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ABSTRAK
Penulisan makalah ini bertujuan untuk menjelaskan salah satu implementasi

peran sains-teknologi dalam pembelajaran BIPA khususnya pengembangan Webtoon
sebagai media pembelajaran untuk menghindari gegar budaya bagi pembelajar BIPA.
Adapun metode yang digunakan adalah metode R&D model ADDIE namun terbatas
hanya pada tahap keempat yakni implementasi . Hasil yang didapatkan dari
penelitian dan pengembangan ini adalah webtoon yang dapat dimanfaatkan oleh
pembelajar BIPA khususnya untuk mempelajari hal-hal yang khas di Indonesia dan
sangat memungkinkan untuk menimbulkan gejala gegar budaya. Hasil pengujian
yang dilakukan oleh ahli materi dan media menyebutkan bahwa media ini layak
digunakan dalam pembelajaran BIPA khususnya materi tentang budaya Indonesia.
Webtoon yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini dipublikasikan
dalam suatu laman khusus, selain itu pada tahap implementasi webtoon ini diujikan
kepada mahasiswa asing di Universitas Sangga Buana Bandung dengan hasil
kuesioner bahwa media ini berdampak signifikan dalam pembelajaran BIPA
khususnya yang berhubungan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari di Indonesia
yang seringkali memicu gegar budaya.

Kata kunci:Webtoon, BIPA, Gegar Budaya

Pendahuluan

Semakin mudahnya akses internet maka semakin mudah manusia

mendapatkan berbagai sumber hiburan, pendidikan, serta informasi. Pada masa kini,

penelusuran terhadap ilmu pengetahuan juga perkembangan media pembelajaran

sangat mudah untuk ditemukan seiring dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rosenberg (dalam Mukarom dan Rusdiana,

2017 : 15) yakni berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

menyebabkan terjadinya lima pergeseran dalam proses pembelajaran. Kelima

pergeseran tersebut yaitu (1) dari pelatihan ke penampilan; (2) dari ruang kelas ke

tempat lain dan tidak hanya selama jam pelajaran berlangsung; (3) dari kertas ke
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komputer online atau saluran; (4) dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja; dan (5)

dari waktu siklus ke waktu nyata. Jika kita cermati salah satu hal penting yang

dibahas dari kelima tersebut adalah media pembelajaran yang mengalami pergeseran

paradigma dari konvensional ke digital dalam pembelajaran.

Menurut Gagne (1986) media pembelajaran diartikan sebagai berbagai

komponen pada lingkungan belajar yang membantu pembelajar untuk belajar. Selain

itu media sebagai sarana fisik yang digunakan untuk mengirim pesan kepada peserta

didik sehingga merangsang mereka untuk belajar. Menurut Gerlach & Ely (1971),

media pembelajaran memiliki cakupan yang luas, yaitu termasuk manusia, materi atau

kajian yang membangun suatu kondisi yang membuat peserta didik mampu

memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau sikap.

Salah satu media yang kini sedang diminati dalam pembelajaran adalah

pemanfaatan komik digital atau yang lebih sering disebut dengan webtoon. Webtoon

digemari karena melalui media ini kita dapat menyampaikan pesan berbagai ilmu

pengetahuan dalam penampilan yang menarik. Selain itu, media ini seringkali

diberikan penjelasan ilmiah yang juga menyertakan unsur pendidikan tidak hanya

hiburan saja. Media webtoon ini dapat membantu para pembelajar misalnya dalam

pembelajaran BIPA.

Pemanfaatan media webtoon dalam pembelajaran BIPA dapat membantu

pembelajar dalam mengembangkan kemampuan berbahasa, menambah pengetahuan

budaya dan sosial di Indonesia, serta menghindarkan pembelajar BIPA dari gegar

budaya. Ward (2001) mendefinisikan gegar budaya atau culture shock sebagai suatu

proses aktif dalam menghadapi perubahan saat berada di lingkungan yang tidak

familiar. Qun (2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pembelajar BIPA

seringkali mengalami gegar budaya ketika berbicara bahasa Indonesia atau ketika

tinggal di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan media pembelajaran yang tepat dalam

permasalahan komunikasi lintas budaya seperti ini.

Liddicoat, Papademetre, Scarino, dan kohler (2003) mengusulkan strategi

pengajaran komunikasi lintas budaya yang dibagi dalam lima prinsip pedagodis. Yang

pertama, active construction yakni mengimplikasikan pembelajar untuk

mengonstruksi budaya tujuan dengan mendeskripsikan, menganalisis, dan

membandingkan budaya pembelajar dengan budaya tujuan. Yang kedua, making
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connections yaitu menekankan pada kemampuan melihat keterkaitan antara budaya

pembelajar dengan budaya tujuan. Ketiga, social interaction yang mengondisikan

pembelajar untuk mendiskusikan topic-topik budaya yang sedang dibahas. Keempat,

reflection yang berfokus pada pelibatan pembelajar dalam merespon dan merefleksi

konten budaya yang dibahas. Yang terakhir adalah responsibility yang

mengimplikasikan keterampilan membangun kesadaran akan perbedaan budaya

sehingga dapat mengahargai dan menghormati orang dengan praktik budaya yang

berbeda. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikembangkan media

pembelajaran berupa webtoon yang berisi konten-konten berbasis komunikasi lintas

budaya sesuai lima prinsip pedagogis tersebut.

Webtoon yang berisi konten budaya keseharian di Indonesia dapat

dimanfaatkan oleh pembelajar BIPA dimanapun, bahkan sebelum datang secara

langsung ke Indonesia untuk menghindari gejala gegar budaya. Hal tersebut sangat

dimungkinkan karena webtoon dapat diakses di mana saja. Perbedaan budaya dalam

berperilaku antar pribadi yang menjadi sumber masalah ketika berkomunikasi antar

budaya akan lebih mudah teratasi. Fakta menunjukkan bahwa penduduk suatu negara

akan menunjukkan identitas mereka, kebiasaan, penampilan yang membedakan diri

mereka dari kelompok lainnya sehingga perbedaan tersebut dapat memicu gegar

budaya, oleh karena itu sebagai pendatang diharapkan mempelajari budaya yang ada

di daerah yang mereka datangi (Ward, 2001).

Webtoon yang pada hakikatnya adalah sebuah komik didefinisikan oleh

McCloud (2008: 20) sebagai gambar-gambar dan lambang-lambang yang teratur

dalam urutan tertentu bertujuan untuk memberikan informasi dan atau mencapai

tanggapan estetis dari pembaca. Secara umum terdapat dua jenis komik yang dikenal

masyarakat, yaitu komik cetak dan komik digital. Komik cetak dan digital memiliki

kesan yang berbeda. Hal itu terutama bersumber dari bentuk komik itu sendiri, komik

cetak memiliki bentuk yang nyata, dapat disimpan, dan dapat dikoleksi dalam bentuk

fisik. Selain itu, kualitas komik cetak pun sering sekali lebih terjaga. Adapun komik

digital memiliki format komik cetak yang telah diubah menjadi digital dan dapat

dibaca dengan menggunakan alat elektronik tertentu (Petersen, 2011). Komik digital

memiliki banyak kelebihan dibandingkan komik cetak, di antaranya lebih murah,
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tahan lama, dapat bersifat interaktif, lebih dinamis, setiap seri akan berubah tampilan,

dan mudah diakses (McCloud, 2008).

Di Indonesia, Aplikasi yang popular memperkenalkan webtoon adalah line.

Line webtoon sudah ada sejak tahun 2014 dan berasal dari negara Korea Selatan yang

kemudian diminati hingga negara-negara lain termasuk Indonesia. Pada

perkembangannya, Line webtoon digunakan oleh guru sebagai media dalam proses

pembelajaran, manfaatnya adalah untuk memberikan suasana baru dengan membaca

komik digital berbasis daring yang menambah wawasan dan pengetahuan sesuai genre

komik serta apa yang dibahas didalam komik tersebut. Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Klimova& Poulova, (2011) bahwa guru harus selalu mencari cara

untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka, saat ini penggunaan komputer dan

teknologi baru telah menjadi aspek penting dalam pendidikan.

Penggunaan webtoon sebagai media pembelajaran mempunyai beragam

keuntungan. Webtoon bersifat sederhana dalam penyajiannya dan memiliki unsur

urutan cerita yang memuat pesan yang besar tetapi disajikan secara ringkas dan

mudah dicerna serta dilengkapi dengan bahasa verbal yang dialogis. Dengan adanya

perpaduan antara bahasa verbal dan visual ini mempercepat pembaca paham akan isi

pesan yang dimaksud, karena pembaca terbantu untuk tetap fokus dan tetap pada

jalurnya. Selain itu Webtoon ini juga memiliki pengaruh yang kuat sebagai salah satu

media komunikasi massa. Hal ini disebabkan oleh penyebaran informasi yang

dilakukan oleh komik digital bersifat luas dan menyentuh berbagai kalangan, tidak

terkecuali anak-anak. Keunggulan dari webtoon yaitu menggunakan jaringan internet.

Kita hanya membutuhkan sebuah paket data untukdapat mengaksesnya. Setelah itu,

kita dapat mengaksesnya dengan tidak berbatas tempat dan waktu. Tidak harus di

dalam kelas dan tidak harus lewat computer guru. Lewat laptop atau gawai yang

dibawa oleh peserta didik pun bisa.

Penelitian pengembangan komik digital sebagai media pembelajaran

menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan (Research and

Development/R&D). Adapun prosedur penelitian ini mengadaptasi

modelpengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yang meliputi analisis

(analysis), desain (design), pengembangan (development),

implementasi(implementation) dan evaluasi (evaluation) (Sugiyono, 2015).
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Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam ADDIE terdapat lima

tahap pengembangan, namun hanya akan dilaksanakan hingga tahap keempat, yaitu

implementasi.

Hasil &Pembahasan

1. Tahap Analisis (Analyze)

Pada tahap analisis, dilaksanakan analisis kebutuhan serta analisis kompetensi

dan instruksional. Berikut penjabaran dari masing-masing tahap analisis.

a) Analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan berkaitan dengan permasalahan dan karakteristik

pembelajar BIPA serta perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan.

1) Permasalahan dan karakteristik siswa

Dengan pesatnya perkembangan teknologi mudahnya akses

internet dan harga produk teknologi yang semakin terjangkau

membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupansosial

masyarakat dunia. Disisi lain,meskipun ketika teknologi telah menyatu

dalam kehidupan masyarakat luas dan bukan lagi menjadi suatu barang

komplementer, penggunaanya sebagai salah satu media dalam proses

pembelajaran kurang dimanfaatkan bahkan kurang diperhatikan.

Kesenjangan penggunaan teknologi yang digunakan

dalamproses pembelajaran dengan realita sosial menjadi salah satu

penyebab kurang antusiasnya peserta didik dalam mengikuti proses

pembelajaran. Selain itu interaksi pembelajaran sering sekali terganjal

pada faktor komunikasi dengan sedikit pendidik yang dapat

menyampaikan langsung ke tujuan yang ingin dicapai meskipun telah

menggunakan berbagai alat bantu.

Disisi lain media visual terutama gambar seringkali

dikesampingkan karena terlihat kekanak-kanakan dan terlalu biasa

sehingga melupakan manfaatnya meskipun mudah didapatkan.

Pengembangan media pembelajaran webtoon memadukan antara unsur

teknologi dan visual dengan memanfaatkan fakta bahwa sebagian besar

orang pada dasarnya merupakan pemikir visual.
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Pada akhirnya media yang dikembangkan dapat digunakan

sebagai media pembelajaran mandiri maupun sebagai alat bantu

pembelajaran di dalam kelas.

2) Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan media

webtoon adalah adalah Adobe Photoshop CS.

b) Analisis kompetensi dan instruksional

Analisis kompetensi dan instruksional berkaitan dengan kemampuan

atau pengetahuan tentang budaya khas Indonesia yang seringkali

menimbulkan gegar budaya bagi pembelajar BIPA dari luar budaya Indonesia

diharapkan melalui pembuatan webtoon ini pengetahuan-pengetahuan tadi

dapat diketahui dengan baik melalui penjelasan secara ilmiah maupun kultural.

2. Tahap Desain (Design)

Tahap desain merupakan tahap perancangan produk (media) yang akan dibuat

yang meliputi perancangan plot, desain karakter, dan pembuatan skenario.

a) Perancangan Plot

Perancangan plot dilakukan untuk menentukan bagaimana alur dan

peristiwa cerita dari media pembelajaran komik digital yang akan dibuat

sehingga menjadi sebuah cerita yang menarik, utuh dan terstruktur. Adapun

plot yang akan digunakan sebagai dasar acuan adalah sebagai berikut:

1) Pemeran Utama

Cerita akan berlangsung di sekitar lima orang di sebuah

kampus yang bernama Saeful, Michael, Evi, Lulu, dan Lusi yang

memiliki karakteristik dan kepribadian unik masing-masing.

2) Tema

Tema yang diusung dalam media ini adalah anti gegar budaya

bagi pembelajar BIPA asal Luar Indonesia.

3) Arah Cerita

Arah cerita akan difokuskan pada kegiatan di kampus dan

kehidupan sehari-hari dari masing-masing tokoh utama.
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4) Deskripsi Plot

Plot dalam webtoon ini terpisah-pisah disesuaikan dengan

hal-hal apa saja yang seringkali membuat mereka merasakan

kecenderungan gegar budaya.

b) Desain Karakter

Pembuatan tampilan fisik, kepribadian dan detail-detail lain yang

diperlukan dari karakter didasarkan dan disesuaikan dengan informasi dari

perancangan plot. Detail mengenai kepribadian dan karakteristik empat tokoh

utama dalam cerita dapat dilihat di bawah ini:

No Tokoh Deskripsi tokoh

1. Saeful Pemuda asal Indonesia digambarkan dengan stereotip

fisik orang Indonesia

2. Evi Perempuan asal Indonesia yang digambarkan dengan

stereotip perempuan muslim Indonesia

3. Michael Pemuda asal Amerika yang sedang berada di Indonesia

untuk kuliah, digambarkan sebagaimana stereotip fisik

lelaki amerika

4. Lulu Perempuan asal China yang sedang berkuliah di

Indonesia, digambarkan stereotip perempuan muda

China.

5. Lusi Perempuan asal Korea yang juga sedang berkuliah di

Indonesia digambarkan dengan stereotip perempuan

korea.

c) Pembuatan Skenario

Setelah menyelesaikan plot dan desain karakter dilanjutkan dengan

pembuatan skenario atau naskah cerita. Adapun skenario yang disusun

dalam media pembelajaran komik digital ini disederhanakan dan menjadi satu

dengan proses panel layout.

JENIS

GEGAR

BUDAYA

SKENARIO KOMIK

Penggunaan Air Set dan Narasi Awal: Evi, Lulu dan Lusi sedang bersama
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setelah Buang

Air Lulu: “Lusi, saya cukup kesulitan menggunakan air ketika

selesai buang air besar, apakah kamu merasakan hal yang

sama?”

Lusi: “Ya, saya pun merasakan hal yang sama. Tisu lebih

praktis daripada menggunakan air. Selain itu menggunakan

gayung saya rasa sangat sulit.Kami pikir tisu lebih praktis.”

Selanjutnya tokoh Evi menjelaskan mengenai dampak positif

menggunakan air.

Evi:“Kawan-kawan menurut penelitian, menggunakan tisu

toilet kering untuk cebok tetap meninggalkan kotoran. Hal

ini membuat individu berpotensi terkena infeksi saluran air

kencing. Hal ini hanya berlaku untuk cewek. Ketika

seseorang menggunakan tisu toilet untuk cebok, kotoran

hanya dibersihkan aja, tapi gak hilang sepenuhnya. Bakteri

akan pindah ke uretera sehingga berpotensi menimbulkan

infeksi saluran kencing.”

3. Tahap Pengembangan (Develop)

Pada tahap pengembangan dimulailah tahap panel layout (storyboard),

Manuscript and Recreating Comic serta Bookbinding untuk merealisasikan desain

yang telah dibuat.

a) Panel Layout (Storyboard)

Pembuatan storyboard dilakukan diatas hertas HVS A4 yang dimulai

dengan membuat panel, sketsa awal dan dialog.

b)Manuscript and Recreating Comic

Pada tahap ini dimulai gambar kasar dan pemindahan manuscript

kedalam bentuk digital dengan cara dipindai. Hasil pemindaian selanjutnya

diolah menggunakan software Adobe Photoshop untuk dibuat ulang, tahapan

ini disebut recreating comic. Semua hal yang berkaitan dengan pewarnaan,
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pemberian background, typesetting, dan sebagainya dilakukan pada tahap

ini.Hasil dari recreating comic berupa bentuk digital yang telah

disempurnakan dari komik dengan resolusi 4961 x 7016 pixel.

c) Bookbinding

Setelah proses recreating comic selesai maka pengembangan media

siap dilanjutkan pada proses Bookbinding. Dalam proses Bookbinding

sebagian dari halaman dipotong untuk medapatkan ukuran yang sesuai

sehingga siap untuk dipublikasikan.

Pemotongan halaman dilakukan saat pengkonversian dari

fileformat .png menjadi file .jpg beresolusi 4961 x 7016 pixel, selanjutnya file

kemudian disesuaikan agar dapat dipublikasikan dengan mudah tanpa proses

pemuatan yang terlalu lama pada laman web. Adapun persyaratan tersebut

antara lain :

1. Format gambar .jpg dengan ukuran lebar dan panjang kurang

dari 800 x 1280 pixel.

2. Setiap bagian maksimal 20MB dengan ukuran berkas masing

masing sebesar 2MB.

Setelah proses publikasi selesai media pembelajaran webtoon dapat

diakses melalui http://www.indonesianian.id. Contoh hasil dari proses

publikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Setelah media selesai dipublikasikan, tahap selanjutnya yang tidak

kalah penting adalah proses validasi media.Pada proses validasi ini dinilai oleh

ahli materi dan ahli mediauntuk mengetahui kelayakan dari materi yang dibuat

dan kelayakan dari media yang dikembangkan. Masukan dan saran dari ahli

materi pembelajaran dan ahli media dijadikan sebagai dasar perbaikan media.

Dari kedua ahli tersebut didapatkan hasil bahwa media webtoon layak

dijadikan sebagai media dalam pembelajaran anti gegar budaya bagi

pembelajar BIPA.

4. Tahap Implementasi (Implementation)

Tahap implementasi atau penerapan dilakukan dengan melakukan uji

kegunaan (usability) di lapangan kepada 30 mahasiswa asing di Universitas Sangga

Buana Bandung. Jumlah ini didasarkan pada kriteria minimum uji usabilitas metode

kuisioner dengan pengguna setidaknya 30 orang (Nielsen, 1993: 224).

Pada akhirnya penyusunan webtoon ini bertujuan untuk melengkapi khazanah

media pembelajaran BIPA yang selama ini telah banyak disusun. Sesuai dengan yang

diungkapkan oleh Gagne (1986) tentang media pembelajaran, media ini dibuat

untuk membantu pembelajar untuk belajar. Pemanfaatan komik digital atau yang lebih
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sering disebut dengan webtoon sebagai media untuk menyampaikan materimelalui

tampilan menarik yang ilmiah dan menghibur dapat membantu para

pembelajarBIPA khususnya untuk pembelajaran kehidupan atau budaya keseharian di

Indonesia yang dapat menyebabkan gegar budaya. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Qun (2016) tentang gegar budaya yang dialami pembelajar BIPA ketika

berbicara bahasa Indonesia atau ketika tinggal di Indonesia.

Perbedaan budaya yang dialami pembelajar BIPA asal luar Indonesia dalam

berperilaku antar pribadi akan menjadi sumber masalah ketika berkomunikasi antar

budaya. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ward (2001) bahwa seharusnya

sebelum datang ke suatu tempat yang memiliki kebudayaan berbeda dengan budaya

asal maka para calon pembelajar BIPA ataupun pembelajar BIPA yang telah datang

ke Indonesia wajib mempelajari budaya Indonesia. Oleh karena itu, media ini

mengimplementasikan strategi pengajaran komunikasi lintas budaya Liddicoat,

Papademetre, Scarino, dan kohler (2003) yang terdiri atas lima prinsip pedagodis

yaitu active construction, making connections, social interaction, reflection, dan

responsibility seperti yang telah disebutkan pada pendahuluan.

Media webtoon ini sebagai komik digital memiliki banyak kelebihan

dibandingkan komik cetak karena lebih murah, tahan lama, dapat bersifat interaktif,

lebih dinamis, setiap seri akan berubah tampilan, serta mudah diakses sesuai dengan

yang diungkapkan oleh McCloud(2008).

Berdasarkan hasil dari proses validasi yang dinilai oleh ahli materi dan ahli

media didapatkan hasil bahwa media webtoon ini layak dijadikan sebagai media

dalam pembelajaran BIPA khususnya mengenai hal-hal atau budaya keseharian di

Indonesia yang dapat memicu gegar budaya bagi pembelajar BIPA. Selain itu, melalui

uji kegunaan (usability) terhadap 30 mahasiswa asing di Universitas Sangga Buana

Bandung didapatkan hasil bahwa media ini dapat membuat para pembelajar asal luar

Indonesia lebih mudah dalam mempelajari budaya sehari-hari di Indonesia karena

bagi mereka media pembelajaran yang bersifat visual sudah sangat membantu

daripada sekedar tekstual. Sebagai saran tambahan, mereka mengusulkan agar

konten-konten dalam webtoon ini dibuat dalam bentuk audio visual yakni film.

Kesimpulan
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Setelah dilakukan penelitian dan pengembangan ini didapatkan simpulan

yakni media webtoon dapat dimanfaatkan oleh pembelajar BIPA khususnya untuk

menghindari gejala gegar budaya. Hasil pengujian yang dilakukan oleh ahli materi

dan media menyebutkan bahwa media ini layak digunakan dalam pembelajaran BIPA

khususnya materi tentang budaya Indonesia yang memicu gegar budaya bagi.

Webtoon yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan ini dipublikasikan dalam

laman www.indonesianian.id, selain itu pada tahap implementasi webtoon ini diujikan

kepada 30 mahasiswa asing di Universitas Sangga Buana Bandung dengan hasil

kuesioner bahwa media ini berdampak signifikan dalam pembelajaran BIPA

khususnya yang berhubungan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari di Indonesia

yang seringkali memicu gegar budaya.
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