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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Bahan Ajar 

a. Definisi Bahan Ajar 

Proses pembelajaran di kelas sangat dipengaruhi oleh bahan ajar. 

Bahan ajar yang digunakan guru dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. Bahan ajar dapat 

dikemas dengan menarik dan dapat memaparkan penjelasan tentang 

pengetahuan, pengalaman dan ilustrasi fakta secara sistematis dan logis 

yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. Daryanto dan 

Dwicahyono (2014: 171) mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

National Centerfor Vacational Education Research Ltd dalam 

Prastowo (2013: 297) mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan  yang dimaksud  ini 

bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Prastowo (2013: 297) 

memaparkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang 

disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta 

lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 
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b. Macam-Macam Bahan Ajar 

Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. 

Pengelompokkan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yang 

membedakannya. Prastowo (2013: 306) mengemukanan bahwa pada 

dasarnya ada pengelompokkan jenis bahan ajar, beberapa diantaranya 

adalah bahan ajar berdasarkan bentuk, cara kerja, sifat, dan susbstansi (isi 

materi). 

1) Menurut bentuk bahan ajar 

Dari segi bentuknya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu: 

a) Bahan cetak (printed), yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian infromasi. Contoh: handout, buku, modul, lembar kerja 

siswa, brosur, leafet, wall chart, foto/gambar, model, atau market. 

b) Bahan ajar dengar (audio) atau program audio, yaitu semua sistem 

yang menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat 

dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Contoh: kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. 

c) Bahan ajar pandang dengar (audio visual), yaitu segala sesuatu yang 

menungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara sekuensial. Contoh: video, compact disk, dan film. 

d) Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yaitu 

kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, 
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animasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi 

perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku 

alami dari suatu presentasi. Contoh: compact disk internal. 

2) Menurut cara kerja bahan ajar 

Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi 

lima macam, yaitu: 

a) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar ini adalah bahan 

ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk 

memproyeksikan isi di dalamnya. Melalui pemanfaatan alat itu siswa 

bisa langsung mempergunakan (membaca, melihat, mengamati) 

bahan ajar tersebut. Contoh: foto, diagram, display, model, dan lain 

sebagainya. 

b) Bahan ajar yang diproyeksikan. Bahan ajar yang diproyeksikan 

adalah bahan ajar yang memerlukan proyektor agar bisa 

dimanfaatkan dan atau dipelajari siswa. Contoh: slide, filmstrips, 

overhead transparancies, dan proyeksi computer. 

c) Bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang berupa 

sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam. Untuk 

menggunakannya, kita mesti memerlukan alat pemain (player) 

media rekam tersebut, seperti tape compo, CD, VCD, multimedia 

player, dan sebagainya. Contoh: kaset, flash disk, dan sebagainya. 

d) Bahan ajar video. Bahan ajar ini memerlukan alat pemutar yang 

biasanya berbentuk video tape player, VCD, DVD, dan sebagainya. 
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Bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio, jadi 

memerlukan media rekam. Namun, perbedaannya bahan ajar ini ada 

pada gambarnya. Jadi, secara bersamaan, dalam tampilan dapat 

diperoleh sebuah sajian gambar dan suara. Contoh: video, film, dan 

sebagainya. 

e) Bahan (media) computer. Bahan ajar computer adalah berbagai jenis 

bahan ajar noncetak yang membutuhkan computer untuk 

menayangkan sesuatu untuk belajar. Contoh: computer mediated 

instruction (CMI) dan computer based multimedia atau hypermedia. 

3) Menurut sifat bahan ajar 

Masih menurut Prastowo (2013: 308) jika dilihat dari sifatnya 

bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu: 

a) Bahan ajar berbasiskan cetak dalam kategori ini adalah buku, 

pamphlet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, 

peta, charts, foto, bahan dari majalah atau koran, dan lain 

sebagainya. 

b) Bahan ajar berbasiskan teknologi termasuk dalam kategori ini antara 

lain: ausiocassete, siaran radio, slide, filmstrips, film, video, siaran 

televise, video interaktif, computer based tutorial, dan multimedia. 

c) Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Contoh: kit 

sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. 

d) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia 

(terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh). Contoh: telepon, 

handphone, video conferencing, dan lain sebagainya. 
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4) Menurut substansi materi bahan ajar 

Secara garis besar, bahan ajar (instructional materials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam 

rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

ditentukan. Atau, dengan kata lain, materi pembelajaran dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis materi, yaitu aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

c. Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Prastowo (2013: 314) menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar 

hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Diantara prinsip 

pembelajaran tersebut adalah : 

1) Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret 

untuk memahami yang abstrak. 

Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila 

penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret, sesuatu 

yang nyata yang ada di lingkungan mereka, misalnya untuk 

menjelaskan konsep pasar, maka dimulailah siswa diajak untuk 

berbicara tentang pasar yang terdapat di tempat tinggal mereka. Setelah 

itu, kita bisa membawa mereka untuk berbicara tentang berbagai jenis 

pasar lainnya. 

2) Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 

Pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu 

konsep. Walaupun maksudnya sama, sesuatu informasi yang diulang-
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ulang akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Pengulangan dalam 

penulisan bahan belajar harus disajikan secara tepat dan bervariasi 

sehingga tidak membosankan. 

3) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman 

siswa. 

Seringkali kita menganggap rendah dengan memberikan respon 

yang sekedarnya atas hasil kerja siswa, padahal respon yang diberikan 

oleh guru terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. 

Perkataan seorang guru seperti “ya benar” atau, “ya kamu pintar” atau, 

“itu benar, namun akan lebih baik kalau begini…” akan menimbulkan 

kepercayaan diri pada siswa bahwa ia telah menjawab atau 

mengerjakan sesuatu dengan benar. Sebaliknya, respon negatif akan 

mematahkan semangat siswa. Oleh karena itu, jangan lupa berikan 

umpan balik yang positif terhadp hasil kerja siswa. 

4) Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar. 

Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih 

berhasil dalam belajar. Oleh karena itu, salah satu tugas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan (motivasi) 

agar siswa mau belajar. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

memberikan motivasi, antara lain dengan memberikan pujian, 

memberikan harapan, menjelaskan tujuan dan manfaat, memberi 
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contoh, ataupun menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang 

belajar, dan lain sebagainya. 

5) Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya 

akan mencapai ketinggian tertentu. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan 

untuk mencapai suatu kompetensi inti yang tinggi. Oleh karena itu, 

guru perlu menyusun tujuan pembelajaran dengan tepat dan sesuai 

dengan karakteristik siswa. Tahapan yang harus dilalui siswa tersebut 

dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi. 

6) Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan. 

Guru harus memberitahukan kepada peserta didik tujuan akhir 

pembelajaran yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapainya dan 

memberitahukan pula kemampuan yang sudah dikuasai. Tahap 

selanjutnya setiap peserta didik besar kemungkinan akan mencapai 

tujuan tersebut dengan kecepatannya sendiri, namun mereka semua 

akan sampai kepada tujuan meskipun dengan waktu yang berbeda-beda. 

Hal tersebut merupakan sebagian dari prinsip belajar tuntas. 

 

2. Muatan Lokal 

Muatan lokal (mulok) secara bahasa berasal dari kata muatan dan lokal, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 757) muatan berasal dari kata 

dasar muat yang memiliki arti isi, yang mendapat akhiran –an yang 
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mengandung isi didalamnya. Lokal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2007: 680) berarti setampat, terjadi, berlaku disatu tempat saja, tidak merata. 

Dari pengertian di atas dirangkai menjadi kata muatan lokal yang berarti 

mengandung isi di dalamnya yang sesuai dengan keadaan setempat.  

Pettalongi (2004: 12) menyatakan bahwa muatan lokal adalah program 

pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan 

alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya dan kebutuhan daerah yang perlu 

dipelajari oleh murid yang terdapat dalam keputusan Mendikbud No 142 

tahun 1987 pasal 1. 

Muatan Lokal merupakan kurikulum yang ada di Sekolah Dasar dan 

merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dimasukan materi budaya 

lokal kedalam kurikulum sebagai pembelajaran di sekolah. Menghadapi 

perkembangan jaman dengan diiringi masuknya budaya global yang dapat 

mempengaruhi mental serta perilaku masyarakat Indonesia, penganalan 

budaya lokal dalam usaha pewarisan kekayaan budaya yang mengandung 

nilai-nilai luhur sangat tepat untuk membentengi diri dari budaya asing yang 

tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. 

 

3. Budaya Banyumasan 

a. Pengertian Budaya Banyumasan 

Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta buddhayah, yaitu 

bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan 

demikian ke-budaya-an dapat diartikan: “hal-hal yang bersangkutan 
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dengan akal”. Budaya adalah “daya dan budi” yang berupa cipta, karsa, 

dan rasa. Berbeda dengan pengertian budaya, pengertian “kebudayaan” 

adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa (Koentjaraningrat, 2009: 146). 

Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 170) adalah 

hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti 

kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Budaya dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2007: 169) adalah pikiran, akal budi, hasil. 

E.B. Tylor dalam Sulasman (2013: 17) menyatakan bahwa 

kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, 

kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kemampuan serta kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan 

paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebudayaan 

adalah hasil ciptaan manusia yang dalam proses menciptakan 

menggunakan rasa atau perasaan.  Selanjutnya menghasilkan karya, 

pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, 

kemampuan serta kebiasaan  dalam hidup di masyarakat. 

Berbicara mengenai budaya, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan 

masing-masing yang berbeda dengan daerah lain, seperti halnya dengan 

budaya Banyumas. Menurut Pemerintah Kabupaten Banyumas Dinas 

Pendidikan (2007: 5) kata Banyumasan berasal dari kata dasar Banyumas 

dan akhiran –an pada kata tersebut mempunyai arti khusus, yaitu milik 

atau kepunyaan. Budaya Banyumasan adalah semua hasil budi dan daya 

serta cipta, karsa dan karya yang berupa barang bergerak atau tidak 
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termasuk kepercayaan yang khas dimiliki masyarakat Banyumas yang 

mungkin tidak terdapat di daerah lain. 

Adisarwono (2000: 137) menyebutkan bahwa Banyumas adalah satu 

kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki berbagai adat 

istiadat yang mampu membedakan adat istiadat dengan wilayah di 

sekitarnya. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas memiliki daerah 

seluas 132.759,56 ha yang terbagi menjadi 6 wilayah Pembantu Bupati dan 

1 wilayah kota administratif. Secara administratif daerah wilayah 

Banyumas ini dibatasi: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Dati II 

Tegal dan Pemalang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dati II 

Cilacap, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dati II Cilacap dan 

Brebes, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dati II Purbalingga, 

Banjarnegara dan Kebumen. 

Banyumas merupakan daerah perbatasan antara kebudayaan Jawa 

dengan kebudayaan Sunda (Priyadi, 2015: 11). Sama halnya menurut 

(Herusatoto, 2008: 19) wong Banyumasan adalah pembauran antara dua 

negeri (kerajaan/ kadipaten) yang berdampingan (Pakuan Parahiyangan/ 

Pajajaran dan Pasirluhur/ Galuh) dan akhirnya menjadi satu keluarga besar 

yang hidup rukun dan membentuk satu komunitas baru yang terus 

berkesinambungan dalam sejarah dan kehidupan sosial-budaya yang khas 

sebagai komunitas perbatasan dari dua suku Jawa dan suku Sunda. Hal 

tersebut bisa juga dicermati dari segi bahasa pada kedua komunitas 

perbatasan itu, yakni tingkat bahasa krama dalam bahasa Sunda yang 
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sangat mirip bahkan banyak kesamaannya dengan tingkat bahasa krama 

lugu (kramantara) dalam bahasa Banyumasan. 

Kontak budaya Jawa dan Sunda di Banyumas telah menempatkan 

sifat dan sikap carub bawor dalam sendi-sendi pergaulan masyarakat 

Banyumas secara luas. Simbol punakawan itu menjelaskan bahwa 

masyarakat Banyumas secara luas itu terbuka dalam pergaulan hidup 

sehari-hari yang disebut cablaka atau blakasuta. Cablaka atau blakasuta 

sebernarnya memiliki maksud yang sama, yakni bicara apa adanya atau 

terus terang atau bersahaja. Cablaka sering diartikan sebagai karakter yang 

mengedepankan keterusterangan manusia Banyumas. Cara berbicara orang 

Banyumas memang ada kemiripan dengan orang-orang Sunda yang juga 

berbicara keras meskipun mereka sedang tidak bertengkar sehingga 

muncul istilah Jawa Reyang atau Sunda Reyang (Priyadi, 2013: 20). 

Herusatoto (2008: 6) menyatakan bahwa wong Banyumas atau lebih 

tepatnya disebut sebagai komunitas Jawa Banyumasan, memang dikenal 

berbeda dari wong Jawa lainnya, seperti wong Sala, wong Yogya, wong 

Semarang, atau wong Surabaya. Komunitas Banyumasan saat ini 

mendiami wilayah bagian Barat Daya Jawa Tengah. Secara historis, 

etnologis, sosiologis, kultural dan formal disebut wilayah 

Barlingmascakeb, yang meliputi daerah Kabupaten Banjarnegara, 

Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Wong Banyumas yang 

kini tetap menggunakan logat bahasa Jawadwipa (ngoko lugu atau 

kramantara atau karma lugu) pun sudah dapat ditebak/ menunjukkan 

kebudayaan komunitas yang mereka miliki (dan diakui sendiri oleh 
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mereka), yaitu sebagai hasil dari „tetap tidak tersentuh oleh kebudayaan 

kraton‟, yang diistilahkan sebagai „adoh ratu cedhek watu‟ (jauh dari raja 

dan tetap dekat dengan batu). Ratu adalah lambang kebudayaan kraton 

(priyayi), sedangkan batu lambang „orang gunung‟ atau desa yang jauh 

dari kerajaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan Budaya 

Banyumasan merupakan hasil dari budi dan daya serta cipta, karsa, dan 

karya yang dihasilkan dan dimiliki oleh masyarakat yang berada di 

wilayah eks karesidenan Banyumas. Budaya Banyumasan itu termasuk 

adat istiadat, makanan khas, tarian, upacara adat, maupun tata krama dan 

bahasa komunikasi yang ada di daerah eks karesidenan Banyumas. Peserta 

didik yang mempelajari Budaya Banyumasan akan ikut melestarikan 

kekayaan budaya lokal sebagai jati diri bangsa. 

b. Geografi dan Etnografi Banyumas 

1) Secara Geografis 

Banyumas terbentang dari sisi Barat Daya Provinsi Jawa Tengah. 

Pulau Jawa terletak diantara 5º Lintang Selatan, 10º Lintang Selatan dan 

105º Bujur Timur, 115º Bujur Timur, dari serangkaian kepulauan 

Nusantara bagian barat. Sedangkan secara administrasi pemerintahan, 

wilayah Banyumas terdiri dari empat kabupaten yaitu: Banyumas, 

Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Pada zaman dahulu wilayah-

wilayah tersebut merupakan daerah dari kerajaan Jawa sejak Majapahit, 

Demak, Pajang, Mataram, Kartasura hingga Kasunanan Surakarta. 

Kadipaten Banyumas, dilepaskan dari kekuasaan Kasunanan Surakarta 
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menjadi wilayah kekuasaan kolonial Belanda tahun 1830, sejak saat 

itulah bekas kadipaten Banyumas dipecah menjadi 2 Kabupaten, yaitu 

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Ajibarang (Herusatoto, 2008: 13). 

Herusatoto (2008: 14) menyatakan bahwa Kabupaten Banyumas, 

dipindahkan dari Ajibarang ke Purwokerto dan setelah resmi wilayah 

Banyumas dibagi menjadi 5 Kabupaten, yaitu Purbalingga, 

Banjarnegara, Banyumas, Cilacap dan Purwokerto. Karesidenan 

Banyumas resmi menjadi 4 Kabupaten pada tanggal 1 Januari 1936, 

yaitu Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan Banyumas adalah 

wilayah yang berada diantara Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, 

Cilacap. Daerah yang resmi terbentuk pada 6 April 1582 M dan 

ditetapkan sebagai salah satu wilayah Karesidenan Banyumas pada 

tanggal 1 Januari 1936. Kabupaten yang berhak mengatur dan 

mengurusi wilayahnya sendiri pada tahun 1950. 

2) Etnografi Banyumas 

a) Wong Banyumas 

Kriteria yang termasuk kedalam golongan wong Banyumas 

adalah orang yang masih merasa memiliki leluhur, dan mereka 

mengakui sebagai keturunan wong Banyumas. Orang yang sampai 

saat ini masih merasa bangga menjadi keturunan wong Banyumas 

dan masih senang memakai bahasa dialek Banyumas, serta siapa saja 

yang pernah tinggal-menetap di eks Karesidenan Banyumas 
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(Herusatoto, 2008: 16). Menurut Herusatoto (2008: 20) ciri bahasa 

ibu wong Banyumas adalah jika mereka berbicara terlihat cowag 

(keras nada suaranya), gemluthuk (jika berbincang-bincang seperti 

saling tergesa-gesa atau cepat menanggapi), logatnya kenthel, luged, 

mbleketake (kental, mengasikkan, sedap didengar oleh sesame asal 

daerahnya). Melalui kriteria tersebut, maka orang-orang yang 

termasuk wong Banyumas, bukan hanya orang yang tinggal dan 

menetap di wilayah Banyumas, tetapi juga orang yang tetap 

mengakui masih memiliki darah Banyumas, bisa berdialek 

Banyumas, dan tentunya masih bangga pada pergaulan sosial-budaya 

masyarakat Banyumas. 

b) Dialek Banyumas 

Dialek dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 261) adalah 

variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai (misal bahasa 

dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun 

waktu tertentu). Sumarsono (2009: 21) menyatakan bahwa dialek 

adalah bahasa sekelompok masyarakat yang tinggal disuatu daerah 

tertentu. Berdasarkan uraian di atas, dialek Banyumas adalah ujaran 

khas atau logat yang dipakai di daerah Banyumas, yang berbada 

dengan daerah lain. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta 

Lagu Kebangsaan Pasal 42 Poin 1 disebutkan bahwa Pemerintah 

daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi 

bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan 

fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan 

perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari 
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kekayaan budaya Indonesia (Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional, 2009: 17). 

 

Dari kutipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 

daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa 

dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya. 

Hal ini dijadikan dasar oleh peneliti untuk mengembangkan bahan 

ajar muatan lokal mengenai nilai-nilai tradisional (tata krama di 

kamar mandi dan WC sekolah) menggunakan bahasa atau sastra 

daerah yakni dalam hal ini Dialek Banyumasan. 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 

Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Baba IV 

tentang Fungsi Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa Pasal 7 

disebutkan bahwa Bahasa Jawa mempunyai fungsi-fungsi 

sebagai sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat di 

daerah, sarana pengungkap dan pengembangan sastra dan 

budaya Jawa dalam bingkai keIndonesiaan, pembentuk 

kepribadian dan peneguh jatidiri suatu masyarakat di daerah, 

sarana pemerkaya kosa kata bahasa Indonesia dan wahana 

pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di daerah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra dan 

Aksara Jawa Bab IV tentang Fungsi Bahasa, Sastra dan Aksara 

Jawa Pasal 7, 2012: 4). 

 

Dari dua kutipan di atas jelas sekali disebutkan bahwa 

Pemerintah Indonesia tetap menginginkan agar Bahasa dan Sastra 

daerah tetap dilestarikan keberadaannya. Hal ini dikuatkan lagi 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 

yang menyebutkan bahwa pengajaran bahasa Jawa sangat penting 

diajarkan pada anak-anak, salah satu yang termasuk Bahasa Jawa 

adalah Bahasa Jawa Dialek Banyumasan. Orang-orang Banyumas 
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lebih suka menggunakan Bahasa ngoko atau ngoko andhap (bahasa 

yang digunakan orang yang kira-kira sama derajatnya seperti anak 

dengan anak, orang tua dengan anak, majikan dengan pembantu, dan 

orang sebaya yang sudah akrab, khususnya sesame Banyumas karena 

dirasa lebih akrab). Pemakaian Dialek Banyumas digunakan 

masyarakat daerah eks Karesidenan Banyumas, dan daerah yang 

dahulunya pernah masuk wilayah kekuasaan para Bupati Banyumas 

seperti Gombong, Kebumen, dan Karanganyar. 

Wijana (2010: 89) mengemukakan bahwa dialek Banyumasan 

memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan dialek di daerah 

lain. Ciri khas inilah yang membedakan antara dialek Banyumasan 

dengan dialek lain, seperti dialek Yogya-Solo, Madura, Bali, dan lain 

sebagainya. Dialek Banyumasan yang dapat menutup kata-katanya 

dengan bunyi bersuara dan tidak bersuara, misalnya adalah sendok, 

endog, angop, abab, dan sebagainya. 

Masih menurut Wijana, ada berbagai sebab atau alasan mengapa 

suatu bahasa punah atau tidak digunakan lagi oleh penutur-

penuturnya. Kepunahan tersebut salah satu diantaranya adalah 

adanya dominasi bahasa atau dialek yang lebih besar secara 

demografis, ekonomis, sosial, atau politis, seperti yang dialami oleh 

dialek Banyumas. Pemeliharaan sebuah bahasa salah satunya adalah 

dengan menumbuhkan rasa bangga untuk menggunakan dialek 

Banyumasan. 
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Dari kutipan di atas, maka dapat disimpulkan dialek Banyumas 

adalah sebuah gaya bahasa yang dimiliki oleh orang Banyumas yang 

memiliki ciri khas khusus dibandingkan dengan daerah lain, dan 

apabila keberadaannya tidak ingin punah maka masyarakat 

Banyumas harus bangga menggunakan dialek Banyumas dalam 

berkomunikasi sehari-hari. Mulok Budaya Banyumasan dapat 

dijadikan salah satu materi pembelajaran untuk tetap melestarikan 

dialek Banyumasan. 

 

4. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin “medius” yang secara harfiah 

berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Sanjaya (2012: 57) “media adalah perantara dari sumber informasi 

ke penerima informasi, contohnya video, televisi, computer dan lain 

sebagainya. Alat-alat tersebut merupakan media manakala digunakan 

untuk menyalurkan informasi yang akan disampaikan”.  

Trianto (2009: 234) menjelaskan bahwa: 

Media pembelajaran adalah sebagai penyampai pesan (the carriers 

of message) dari beberapa sumber saluran ke penerima pesan (the 

receiver of the message). Media pembelajaran hanya meliputi media 

yang dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran yang 

terencana (arti sempit). Media pembelajaran tidak hanya meliputi 

media komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga bentuk 

sederhana seperti slide, foto, diagram buatan guru, objek nyata, dan 

kunjungan ke luar kelas (arti luas). 
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Arsyad (2007: 4) mengatakan “media pembelajaran adalah media 

yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran”. Hermawan dkk (2007: 5) 

mengatakan bahwa: 

Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur 

peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang 

diawanya (message/software). Perangkat lunak (software) adalah 

informasi atau bahan ajar itu sendiri yang akan dismpaikan kepada 

siswa, sedangkan perangkat keras (hardware) adalah sarana atau 

peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan/bahan ajar 

tersebut. 

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan seperti video, televisi, 

komputer, rekaman, foto, buku, koran, majalah dan lainnya. Alat tersebut 

dapat dipakai untuk perantara dari sumber informasi yang mengandung 

pesan pendidikan ke penerima informasi. Penerima informasi dalam hal ini 

yaitu peserta didik sebagai subjek penelitian. Melalui media pembelajaran, 

pendidik dapat lebih mudah mentransfermasikan nilai dan norma yang 

luhur. 

b. Prinsip-prinsip Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Sanjaya (2012: 75-76) menyatakan bahwa terdapat sejumlah prinsip 

yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada komunikasi 

pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: 

1) Media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar 

dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, 

penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa, bukan 

dipandang dari sudut kepentingan guru. 
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2) Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat 

hiburan, atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah 

guru menyampaikan materi, akan tetapi benar-benar untuk membantu 

siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3) Media yang digunakan harus sesuai dengan pembelajaran. Setiap materi 

pelajaran memiliki kekhasan dan kekompleksan. Media yang akan 

digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi pelajaran. 

Contohnya untuk membelajarkan siswa memahami pertumbuhan 

jumlah penduduk Indonesia, maka guru perlu mempersiapkan semacam 

grafik yang mencerminkan pertumbuhan penduduk. 

4) Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan dan kondisi 

siswa. Siswa yang memiliki kemampuan mendengar yang kurang baik, 

akan sulit memahami pelajaran manakala digunakan media yang 

bersifat auditif. Demikian pula sebaliknya, siswa yang memiliki 

kemampuan penglihatan yang kurang, akan sulit menangkap bahan 

pembelajaran yang disajikan dengan visual. 

5) Media yang akan digunakan harus memerhatikan efektifitas dan 

efisiensi. Media yang memerlukan peralatan yang mahal belum tentu 

efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga media yang 

sangat murah belum tentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang 

dirancang guru perlu memerhatikan efektivitas penggunaannya. 

6) Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoperasikannya. Sering media yang kompleks terutama media-
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media mutakhir seperti media komputer, LCD, dan media elektronik 

lainnya memerlukan kemampuan khusus dalam mengoperasikannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai prinsip-prinsip 

penggunaan media, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

pada dasarnya adalah media yang digunakan untuk memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga 

tujuan pembelajaran yang diinginkan tercapai. Oleh karena itu, maka 

media yang digunakan harus disesuaikan dengan minat, kebutuhan dan 

kondisi siswa agar siswa lebih mudah memahami, serta memperhatikan 

keefektifan dan keefisienan penggunaan media tersebut tanpa 

membebani kemampuan guru dalam mengoperasikannya. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran oleh guru tentu memiliki banyak 

manfaat yang memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Trianto 

(2009: 234) menjelaskan bahwa: 

Media pembelajaran diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain (1) bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi 

siswa, dan tidak bersifat verbalistik; (2) metode pembelajaran lebih 

bervariasi; (3) siswa menjadi lebih aktif melakukan beragam 

aktivitas; (4) pembelajaran lebih menarik; dan (5) mengatasi 

keterbatasan ruang. 

 

Secara lebih khusus Sanjaya (2012: 70-72) menjelaskan manfaat 

media pembelajaran yaitu: 
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1) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 

Peristiwa-peristiwa penting atau objek yang langka dapat diabadikan 

dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio, kemudian 

peristiwa itu dapat disimpan dan dapat digunakan manakala diperlukan. 

2) Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu 

Melalui media pembelajaran, guru dapat menyajikan bahan pelajaran 

yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami dan 

dapat menghilangkan verbalisme. 

3) Menambah gairah dan motivasi belajar siswa 

Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga 

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. 

Berdasarkan penjelasan di atas menganai manfaat media pembelajaran, 

maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah menyajikan 

bahan-bahan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret contohnya 

dengan foto, film, atau direkam melalui video atau audio sehingga 

pembelajaran lebih bervariasi dan menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti pelajaran dengan baik. 

 

5. Komik 

a. Pengertian Komik  

Komik berasal dari bahasa Perancis, “comique” dan dari bahasa 

Yunani, “komikos”, yang berarti lucu atau menggelitik (Muslich 2010: 

140). Menurut Daryanto (2010: 127) komik dapat didefinisikan sebagai 

bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita 

dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk 
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memberikan hiburan kepada para pembaca. Pada awalnya komik 

diciptakan bukan untuk kegiatan pembelajaran, namun untuk kepentingan 

hiburan semata. Komik memusatkan perhatian disekitar rakyat. Ceritanya 

mengenai diri pribadi sehingga pembaca dapat segera mengidentifikasikan 

dirinya melalui perasaan serta tindakan dari perwatakan-perwatakan tokoh 

utamanya. Cerita-ceritanya ringkas dan menarik perhatian, dilengkapi 

dengan aksi, bahkan dalam lembaran surat kabar dan buku-buku, komik 

dibuat lebih hidup serta diolah dengan pemakaian warna-warna utama 

secara bebas (Sudjana dan Rivai, 2005: 64).  

Berbeda dengan Sudjana, Nurgiantoro (2013: 410) mengemukakan 

bahwa komik adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang 

ditampilkan lewat urutan gambar yang dibuat secara khas dengan paduan 

kata-kata. Ceritanya dibangun dan dikembangkan lewat gambar dan kata. 

Fungsi kata-kata adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan 

memperdalam penyampaian gambar dan teks secara keseluruhan, maka 

hubungan antara gambar dan kata merupakan satu kesatuan. Masdiono 

(1998: 9) : 

komik bukanlah serita bergambar seperti yang kita kenal selama ini. 

Dalam cergam, gambar berperan sebagai ilustrasi, pelengkap tulisan, 

sehingga sebetulnya tanpa hadirnya gambarpun cerita masih bisa 

dinikmati pembacanya. Dalam komik yang terjadi sebaliknya, teks 

atau tulisan berperan sebagai pelengkap gambar, misalnya: memberi 

dialog, narasi, dan sebagainya. Jadi lebih tepatnya komik adalah 

GAMCER – gambar bercerita. Sehingga sebuah komik, kalau 

penggambarannya canggih bisa saja tanpa kata-kata. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komik adalah suatu gambar-gambar yang berurutan dan saling berkaitan 
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satu dengan yang lain. Gambar tersebut membentuk sebuah cerita yang 

dilengkapi dengan balon-balon teks tulisan yang mengandung pesan atau 

informasi. Urutan gambar yang membentuk suatu cerita tersebut, lebih 

banyak memberi kesan pada pembacanya. Hal itu, karena keunikan 

gambar dan kemenarikan teksnya. Secara keseluruhan, urutan gambar-

gambar yang dilengkapi balon teks menjadi satu kesatuan yang memiliki 

daya tarik tersendiri. 

b. Penggunaan Komik Pengajaran 

Luasnya popularitas komik telah mendorong banyak guru 

bereksperimen dengan medium ini untuk maksud pengajaran. Banyak 

percobaan telah dibuat di dalam seni bahasa pada tingkat SMP dan SMA. 

Suatu analisis terhadap bahasa komik oleh Thorndike menunjukkan ada 

segi yang menarik. Segi menarik dari komik yaitu anak yang membaca 

sebuah buku komik setiap bulan, hampir dua kali banyaknya kata-kata 

yang dapat dibaca sama dengan yang terdapat pada buku-buku bacaan 

yang dibacanya setiap tahun terus-menerus. Buku teknik komik dapat 

diterapkan kepada berbagai lapangan ilmu pengetahuan karena 

penampilannya luas, teknik komik seringkali diterapkan kepada penjelasan 

yang sungguh-sungguh daripada sebagai hiburan semata (Sudjana dan 

Rivai, 2005: 65). 

c. Manfaat dan Kelebihan Media Komik 

Sudjana dan Rivai (2005: 68) menyatakan media komik dalam proses 

belajar mengajar menciptakan minat para peserta didik, mengefektifkan 

proses belajar mengajar, dapat meningkatkan minat belajar dan 
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menimbulkan minat apresiasinya. Kelebihan media komik dalam kegiatan 

belajar mengajar menurut Trimo dalam Media Grafis UPI (2009: 4) yaitu: 

1) Komik menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya. 

2) Mempermudah anak didik menangkap hal-hal atau rumusan yang 

abstrak. 

3) Dapat mengembanhkan minat baca anak dan salah satu bidang studi 

yang lain. 

4) Seluruh jalan cerita komik pada menuju satu hal yakni kebaikan atau 

studi yang lain. 

d. Cara Membuat Komik 

Masdiono (1998: 16) menyatakan bahwa ada 14 jurus-jurus dasar 

untuk membuat komik, antara lain: 

1) Menggambar proporsi manusia yang baik 

Biasanya ukuran tinggi manusia di perkirakan dengan kepala 

sebagai pengukurnya. Selera sangat berperan, ada yang senang dengan 

proporsi serba cebol, ada yang senang jangkung berotot dan sebagainya. 

2) Menggambar eksyen 

Biasanya dimulai dengan (a) sebuat sketsa gerakan (b) lalu mulai 

diisi dengan otot, kostum, detail wajah (c) terakhir, bagian yang tidak 

perlu dihapus dan yang dipakai, diperjelas dengan tinta. 

3) Menampilkan emosi dan karakter tokoh-tokohnya 

Cobalah menggambar berbagai ekspresi wajah. Tapi jangan lupa, 

bukan hanya wajah yang punya ekspresi, hampir seluruh tubuh kita 

punya ekspresi, misalnya: tangan. 
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4) Perspektif  

Perspektif, sebuah jurus yang gampang-gampang susah, tapi ada 

resep yang sederhana yaitu segala sesuatu yang kelihatan jauh atau 

menjauh dari pandangan (kita) selalu terlihat kecil atau mengecil. 

5) Menampilkan bayangan dan siluet 

Bila menampilkan benda melayang sumber cahaya cukup beasr – 

bayangan agak jauh dan cenderung mengecil. Bedakan wajah yang 

menerima cahaya merata, cahaya dari atas, cahaya dari 2 sisi dan 

horror. Pemakaian bayangan dan siluet akan menambah variasi dalam 

komik. 

6) Menampilkan balon kata 

Balon kata atau balon ucapan dapat dibuat sekreatif mungkin. Ada 

juga sound lettering, berupa huruf bunyi-bunyian misalnya: dor, dhug, 

ting, dan sebagainya. 

7) Frame  

Frame atau garis batas panel-panel adegan komik bisa mermacam-

macam: tipis, tebal, ekspresif, dan lain-lain. Tentang panel ada satu hal 

yang perlu diingat, yaitu: alur baca biasanya di baca dari kiri ke kanan, 

dan dibaca dari atas ke bawah. 

8) Mampu menggambar dan menggambar segala hal 

Ada beberapa cara untuk mengasah kemampuan dalam 

menggambar segala hal. Bisa mulai dengan punya kliping, kumpulan 

foto-foto dan gambar dari berbagai macam benda, binatang, bangunan, 
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senjata, pakaian, dan sebagainya. Juga bisa menggambar sesuatu yang 

belum pernah ada. 

9) Style atau gaya 

Style atau gaya gambar kita ibarat tulisan tangan kita, mempunyai 

kekhasan dan membedakan dari orang lain. Gaya ini terus berkembang, 

berproses, sejak kita bisa mulai menggambar. Boleh memilih sendiri 

gaya, mau realistis, ekspresif, sederhana, banyak hitam, atau bahkan 

kartun. 

10) Ukuran komik 

Kalau komik akan diterbitkan dalam buku, ukuran kertas gambar 

kamu sebaiknya lebih besar dari ukuran komik kamu, supaya yang 

mencetak nanti mudah mengaturnya. 

11) Pace atau timing 

Pace atau timing mempunyai arti yang sama yaitu suatu jarak, 

langkah, yang dibutuhkan oleh pembaca komik untuk menikmati 

suatu rentetan kejadian atau adegan. Disini pembaca diajak aktif 

menikmati panel demi panel, sebelum mencapai klimaks pada panel 

terakhir. 

12) Membuat skenario 

Cerita ide yang kemudian disusun dalam bentuk skenario. Selain 

ide ceria juga sebaiknya merancang karakter atau  tokoh yang akan 

dimunculkan dalam komik. Proses ini kadang disebut rancang 

karakter atau lembar model.  
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13) Sketsa  

Setelah skenario selesai lalu dibuat sketsa pensilnya. Bisa saja 

langsung meninta pada sketsa pensilnya, dan bisa juga 

menggambarnya di atas meja kaca lampu di atas kertas gambar lain. 

14) Sampul komik 

Buatlah sampul komik secara sederhana, jelas dan menarik.  

Menurut Lestari, dkk dalam Media Grafis UPI (2009: 2) ada lima 

langkah dalam pembuatan komik, yaitu : 

1) Perumusan ide cerita dan pembentukan karakter, merupakan 

langkah pembuatan rangkaian cerita. 

2) Sketching (pembuatan sketsa), yakni menuangkan ide cerita 

dalam media gambar secara kasar. 

3) Inking (penintaan), yaitu penintaan pada goresan pensil sketsa. 

4) Coloring (pewarnaan), yakni pemberian warna komik yang dapat 

dilakukan baik black and white (hitam putih) maupun dengan full 

color (banyak warna). 

5) Lattering, yaitu pembuatan teks pada komik 

 

B. Materi 

Materi nilai-nilai tradisional merupakan materi dalam pelajaran Muatan 

Lokal Budaya Banyumasan di kelas IV semester 2. Berdasarkan silabus, materi 

ini tercantum dalam Standar Kompetensi yang ketiga, yaitu Mengenal, 

memahami, menerapkan, dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari. Pada Standar Kompetensi tersebut, terdapat tiga 

Kompetensi Dasar yang meliputi: (1) menerapkan tata krama di perpustakaan, 

Pengembangan Bahan Ajar..., Citra Ayu Ramadani, FKIP UMP, 2016



 

 

 

36 

ruang UKS, ruang olahraga, ruang penjaga; (2) menerapkan  tata krama di kamar 

mandi dan WC sekolah; (3) menerapkan tata krama menaruh sepeda di tempat 

sepeda.  

Pada penelitian pengembangan ini, digunakan KD 3.2. yang menerapkan 

tata krama di kamar mandi dan WC sekolah. Muatan lokal merupakan kegiatan 

kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas 

dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

1. Hasil Penelitian diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh 

Karmawati tahun 2007 dalam penelitiannya “Penggunaan Komik Dalam 

Pembelajaran Matematika” dalam Jurnal Hunafa Vol. 4, No. 2, Juni 2007. 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan menggunakan komik 

untuk pembelajaran matematika dapat memberikan suatu kegiatan 

pembelajaran dalam suasana gembira dan menyenangkan bagi anak. 

Penggunaan komik juga dapat memberikan keuntungan diantaranya: melalui 

identifikasi dengan karakter di dalam komik, maka anak memperoleh 

kesempatan yang baik untuk menambah wawasan mengenai masalah pribadi 

dan sosialnya, hal ini akan membantunya memecahkan masalahnya sendiri.  

2. Hasil Penelitian diambil dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh 

Hengkang Bara Saputro tahun 2015 dalam penelitiannya “Pengembangan 

Media Komik Berbasis Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Tematik-

Pengembangan Bahan Ajar..., Citra Ayu Ramadani, FKIP UMP, 2016
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Integratif Kelas IV SD” dalam Jurnal Prima Edukasia, Volume 3 – Nomor 1, 

2015. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

media komik yang dikembangkan efektif meningkatkan nilai karakter siswa. 

Peningkatan karakter disiplin siswa masuk dalam kategori sedang dengan 

gain score sebesar 0,62 dan peningkatan karakter tanggung jawab siswa 

masuk dalam kategori sedang dengan nilai gain score sebesar 0,66. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

bahan ajar menggunakan media komik dapat menghasilkan perangkat 

pembelajaran bahan ajar yang efektif. Penelitian ini menerapkan media komik 

dalam Pengembangan Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya Banyumasan di Kelas 

IV Sekolah Dasar. 

 

D. Kerangka Berpikir 

Dalam proses belajar mengajar, bahan ajar digunakan sebagai penunjang 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, namun dalam pembelajaran 

Muatan Lokal khususnya pada Budaya Banyumasan Kurikulum Satuan 

Pendidikan (KTSP) di salah satu Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Banyumas 

belum bisa membantu siswa agar mandiri dan kreatif dalam memahami materi 

yang ada dalam bahan ajar yang sudah digunakan. Hal tersebut dikarenakan guru 

hanya menggunakan satu bahan ajar saja yang dihimbau dari pemerintah 

khususnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Hasil pretes pada 

materi Muatan Lokal Budaya Banyumasan menunjukkan bahwa sebagian besar 

siswa belum bisa memahami beberapa nilai-nilai tradisional ( tata krama di 

kamar mandi dan WC sekolah) dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dalam 

Pengembangan Bahan Ajar..., Citra Ayu Ramadani, FKIP UMP, 2016
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penelitian ini dibutuhkan suatu pengembangan bahan ajar yang digunakan untuk 

mempermudah guru menyampaikan materi yang akan diajarkan dan untuk 

mengkreasikan bahan ajar dari pemerintah yang sebelumnya telah dipergunakan 

oleh guru. Pengembangan bahan ajar tersebut menggunakan media komik untuk 

menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran serta metode demonstrasi 

untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pemanfaatan bahan ajar. 

Pengembangan bahan ajar diharapkan mampu menunjang pembelajaran di kelas 

agar lebih berinovatif dan menyenangkan. Selain itu, pembelajaran menjadi 

lebih mudah dan efektif bagi guru maupun siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Fakta yang ditemukan 1. Kurang variatifnya bahan ajar yang 

sudah digunakan. 

2. Bahan ajar kurang lengkap dan 

kurang menarik. 

3. Rendahnya pengetahuan siswa 

terhadap nilai-nilai budaya (tata 

krama) yang ada di lingkungan 

sekitar. 

Pentingnya bahan ajar yang 

menarik dan memudahkan siswa 

untuk belajar mandiri dan aktif 

khususnya dalam Muatan Lokal 

Budaya Banyumasan 

Pengembangan Bahan Ajar 

Muatan Lokal Budaya 

Banyumasan Menggunakan 

Media Komik kelas IV SD 

Menghasilkan Bahan Ajar Muatan 

Lokal Budaya Banyumasan 

Menggunakan Media Komik yang 

layak sebagai bahan ajar 

Pengembangan Bahan Ajar..., Citra Ayu Ramadani, FKIP UMP, 2016
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E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Terdapat kekurangan dan kelemahan pada bahan ajar yang sudah digunakan 

pada Muatan Lokal Budaya Banyumasan di kelas IV sebelum dilakukan 

pengembangan. 

2. Terdapat pengembangan Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya Banyumasan 

menggunakan media komik pada siswa kelas IV. 

3. Terdapat penilaian pakar yang sangat valid terhadap kelayakan Bahan Ajar 

Muatan Lokal Budaya Banyumasan menggunakan media komik pada siswa 

kelas IV. 

4. Terdapat pengaruh Bahan Ajar Muatan Lokal Budaya Banyumasan 

menggunakan media komik terhadap prestasi belajar Budaya Banyumasan 

pada materi  tata krama di kamar mandi dan WC sekolah di kelas IV. 

5. Terdapat respon guru yang sangat baik terhadap penggunaan Bahan Ajar 

Muatan Lokal Budaya Banyumasan menggunakan media komik dalam 

proses pembelajaran. 

6. Terdapat respon siswa yang sangat baik terhadap penggunaan Bahan Ajar 

Muatan Lokal Budaya Banyumasan menggunakan media komik dalam 

proses pembelajaran. 

 

F. Produk yang dihasilkan 

Penelitian pengembangan ini akan menghasilkan produk berupa Bahan 

Ajar Muatan Lokal Budaya Banyumasan Menggunakan Media Komik Kelas IV 

Sekolah Dasar. 

Pengembangan Bahan Ajar..., Citra Ayu Ramadani, FKIP UMP, 2016




