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ABSTRAK
The ability of telling about the history or the story requires a clear understanding, coherent and strong
imagination. So far in the delivery of the story at school mostly done by telling it, so that when middle school
students were told to recount about a history of experiencing many difficulties. Lack of media used in story
telling, how to tell which is less fun and told in conventional systems that are less attractive to cause less
pahamnya students about historical stories. In this study, the authors propose the use of mobile technology
and media picture to improve motivation and memory, the material in the story or history. Because the
general picture is easier to understand than the text and students prefer to interact on mobile technology. So,
with happy feelings students may be more motivated to learn and memory of the matter into sharper. The
application that contains material illustrated stories will be installed on the mobile phone users. The results
showed that the use of picture story more applications to increase understanding of the material. If prior to
using the application, testing with 20 samples of students obtained 6 students or 30%, which meets thorough
understanding in answering questions and re-telling material. Meanwhile, after using the applications of
students who meet the exhaustiveness of 15 students or 75%.
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1. PENDAHULUAN
1.A. Latar Belakang
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di
SMP Dahlia, Pondok Aren, Tangerang
menunjukkan materi cerita sejarah dalam sulit
untuk diingat kembali bagi siswa dengan sistem
pembelajaran konvensional, yaitu guru hanya
bercerita dikelas atau siswa membaca cerita pada
buku teks. Tingkat pemahaman siswa dikelas
VIIIA masih rendah, dari 20 siswa hanya 6 siswa
atau 30% yang dinyatakan tuntas dalam
pemahaman cerita, selebihnya 14 siswa
dinyatakan tidak tuntas. Dari hasil wawancara
yang penulis lakukan, muncul beberapa faktor
yang diperkirakan menjadi penyebab masih
belum
optimalnya hasil
belajar
dalam
pemahaman materi cerita atau sejarah antara lain:
penyampaian materi
masih konvensional
sehingga kurang efektif digunakan dan cenderung
membosankan, guru kurang terampil dalam
penyampaian materi, siswa kurang fokus dan
tidak memahami cerita serta kurang termotivasi
dalam proses belajar sehingga siswa akan lupa
ketika disuruh untuk menjawab pertanyaan dan
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mengulang menceritakan sejarah yang pernah
diajarkan. Ketidaktertarikan terhadap cara
pengajaran yang seperti ini membuat siswa
kurang minat dan daya ingat terhadap materi
sejarah kurang tajam.
Dalam penelitian ini penulis mengusulkan
pemanfaatan teknologi mobile yaitu media
handphone dan cerita bergambar untuk
meningkatkan motivasi dan daya ingat dalam
materi cerita atau sejarah. Karena secara umum
gambar lebih mudah dipahami daripada teks dan
siswa lebih senang berinteraksi terhadap
teknologi mobile. Sehingga dengan perasaan
senang siswa dapat lebih termotivasi untuk
belajar dan daya ingat terhadap materi menjadi
lebih tajam. Adapun aplikasi yang berisi materi
cerita bergambar nanti akan diinstall pada
handphone pengguna.
1.B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah bagaimana penerapan cerita
bergambar berbasis teknologi mobile dapat
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meningkatkan termotivasi untuk belajar dan daya
ingat terhadap materi cerita atau sejarah menjadi
lebih tajam.
1.C. Batasan Penelitian
Dalam penelitian ini subjek yang diambil
yaitu siswa kelas VIIIA SMP Dahlia sejumlah 20
siswa dan materi cerita yang dijadikan
pengukuran yaitu mata pelajaran agama tentang
cerita kisah nabi Isa.
1.D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan alternatif model pembelajaran materi
cerita atau sejarah serta materi pelajaran yang lain
dan dapat memperlancar proses pembelajaran
sehingga
memberikan
kontribusi
dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran, motivasi
dan daya ingat siswa terhadap suatu materi
pelajaran.

2. LANDASAN TEORI
2.1. Model Pembelajaran
Pendidikan konvensional yang menurut
Alisyahbana memiliki karakteristik classroom
lecture, passive absorption, individual work,
omniscient teacher, stable content, dan
homogenity cenderung menghasilkan manusia
yang kurang mandiri, dan tidak terbiasa berpikir
kritis dan kreatif. Pada metode konvensional
seperti ini menerapkan paradigma guru sebagai
hal yang utama dalam pengajaran. Metode
pendidikan konvensional dengan paradigma
mengajar materi cerita sejarah yang demikian ini
yang sekarang banyak dipraktekkan di sekolah.
Seiring
dengan
kemajuan
teknologi,
paradigma mengajar dengan sistem konvensional
ini mulai ditinggalkan dengan berbagai alasan.
Prawiradilaga (2008) mengatakan paradigma
pembelajaran beralih dari paradigma mengajar ke
paragima
pembelajaran.
Pada
paradigma
pembelajaran, siswa diharapkan aktif, tidak hanya
mendengar dari guru serta dapat menggunakan
berbagai peralatan yang dapat mendukung
pemahaman siswa. Teknologi mobile mengubah
lokasi belajar dari kelas ke tempat dimana saja
peserta didik dapat belajar. Dengan demikian,
teknologi mobile mendorong terjadinya evolusi
pada lokasi belajar. Belajar tidak lagi hanya
berlangsung di sekolah dan di kelas, belajar dapat
terjadi dimana saja selama ada bahan ajar dan
peserta didik merasa nyaman dengan situasi itu
(Prawiradilaga, 2008). Disisi lain perkembangan
teknologi telah menciptakan terobosan dalam
pembelajaran. Siswa SMP sebagian besar sudah
tidak asing lagi dengan handphone. Hampir 90%
dari responden yang penulis ambil menggunakan
handphone tiap hari di rumah, karena ada
larangan menggunakan handphone ke sekolah.

Model pembelajaran dengan menggunakan
teknologi mobile ini sering disebut mobile
learning. Menurut Riyanto (2006), mobile
learning memungkinkan pembelajar dapat
mengakses materi pembelajaran, arahan dan
aplikasi yang berkaitan dengan materi
pembelajaran kapanpun dan dimanapun.

2.2. Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah salah satu
komponen dalam kegiatan belajar. Masingmasing komponen itu harus saling mendukung,
sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai
secara optimal (Soeparno, 1988). Media adalah
alat yang dipakai sebagai saluran (channel) untuk
menyampaikan suatu pesan (message) atau
informasi dari suatu sumber (resource) kepada
penerimanya (receiver). Dalam dunia pengajaran,
pesan atau informasi tersebut berasal dari sumber
informasi, yakni pengajar dan peserta ajar.
pengajar dan peserta ajar dapat saling memberi
dan menerima informasi. Pesan atau informasi
tersebut dapat berupa materi pembelajaran yang
harus dikuasai peserta ajar. Media pembelajaran
sebagai media pendidikan, yakni alat, metode,
dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih
mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara
guru dan siswa dalam proses pendidikan dan
pengajaran di sekolah (Hari, 2007).
Djamarah dan Zain (2007) mengemukakan
bahwa klasifikasi media pembelajaran dapat
dilihat dari:
1. Jenisnya, dilihat dari jenisnya, media dibagi
ke dalam media auditif, media visual, dan
media audiovisual
2. Daya liputnya; dilihat dari daya liputnya,
media dibagi dalam media dengan daya liput
luas dan serentak, media dengan daya liput
yang terbatas oleh ruang dan tempat, dan
media untuk pengajaran individual; dan
3. Bahan serta cara pembuatannya, dilihat dari
bahan pembuatannya media media dibagi
dalam media sederhana dan media kompleks.
Ada beberapa jenis media pembelajaran, yakni:
1. Media grafis, dapat berupa gambar, foto,
grafik, bagan atau diagram, poster, kartun,
komik, dan lain-lain
2. Media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model
seperti model padat (solid model), model
penampang, model susun, model kerja, mock
up, diorama, dan lain-lain.
3. Media proyeksi, seperti slide, film, strips,
penggunaan OHP, dan lain-lain.
4. Penggunaan lingkungan sebagai media
pembelajaran.
Dengan
pembelajaran

melihat
klasifikasi
tersebut,
pengajar

media
dapat
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menentukan media mana yang cocok dan sesuai,
yang dapat dipergunakan dalam proses
pembelajaran, serta dapat membantu pencapaian
tujuan pembelajaran dengan baik.
2.3. Teknologi Mobile
Teknologi mobile atau handphone pada saat
ini sudah menjadi kebutuhan primer. Banyak
orang telah mengenal dan menggunakannya
sebagai peralatan yang praktis untuk melakukan
komunikasi dimanapun mereka berada, tanpa
dibatasi ruang dan rentang panjang kabel. Fungsi
handphone kini semakin berkembang, tidak hanya
digunakan sebagai alat komunikasi praktis saja.
Fungsi ini memang sangat bervariasi tergantung
pada model ponsel yang semakin berkembang.
Sekarang ini kemajuan di bidang teknologi
jaringan mobile telah mengalami evolusi, diawali
dengan sistem analog hingga ke sistem digital.
Dari perkembangan tersebut maka di kategorikan
beberapa standar teknologi di setiap generasi,
yakni : 1G, 2G, 2.5G, 3G, 3.5G hingga 4G.
2.4. Cerita Bergambar
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
berita bergambar adalah usaha menjelaskan
obyek dan lingkungan dengan mendetailkan
bentuk (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa 1990). Sedangkan
menurut Watson dalam bukunya How To Draw,
cerita bergambar adalah usaha mengekspresikan
kesan atau menampakkan secara visual hal-hal
disekitar kita sehingga orang lain mampu
menangkap gagasan kita (Watson, p. 15).
Sehingga dari pengertian tersebut dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa cerita bergambar adalah
usaha penyarnpaian suatu cerita kepada orang lain
melalui tampilan visual yang menarik disertai
teks yang mendukung sehingga orang yang
melihatnya mampu menangkap pesan yang
disampaikan.
Dalam sejarahnya cerita bergambar dimulai di
Mesir, cerita tentang dewa maut dalam dunia roh
terdapat di kuburan raja Nakht yang ditoreh diatas
(kertas) papirus, papirus ini juga sudah dikenal
lama oleh orang Assiria, Siria dan parsi.
Selanjutnya gambar diatas daun beralih bentuk
Mozaik atau susunan lempeng batu berwarna di
Yunani karya ini berlangsung hingga abad ke 4
masehi, pada masa zaman Romawi cerita
bergambar berkembang pesat yang selanjutnya
menyebar hampir keseluruh Eropa. Hanya sedikit
peninggalan dari Roma kuno kecuali Virgil dari
Vatikan dan liad dari Milan, kedua kodeks
tersebut berasal dari abad IV sebelum masehi,
yang menunjukkan bahwa pada saat itu telah ada
gaya ilustrasi yang telah matang. Pada abad
pertenggahan, para biarawan yang berkarya
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sebagai penyalin buku, menyalin hasil salinan
tangannya pada kertas yang terbuat dari kulit
hewan. Mereka menarnbahkan hiasan dan gambar
di sekitar tulisan yang berperan sebagai teks.
Hiasan tersebut yang kemudian dikenali pertama
kali sebagai ilustrasi. Prancis dikenal sebagai
pencetus ide-ide cerita bergambar cemerlang,
sejarah cerita bergambar bermula pada masa pra
sejarah digua Lascaux. Prancis selatan, ditemukan
torehan berupa gambar-gambar bison, jenis
banteng atau kerbau Amerika. Cikal bakal cerita
bergambar ini belum mengandung sandi yang
membentuknya menjadi bahasa namun sudah
merupakan " pesan" sebagai upaya komunikasi
non verbal paling kuno.
Ilustrasi cetak berasal dari Cina, Diamond
Sutra (868 SM), disampul Woodcut, saat ini
berada di British Meseum. Pada abad kesembilan,
bangsa Cina telah memahat setiap halaman teks
secara lengkap pada sebuah papan kayu dan
membuat salinan dari situ. Dikemudian hari,
mereka mengukir setiap huruf Cina pada balokbalok terpisah yang dapat dipakai berulang-ulang.
Buku cerita bergambar dari balok kayu yang
paling terkenal yaitu Bibfia Pauperum (Poor
Man's Bibble), Karya Ulrich Boner, Der Edelstein
(1461), yang dicetak oleh Albrecht Pster dari
Bamberg, dianggap sebagai buku bergambar yang
pertama kali dicetak. Disini woodcut dicetak
setelah teks, kesulitan teknis diperkirakan
menghambat dicetaknya buku bergambar. Seiring
bertambahnya
waktu,
pada
akhirnya
perkembangan cerita bergambar mengikuti
perkembangan percetakan. Namun sampai saat ini
masih menjadi perdebatan tentang siapa penemu
pertama proses cetak.

3. METODE PENELITIAN
Langkah-langkah yang dilakukan dalam
penelitian ini sebagai berikut:
1. Penelitian pendahuluan berupa identifikasi
kebutuhan
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui
kebutuhan pengguna terhadap aplikasi yang
akan dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan
pada tahap identifikasi dan analisa kebutuhan
ini antara lain: mengambil data dengan
melakukan observasi dan wawancara, analisa
dokumen yang dibutuhkan, serta melakukan
studi literatur atau studi pustaka untuk lebih
menguasai dan memahami dasar-dasar teori
dan
konsep-konsep
yang
mendukung
penelitian.
2. Pengembangan aplikasi cerita bergambar berbasis
teknologi mobile
Setelah diketahui kebutuhan pengguna maka
langkah
selanjutnya
adalah
melakukan
pengembangan software. Pada tahap ini kegiatan
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yang dilakukan meliputi: pengumpulan content
cerita, desain antar muka dan aplikasi, coding
program, dan testing aplikasi.
3. Pengembangan aplikasi cerita bergambar berbasis
teknologi mobile. Setelah aplikasi jadi maka
aplikasi tersebut harus diimplementasikan kepada
user selaku pengguna.
4. Analisa hasil
Aplikasi yang sudah kita implementasikan ke
user kemudian kita ambil data guna dianalisis.
Hasil dari analisis tersebut akan memperlihatkan
bagaimana sistem yang baru kita kembangkan
membawa perubahan kepada user.

4. PENGEMBANGAN SISTEM
4.1 RancanganGlobal
Aplikasi cerita bergambar dirancang secara
offline, artinya aplikasi yang sudah jadi nantinya
bisa di-install pada hanphone siswa. Serta pada
aplikasi tersebut sudah memuat data beberapa
materi cerita sehingga pengguna atau siswa dapat
memilih dan membaca materi cerita berulang
kali. Aplikasi pada handphone ini berfungsi
sebagai interface atau antarmuka bagi pengguna
untuk mengakses informasi dengan tampilan yang
user-friendly. Aplikasi handphone memiliki
tampilan yang berbasis menu dan submenu
dengan sistem navigasi. Berikut ini struktur menu
dan submenu dari aplikasi cerita bergambar:

Gambar 1. Struktur Menu Aplikasi

Menjalanka
n Aplikasi
Cerita
Bergambar
Menu ini
untuk
menjalankan
aplikasi.
Untuk
membuka
tekan pilihan
launch

Pilih Cerita
Pada menu
ini pengguna
dapat
memilih
cerita yang
dikehendaki.
Adapun
materi cerita
sesuai
dengan data
yang
ditentukan
sekolah.
Karena
database
bersifat
offline
Pilih Judul
Pilihan ini
untuk
memilih
judul dari
menu cerita
yang dipilih.
Pengguna
dapat
memilih
sesuai
dengan
pilihannya

Berikut ini tampilan beberapa user interface dari
aplikasi cerita bergambar:
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Hasil
Pengguna
jika telah
memilih
judul yang
dikehendaki
maka akan
tampil cerita
bergambar
pilihannya

5. HASIL PENELITIAN
Untuk menganalisa pengaruh peningkatan
motivasi dan daya ingat siswa terhadap
pemahaman materi cerita atau sejarah yaitu
dilakukan dengan mengukur kemampuan siswa
dalam menuntaskan menjawab pertanyaan dan
menceritakan ulang materi. Adapun metode
penelitian yang digunakan yaitu eksperimen
kualitatif, dengan pola one-group experiment.
Untuk menguji adanya pengaruh kecepatan dan
kakuratan digunakan analisis pretest dan posttest
dengan metode t-test.
Proses implementasi sistem dilakukan dengan
cara mengujikan 20 sampel (siswa) yang diambil
secara acak dalam kelas, dengan komposisi 10
sampel siswa merupakan siswa yang prestasinya
diatas rata-rata kelas, 10 sampel siswa merupakan
siswa yang prestasinya dibawah rata-rata kelas.
Dari ke-20 sampel siwa tersebut akan diuji
coba dengan sistem untuk mengukur kemampuan
siswa dalam menuntaskan menjawab pertanyaan
dan menceritakan ulang materi. Hasil dari
pengukuran nanti akan dibandingkan dengan hasil
pengukuran
penyampaian
materi
secara
konvensional, yaitu guru hanya bercerita didepan
kelas dan siswa bisa membaca buku teks.
Instrumen
yang
digunakan
untuk
mengukur hasil implementasi ini berupa kuisioner.
Ada 2 jenis kuisioner yang diberikan kepada
siswa yaitu kuisioner pretest dan kuisioner
posttest. Kuisioner prestest diberikan kepada
pengguna sebelum implementasi sistem untuk
memperoleh nilai awal dan instrument posttest
diberikan setelah impelementasi sistem kepada
pengguna untuk memperoleh informasi mengenai
kemanfaatan sistem yang di buat.
Setelah dilakukan pengujian maka
diperoleh data sesuai grafik hasil pengujian
pretest dan posttest untuk kecepatan dan
keakuratan sebagai berikut:
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Gambar 1. Grafik Pretest & Posttest
Pemahaman Materi
Pada pengujian pretest dan posttest
tersebut untuk kemampuan siswa dalam
menuntaskan
menjawab
pertanyaan
dan
menceritakan ulang materi didapatkan perbedaan
yang
cukup
signifikan
yakni
sebelum
menggunakan sistem pengujian dengan 20 sampel
siswa diperoleh 6 siswa atau 30% yang
memenuhi pemahaman tuntas dalam menjawab
pertanyaan dan menceritakan ulang materi.
Sedangkan setelah menggunakan sistem siswa
yang memenuhi ketuntasan mencapai 15 siswa
atau 75%.

6. KESIMPULAN
Hasil penerapan cerita bergambar berbasis
teknologi mobile untuk materi cerita atau sejarah
didapatkan kesimpulan bahwa proses pemahaman
siswa terhadap materi menjadi lebih baik dan
motivasi dalam belajar meningkat. Hal ini
dibuktikan dengan analisis hasil penelitian yang
sebelumnya 6 siswa atau 30% yang memenuhi
pemahaman tuntas dalam menjawab pertanyaan
dan menceritakan ulang materi sedangkan setelah
menggunakan aplikasi jumlah siswa yang tuntas
dalam pemahaman materi mencapai 15 siswa atau
75%. Adapun terdapat beberapa saran untuk
pengembangan selanjutnya yaitu gambar yang
disajikan dalam materi dibuat semenarik
mungkin, media pembelajaran yang dipakai
menggunakan animasi 3 Dimensi, misal dengan
gambar bergerak disertai dengan audio yang
menarik.
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