa yang mampu melestarikan budaya nenek 

moyang yang adiluhung sebagai jati diri bangsa di tengah bangsa di dunia. 

Pelestarian budaya lokal harus dimulai sejak anak usia dini agar bangsa ini tidak 

tercabut dari budaya sendiri dan terjebak arus globalisasi yang mendera tanpa 

bisa dihindari. 

Pelajaran Muatan Lokal Budaya Banyumasan berisi materi yang mampu 

menanamkan, melestarikan, dan mengembangkan budaya nenek moyang 

Banyumas pada anak sejak usia dini. Materi yang dimaksud adalah nilai-nilai 

tradisional (tata krama), kebahasaan dan  kesusastraan (cerita tokoh wayang dan 

cerita rakyat Banyumas), dan sistem perekonomian rakyat (makanan khas 

Banyumas). 
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Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 Desember 2015 dengan guru 

kelas IV di salah satu Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Kedungbanteng tentang 

pembelajaran Muatan Lokal Budaya Banyumasan, dalam beberapa pembelajaran 

yang memerlukan praktik siswa secara langsung masih banyak kendala karena 

banyak alat-alat yang dibutuhkan misalnya dalam praktik membuat dan 

mengembangkan makanan khas Banyumas. Pada pembelajaran tata krama dapat 

diterapkan langsung dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi dengan 

minimnya bahan ajar dan bentuk materi yang berupa teks membuat siswa merasa 

bosan dan jenuh.  

Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya bahan ajar inovatif yang 

membantu guru untuk dapat menyampaikan materi kepada siswa tanpa 

menimbulkan kebosanan. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta 

lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar (Prastowo,  2013: 297). 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat juga akan menarik perhatian siswa 

untuk mengikuti pelajaran dengan baik dan menyenangkan. Rossi dan Breidle 

(2012: 58) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan 

bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, 

koran, majalah dan sebagainya.  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang 

berlangsung  saat ini belum ada bahan ajar menggunakan media komik untuk 

mengembangkan aspek pembelajaran Muatan Lokal khususnya Budaya 

Banyumasan. Bahan ajar yang digunakan hanya berupa Buku Budaya 
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Banyumasan yang diterbitkan salah satu penerbit di Solo. Buku tersebut 

memang  terdapat gambar-gambarnya, namun sedikit dan belum lagi bagi siswa 

yang memiliki buku hasil dari diperbanyak maka gambarnya tidak jelas dan 

tidak berwarna. Tahapan perkembangan kognitif anak menurut Piaget (2013: 

175)  pada usia sekolah dasar (7-11 tahun) berada pada tahapan operasional 

konkret yang artinya anak mulai berpikir secara operasional atau dapat 

mengklasifikasikan benda-benda tidak harus dengan benda nyata. Daryanto 

(2010: 128) menyatakan bahwa kecenderungan yang ada siswa tidak begitu  

menyukai buku-buku teks apalagi yang tidak disertai gambar dan ilustrasi yang 

menarik. Padahal secara empirik siswa cenderung  lebih menyukai buku yang 

bergambar, yang penuh warna dan divisualisasikan dalam bentuk realistis 

maupun kartun. Pembelajaran yang hanya menggunakan bahan ajar yang 

monoton akan membuat siswa merasa jenuh dan bosan saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

Kondisi yang terjadi dibeberapa sekolah, telah dilakukan analisis terhadap 1 

sampel Bahan Ajar yang digunakan pada beberapa SD yang berbeda antara lain 

SD Negeri 1 Karangnangka, SD Negeri 1 Kedungbanteng, dan SD Negeri 2 

Karanggude untuk mengetahui bahan ajar yang digunakan dalam SD tersebut 

layak atau tidak untuk pembelajaran. Dilihat dari format instrument evaluasi 

formatif bahan ajar menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar (2008: 29) ada empat komponen penting dalam 

evaluasi formatif bahan ajar, yaitu dilihat secara kelayakan isi, kebahasaan, 
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sajian, dan kegrafisan. Berikut hasil analisis sederhana peneliti berdasarkan hasil 

penilaian guru kelas IV dari ketiga SD tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Formatif Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan Kelas IV Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016 

 

No. 
Hasil Evaluasi Keterangan 

Komponen Evaluasi Penilaian  

1. Kelayakan Isi  

(kesesuaian dengan SK, 

KD, kebutuhan siswa, 

kebutuhan bahan ajar, 

kebenaran substansi 

materi, manfaat untuk 

penambahan wawasan 

pengetahuan, dan 

kesesuaian dengan nilai-

nilai, moralitas, sosial) 

Secara  keseluruhan  bahan 

ajar  muatan  lokal  budaya 

banyumasan secara 

kelayakan isi sudah baik, 

sesuai dengan SK KD, 

sesuai dengan kebutuhan 

siswa, kesesuaian dengan 

kebutuhan bahan ajar 

masih bisa ditambahkan. 

Sudah baik 

dan sesuai 

kurikulum 

tingkat 

satuan 

pendidikan 

(KTSP) 

Muatan 

Lokal 

2. Kebahasaan 

(keterbacaan, kejelasan 

informasi, kesesuaian 

dengan kaidah bahasa 

Indonesia, penggunaan 

bahasa secara efektif dan 

efisien) 

Bahan  ajar  mulok budaya 

banyumasan secara 

kebahasaan  sudah baik 

dan sesuai. 

Sudah baik 

menurut 

kaidah 

Bahasa 

Indonesia. 

3. Sajian 

(kejelasan tujuan, urutan 

penyajian, pemberian 

motivasi, interaktifitas 

stimulus dan respon, 

kelengkapan informasi) 

Sajian bahan ajar mulok 

budaya banyumasan yang 

sudah ada sudah sesuai, 

namun dalam point 

kelengkapan informasi 

tergolong cukup yang 

artinya masih perlu 

dilengkapi lagi 

informasinya. 

Kurang 

baik. 

4. Kegrafisan 

(penggunaan font jenis 

dan ukuran, lay out dan 

tata letak, ilustrasi, grafis, 

gambar, foto, dan desain 

tampilan) 

Dalam kegrafisan kurang 

sesuai karena ilustrasi, 

grafis, gambar dan foto 

masih terbatas serta 

desainnya yang kurang 

bervariasi. 

Kurang 

layak. 

     Hasil analisis sederhana Bahan Ajar oleh peneliti 
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Berdasarkan data di atas, bermaksud akan mengambangkan bahan ajar 

untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa terhadap 

Muatan Lokal Budaya Banyumasan yang akan dipelajari dan dikemas dengan 

menarik. Bahan ajar yang dikembangkan memaparkan gambar komik dengan 

Materi Tata Krama Di Kamar Mandi dan WC Sekolah  yang  nantinya 

diharapkan siswa dapat mengenal dan memahami apa saja  tata krama di kamar 

mandi dan WC sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengajarkan 

Muatan Lokal Budaya Banyumasan, akan direncanakan pengembangan bahan 

ajar menggunakan media komik dimana tokoh karakter yang dimunculkan yaitu 

karakter punakawan (Semar, Bawor, Gareng, Petruk) dan menggunakan Bahasa 

Dialek Banyumas.  

Siswa akan lebih mandiri dan mudah  memahami materi yang diajarkan. 

Selain itu, siswa dapat lebih cepat mempraktikkan tata krama yang harus 

dilakukan, sekaligus mengenalkan tokoh wayang punakawan. Tokoh yang kental 

dengan budaya di Banyumas terlebih lagi maskot Banyumas adalah Bawor. 

Salah satu tokoh yang terinspirasi dengan Pak Cipto Pratomo untuk melestarikan 

bahasa “penginyongan” Bahasa Dialek Banyumas kepada generasi penerus. 

Tahap selanjutnya, untuk menerapkan dan mengambangkan tata krama 

siswa di kamar mandi dan WC sekolah diperlukan model pembelajaran yang 

tepat dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang sesuai 

dilakukan untuk  materi  ini adalah metode demonstrasi karena sesuai untuk 

mengajarkan tata krama dan nilai-nilai tradisional yang bersifat rutin dan 

nantinya akan menjadi suatu kebiasaan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana produk bahan ajar yang sudah digunakan pada Muatan Lokal 

Budaya Banyumasan di kelas IV sebelum dilakukan pengembangan? 

2. Bagaimana pengembangan Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya Banyumasan 

Menggunakan Media Komik pada siswa kelas IV? 

3. Bagaimana validitas pengembangan Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan Menggunakan Media Komik pada siswa kelas IV? 

4. Apakah terdapat pengaruh bahan ajar dengan media komik terhadap prestasi 

belajar siswa pada Muatan Lokal Budaya Banyumasan di kelas IV? 

5. Bagaimana respon guru terhadap Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan Menggunakan Media Komik pada siswa kelas IV? 

6. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan Menggunakan Media Komik pada siswa kelas IV? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui produk bahan ajar yang sudah ada pada Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan sebelum dilakukan pengembangan. 

2. Menghasilkan pengembangan bahan ajar pada Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan Menggunakan Media Komik di kelas IV. 

3. Menghasilkan produk berupa bahan ajar yang valid pada Muatan Lokal 

Budaya Banyumasan Menggunakan Media Komik pada siswa kelas IV. 
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4. Mengetahui pengaruh bahan ajar terhadap prestasi belajar siswa pada Muatan 

Lokal Budaya Banyumasan di kelas IV menggunakan media komik. 

5. Mengetahui respon guru terhadap Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan Menggunakan Media Komik pada siswa kelas IV. 

6. Mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan Menggunakan Media Komik pada siswa kelas IV. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memunculkan 

pembelajaran yang inovatif. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memunculkan 

pengembangan baru terhadap Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan yang dimanfaatkan untuk menambah bahan ajar dan 

meningkatkan pengetahuan peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian pengembangan bahan ajar menggunakan 

media komik ini memberikan manfaat yang besar bagi : 

a. Bagi Siswa 

1) Pembelajaran menggunakan media komik dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar mandiri dan kelompok, sehingga dapat mengukur dan 

mengevaluasi prestasi belajar peserta didik. 

2) Dapat meningkatkan motivasi belajar untuk peserta didik. 
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b. Bagi Guru 

1) Menjadikan Bahan Ajar Muatan Lokal sebagai bahan informasi untuk 

menambah ilmu pengetahuan. 

2) Memotivasi para guru untuk melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya Banyumasan 

Menggunakan Media Komik agar lebih mudah dalam menyampaikan 

materi. 

c. Bagi Sekolah 

Menambah sumber belajar berupa Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan pada siswa kelas IV. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat memperluas pengetahuan khususnya di bidang seni budaya, serta 

sebagai bahan kajian dan contoh dalam pengembangan Bahan Ajar 

Muatan Lokal Budaya Banyumasan  menggunakan media komik pada 

siswa kelas IV. 
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