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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola pembelajaran tematik siswa kelas III di SD 

Negeri 1 Jambangan dan untuk mendeskripsikan pola pengenalan folklor melalui media komik. Penelitian 

ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitianya adalah siswa kelas III di SD Negeri 

1 Jambangan dengan instrumen penelitian berupa lembar observasi, lembar wawancara, dan human 

instrument. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 

untuk teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah interactive models melalui beberapa 

langkah yang berangkai, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

simpulan/ verifikasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) pembelajaran tematik yang 

diterapkan oleh guru khususnya untuk tema 2 subtema 1 masih konvensional yakni dengan berceramah, 

tanya jawab, dan kurangnya media yang digunakan; 2) pengenalan folklor lisan (verbale folklore) berupa 

dongeng Asal Usul Desa Ngale dalam bentuk komik dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar. 

 

Kata Kunci: folklor, komik, tematik 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe the thematic learning patterns of class III students at SD Negeri 

1 Jambangan and to describe the pattern of introduction of folklore through the comic media. This 

research was conducted with a qualitative descriptive method. The research subjects were class III 

students at SD Negeri 1 Jambangan with research instruments in the form of observation sheets, interview 

sheets, and human instruments. The technique of collecting data uses observation, interviews, and 

documentation. While for the data analysis technique used by researchers is interactive models through 

several steps that are sequential, including data collection, data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions / verification. The results obtained from this study are: 1) thematic learning applied by the 

teacher especially for the theme 2 sub-theme 1 is still conventional namely by lecturing, question and 

answer, and the lack of media used; 2) the introduction of verbal folklore (verbale folklore) in the form of 

a tale The origin of Ngale Village in the form of comics can make students more enthusiastic in learning. 

 

Keywords: folklore, comics, thematic 

 

PENDAHULUAN 

Dalam sebuah proses pembelajaran, guru senantiasa dituntut untuk mampu mengelola 

pembelajaran dengan baik. Hal tersebut dikarenakan para siswa tidak melulu bisa konsisten 

dalam menjaga konsentrasi dan minat belajarnya. Oleh sebab itu, selain kompetensi mengajar 

yang mumpuni, guru hendaknya juga memiliki kreativitas dalam memanfaatkan media 

pembelajaran. Di era milenial ini, ada banyak sekali media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan 

oleh para guru untuk mengajarkan berbagai materi kepada para siswa. Meski demikian, guru 
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tetap harus selektif dalam memilih media tersebut dan mampu menguasai materi dengan baik. 

Kolaborasi keduanya akan memberikan nilai plus guru di depan para siswa. 

Folklor yang memiliki banyak genre juga dapat diajarkan kepada para siswa. Bagi siswa 

kelas III di SD Negeri 1 Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, folklor yang sesuai 

dengan materi tematik integratif tema 2 subtema 1 adalah dongeng lokal. Dongeng adalah salah 

satu genre folklor lisan (verbale folklore). Hanya saja, guru  kurang memahami cerita rakyat 

lokal di wilayahnya dan kurang inisiatif dalam memilih media yang sesuai. Hal inilah yang pada 

akhirnya juga berpengaruh pada minat belajar para siswa. 

Daryanto dan Tasrial (2012) menyatakan bahwa, “cara mengajar dan sistem persekolahan 

kita di Indonesia sangat banyak menggunakan alat persepsi visual (penglihatan) dan auditif 

(pendengaran).” Berdasarkan hal tersebut maka media pembelajaran berupa komik dapat 

dijadikan alternatif untuk mengajarkan materi folklor khususnya bagi siswa kelas III. 

Sementara itu, terdapat dua fokus masalah dalam penelitian ini, yakni: 1) pola 

pembelajaran tematik siswa kelas III di SD Negeri 1 Jambangan; 2) pola pengenalan folklor 

melalui media komik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan pola 

pembelajaran tematik siswa kelas III di SD Negeri 1 Jambangan; 2) untuk mendeskripsikan pola 

pengenalan folklor melalui media komik. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan dengan subjek penelitian siswa kelas III 

SD Negeri 1 Jambangan yang berjumlah 32 siswa. SD Negeri 1 Jambangan merupakan sekolah 

model yang ada di wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Untuk mencapai tujuan 

penelitian, digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Sutopo (2002) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif mengarah pada 

pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya 

terjadi menurut apa adanya  di lapangan studinya. Hal tersebut diperjelas oleh Moleong (2011) 

yang menyatakan bahwa, “data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) observasi: 

peneliti mengobservasi pola pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas III dan konsistensi 

siswa dalam menjaga minat dan konsentrasinya saat proses pembelajaran; 2) wawancara: peneliti 

mewawancara guru kelas III dan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah, serta 

siswa kelas III sebagai subjek penelitian; 3) dokumen: peneliti menggunakan RPP dan daftar 

nilai siswa. Adapun instrumen yang dipakai adalah lembar observasi, lembar wawancara, dan 

human instrument. Untuk teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah interactive 

models sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009). 

Berdasarkan teknik interaktif, data dianalisis melalui beberapa langkah yang berangkai, meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/ verifikasi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Interaktif  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola Pembelajaran Tematik Siswa Kelas III di SD Negeri 1 Jambangan 

 Siswa SD Negeri 1 Jambangan tergolong siswa dengan kemampuan akademik yang baik. 

Hanya saja, saat proses pembelajaran banyak dari para siswa khususnya di kelas III yang 

seringkali merasa konsentrasi dan minat belajarnya menurun. Selain karena faktor jenuh dengan 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, para siswa merasa bahwa kurangnya media 

pembelajaran yang digunakan oleh guru juga menjadi salah satu faktor utama. Guru hanya 

mengajar dengan berceramah, sesekali mengadakan tanya jawab yang tidak selalu ada siswa 

yang mau bertanya, serta hampir tidak menggunkaan media pembelajaran yang menarik. 

Padahal, untuk membelajarkan sastra yang dalam hal ini adalah dongeng, guru hendaknya 

menjadikan pembelajaran menarik bagi para siswa. Khususnya memerkenalkan dongeng lokal 

yang ada di wilayah Kecamatan Paron. 

Socrates melalui pendapatnya menegaskan bahwa guru-guru harus membantu para siswa 

untuk membuka informasi bagi mereka sendiri. Ini merupakan suatu perubahan radikal dari 

pendekatan tradisional pada waktu itu, yang mana pikiran siswa diibaratkan bejana kosong dan 

guru adalah pemberi informasi (Stix & Hrbek, 2007).  Maka, berdasarkan pendapat tersebut, 

tentu untuk meningkatkan konsentrasi dan minat belajar siswa guru harus mampu berinisiatif 

agar pembelajaran tidak menjemukan bagi siswa.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas III SD Negeri 1 

Jambangan, diketahui bahwa guru seringkali meras akewalahan jika mengajarkan tema pada 

jam-jam setelah istirahat pertama (pukul 09.00). Hal ini dikarenakan konsentrasi dan minat 

belajar siswa sudah mulai menurun jika dibandingkan dengan saat masih pagi hari. Tentu 

bukanlah hal yang mudah bagi guru untuk memotivasi siswa, apalagi jika dalam satu kelas 

terdapat siswa dengan jumlah yang banyak. Kelas III di SD Negeri 1 Jambangan memiliki 

jumlah siswa 32 anak. Dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berbeda 

tentu membutuhkan fokus yang lebih bagi guru untuk tetap menjaga kelas tetap kondusif. 

Sebagaimana diketahui bersama, ada tiga potensi yang harus diubah melalui belajar, yaitu 

potensi intelektual (kognitif), potensi moral kepribadian (afektif), dan keterampilan mekanik/ 

otot (psikomotorik). Sedangkan mengajar adalah kemampuan mengondisikan situasi yang dapat 

dijadikan proses belajar bagi siswa (Aqib, 2014). Oleh sebab itu, tugas guru tidak hanya semata-

Pengumpulan Data

   

Penyajian Data 

Reduksi Data Penarikan Simpulan/ 

Verifikasi 
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maya mengondisikan kelas saja dan mengajar secara akademik, tetapi juga membelajarkan agar 

para siswa dapat memelajari semua materi dan mengimplementasikan hasil belajarnya dengan 

baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini salah satunya dapat diambil dari nasihat atau ajaran 

yang terkandung dalam folklor lisan khususnya dongeng yang menjadi bagian materi dalam tema 

2 subtema 1 yang diajarkan pada pertemuan ke-1. 

Selain kompetensi mengajar yang baik, kemampuan pedagogis yang baik, guru juga 

harus mampu menguasai pemanfaatan media pembelajaran yang ideal dalam pembelajaran agar 

motivasi siswa dalam belajar semakin meningkat.  Jika motivasi siswa semakin meningkat, 

secara otomatis maka konsentrasi dan minat belajar siswa juga akan semakin meningkat.  

Pola Pengenalan Folklor Melalui Media Komik 

 Dari waktu ke waktu, penelitian membuktikan bahwa jika para siswa sungguh-sungguh 

terlibat dalam pembelajaran, ingatan mereka akan meningkat (Conway dalam Stix & Hrbek, 

2007). Dengan peningkatan daya ingat tersebut maka untuk jangka panjang para siswa akan 

menjadikannya memori dalam meningkatkan minat belajar. Sementara itu, dalam kaitannya 

dengan media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa, melalui wawancara yang 

dilakukan kepada guru kelas III diketahui bahwa guru memang selama ini hanya mengajarkan 

tentang pembelajaran tema 2 subtema 1 pada pertemuan ke-1 dengan metode ceramah dan tanpa 

media apapun. Tema 2 yaitu “Menyayangi Tumbuhan dan Hewan” dan subtema 1 “Manfaat 

Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia” pertemuan ke-2. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tabel 

berikut. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia 

NO. KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1. 3.8. Menguraikan pesan dalam dongeng 

yang disajikan secara lisan, tulis, dan 

visual dengan tujuan untuk 

kesenangan 

3.8.1. Membaca dongeng dengan lafal, 

intonasi, dan ekspresi. 

2. 4.8. Memeragakan pesan dalam dongeng 

sebagai bentuk ungkapan diri 

menggunakan kosakata baku dan 

kalimat efektif. 

4.8.1. Mengidentifikasi informasi isi 

dongeng yang didengar. 

       SBdP 

NO. KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1. 3.2. Mengetahui bentuk dan variasi  pola 

irama dalam lagu 

3.2.1. Mengidentifikasi bentuk pola irama 

sederhana dengan bernyanyi 

2. 4.2. Menampilkan bentuk dan variasi irama 

melalui lagu. 

4.2.1. Memeragakan pola irama sederhana 

pada lagu “Cemara” 

       Matematika 

NO. KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1. 3.1. Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung 

pada bilangan cacah. 

3.1.1. Menemukan sifat pertukaran pada 

penjumlahan. 

2. 4.1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan 

penggunaan sifat-sifat operasi hitung 

pada bilangan cacah 

4.1.1. Menggunakan sifat pertukaran pada 

penjumlahan untuk menyelesaikan 

masalah. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa salah satu kompetensi dasar yang harus 

dicapai adalah “Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual 

dengan tujuan untuk kesenangan” dengan indikator, “Mengidentifikasi informasi isi dongeng 
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yang didengar”. Maka, dengan media komik, para siswa diperkenalkan dengan cerita rakyat  

lokal yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi khususnya Kecamatan Paron.  

Selama ini, kisah yang diceritakan oleh guru hanya sebatas cerita rakyat nusantara yang 

banyak diambil dari buku. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, di wilayah Kecamatan Paron, 

Kabupaten Ngawi banyak sekali folklor khususnya dari genre cerita rakyat baik dongeng 

maupun legenda yang dapat dijadikan materi pelajaran konkret dan dekat dengan domisili para 

siswa. Salah satu dongeng yang dapat dijadikan bahan pengenalan folklor di SD Negeri 1 

Jambagan adalah “Asal Usul Desa Ngale”. Ngale adalah salah satu wilayah di Kecamatan Paron 

bagian utara-barat. Berikut komik yang diperkenalkan kepada para siswa: 

 

Gambar 1. Contoh 1 komik tentang Asal Usul Desa Ngale 



Seminar Nasioanal PGSD UNIKAMA 
https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 2, Desember 2018 
 

175 
 

 

Gambar 2. Contoh 2 komik tentang Asal Usul Desa Ngale 

 Dengan memerkenalkan folklor khususnya berupa dongeng kepada para siswa kelas III 

kususnya media komik, para siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Selain itu, para 

siswa juga dapat menambah perbendaharaan kata dalam memori kebahasaannya karena 

membaca dialog dalam komik tersebut. Hal ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh 

Thorndike yang menyatakan bahwa suatu analisis terhadap bahasa komik menunjukkan ada segi 

yang menarik. Dapat diketahui bahwa anak yang membaca sebuah buku komik setiap bulan, 

hampir 2 kali banyaknya kata-kata yang dapat dibaca sama dengan yang terdapat pada buku-

buku bacaan yang dibacanya setiap tahun terus menerus (Sudjana dan Rivai, 2002: 67). 

 Komik menjadi salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh guru karena dalam 

pemilihan media pembelajaran guru harus memahami kebutuhan para siswa dan asas 

kebermanfaatan media tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamalik (2003) yang 

menyatakan bahwa guru hanya memilih media pengajaran yang bermanfaat dan tidak memilih 

media yang tidak terpakai. Di samping itu, segi ekonomis dan hambatan-hambatan praktis yang 

mungkin dihadapi oleh siswa dan guru juga menjadi dasar pertimbangan. 
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Aqib (2014) menjelaskan bahwa prinsip umum pembuatan media pembelajaran adalah: 

visible (mudah dilihat), interesting (menarik), simple (sederhana), useful (bermanfaat bagi 

pelajar), accurate (benar dan tepat sasaran), legitimate (sah dan masuk akal), structured 

(tersusun secara baik, runtut). Oleh sebab itu, komik tentang “Asal Usul Desa Ngale” menjadi 

salah satu media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk meningkatkan konsentrasi dan 

minat belajar siswa tentang folklor lisan (verbale folklore) yakni dongeng lokal yang ada di 

wilayah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Hal ini dikarenakan karakteristik komik tentang 

“Asal-Usul Desa Ngale” yang dijadikan media pembelajaran oleh guru memuat prinsip di atas. 

Visible karena mudah dilihat oleh para siswa secara visual (konkret), interesting karena menarik 

(memuat gambar dan dialog serta narasi), simple karena kata-kata di dalamnya mudah dipahami 

dan gambar yang ditampilkan dalam komik dapat dengan mudah dimengerti, useful karena dapat 

digunakan sebagai media membelajarkan dongeng lokal yang ada di wilayah Kecamtan Paron, 

Kabupaten Ngawi khususnya Desa Ngale yang lokasinya dekat dengan SD Negeri 1 Jambangan, 

accurate karena sesuai dengan karakteristik usia siswa kelas III dan tema pembelajaran tematik, 

legitimate karena alur cerita dapat dinalar dengan akal sehat dan tidak hiperbola serta metafora.  

 

KESIMPULAN 

Pola pembelajaran tematik siswa kelas III di SD Negeri 1 Jambangan masih 

menggunakan pola pembelajaran konvensional. Guru masih mengajar dengan banyak 

berceramah sehingga kurang meningkatkan konsentrasi dan minat belajar siswa khususnya 

dalam pembelajaran tema 2 subtema 1 tentang “Menyayangi Tumbuhan dan Hewan” dan 

subtema 1 “Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia” pertemuan ke-2. Adapun salah satu 

kompetensi dasar yang harus dicapai adalah “Menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan 

secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan” dengan indikator, 

“Mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar”.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya tentang pola pengenalan folklor melalui 

media komik, pada prinsipnya para siswa suka dengan media pembelajaran yang menarik. Oleh 

sebab itu, berkaitan dengan prinsip visible (mudah dilihat), interesting (menarik), simple 

(sederhana), useful (bermanfaat bagi pelajar), accurate (benar dan tepat sasaran), legitimate (sah 

dan masuk akal), structured (tersusun secara baik, runtut) pengenalan folklor lisan berupa 

dongeng lokal dengan menggunkaan media komik dapat membuat siswa lebih tertarik, 

konsentrasi, dan minat dalam belajar. 
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