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ABSTRAK
Widiana, Maria. 2012. Pengembangan Multimedia Interaktif untuk Keterampilan
Berbicara Bahasa Indonesia Kelas V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta.
Skripsi. Yogyakarta: PGSD, Universitas Sanata Dharma
Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran di SD dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa. Pembelajaran yang menggunakan
multimedia interaktif akan lebih aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.
Kenyataan multimedia interaktif belum banyak dikembangkan di SD. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengembangan multimedia
interaktif untuk pembelajaran bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara
pada materi memerankan drama kelas V SD dan mengetahui kualitas produk yang
dikembangkan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan
pengembangan (R&D). Metode penelitian dan pengembangan digunakan untuk
mengetahui prosedur pengembangan dan kualitas pengembangan multimedia
interaktif keterampilan berbicara bahasa Indonesia kelas V SD semester genap.
Prosedur penelitian pengembangan ini terdiri dari empat tahap yaitu kajian
Standar Kompetensi dan materi pembelajaran, analisi kebutuhan dan
pengembangan program pembelajaran, memproduksi software dan modul, serta
validasi dan revisi produk. Penelitian ini dilakukan terhadap 51 siswa kelas V SD
Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pada bulan Januari sampai April 2012. Produk
yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan Paradigma
Pedagogi Reflektif (PPR) karena PPR mempunyai kelebihan yaitu menekankan
kepada peserta didik untuk peka dalam memahami lingkungan dan sesama yang
ada di sekitarnya.
Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran yang berupa multimedia
interaktif dan modul pembelajaran khususnya untuk pembelajaran bahasa
Indonesia kelas V SD semester genap materi memerankan drama. Media
pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas dan dapat digunakan
secara mandiri oleh siswa karena terdapat berbagai penjelasan dan tanggapan
terhadap jawaban siswa secara langsung.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
prosedur pengembangan ini melalui empat tahap. Keempat tahapan itu adalah (1)
kajian Standar Kompetensi dan materi pembelajaran, (2) analisis kebutuhan dan
pengembangan program pembelajaran, (3) memproduksi software dan modul
pembelajaran, dan (4) validasi dan revisi produk. Kualitas produk ini memperoleh
skor 4,9 dengan kriteria sangat baik menurut guru bahasa Indonesia kelas V SD
Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, skor 4,58 dengan kriteria sangat baik menurut
pakar pembelajaran bahasa, skor 3,85 dengan kriteria baik menurut pakar media
pembelajaran, dan skor 4,43 dengan kriteria sangat baik menurut 15 siswa kelas
VB SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta.
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ABSTRACT
Widiana, Maria. 2012. The Development of Interactive Multimedia for Indonesian
Language Speaking Skills of the Fifth Grade of Kristen Kalam Kudus Elementary
School Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Elementary School Teacher Education,
Sanata Dharma University
The using of interactive multimedia in learning at elementary school can
improve students’ learning motivation. The learning which uses the interactive
multimedia will be more active, creative, innovative, and attractive. In fact, the
interactive multimedia is still not much developed in elementary school. This
research is to figure out the procedure of interactive multimedia learning
development in learning Indonesian language on speaking skills of the fifth grade
of elementary school in the second semester in a subject of playing a play and
find out the product quality which is developed.
The method used was the Research and Development Method. This
method is used to figure out the development and quality procedure of interactive
multimedia in learning Indonesian language on speaking skills of the fifth grade
of elementary school in the second semester. This research and development
procedure consisted of four stages which are competence standard instruction and
learning materials, the analysis of the needs and the improvement of learning
program, software products and learning textbook; and the product revision and
validation. This research was done towards 51 students of Kristen Kalam Kudus
Elementary School Yogyakarta on January to April 2012. The product developed
in this research refers to the Reflective Pedagogic Paradigm Approach because
this approach has a strength that is threatening the students to pay attention to the
environment and human beings in surrounding.
This research results the learning media in the form of interactive
multimedia and textbook especially in learning Indonesian language on speaking
skills of the fifth grade of elementary school in the second semester in a subject of
playing a play. The learning media can be used in class activity and also
individually for the students because it has the many explanations responses
towards the students answers directly.
Based on the result and the discussion of the research, it can be concluded
that this development procedure went through for stages. The four stages are
competence standard instruction and learning materials, the analysis of the needs
and the improvement of learning program, software products and learning
textbook; and the product revision and validation. The quality of this product
scored 4.9 which belongs to very good criteria according to the Indonesian
Language teacher of the fifth grade of Kristen Kalam Kudus Elementary School
Yogyakarta, scored 4.58 which belongs to very good criteria according to
language learning expert, scored 3.85 which belongs to good criteria according to
learning media expert, and scored 4.43 which belongs to very good criteria
according to 15 of the fifth grade class B students of Kristen Kalam Kudus
Elementary School Yogyakarta
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kemampuan berbahasa merupakan salah satu kemampuan prasyarat yang
mendasari anak untuk belajar. Anak dapat menyelesaikan tugas secara tepat
apabila anak memahami perintah demikian sebaliknya. Hal ini membuat pelajaran
berbahasa sangat perlu diperhatikan. Mempelajari bahasa berarti kita mempelajari
komunikasi dan sastra. Belajar tentang sastra memberikan pengertian tentang
manusia dan interpretasi serta penilaian terhadap peristiwa-peristiwa penting
kehidupan (Bintarto, 2004:2). Belajar tentang sastra tidak hanya mempelajari
kemahiran bersastra dalam penguasaan ilmu kebahasaan, namun juga memperoleh
nilai moral.
Pembelajaran bahasa Indonesia masih menyatukan pembelajaran sastra
dan pembelajaran berbahasa. Hal ini membuat guru harus memiliki keterampilan
lebih dalam menyampaikan dan mengajarkan kedua materi yang menjadi satu ini.
Guru bahasa harus mendapatkan pembinaan khusus dan mempersiapkan diri
dengan sungguh-sungguh melihat adanya pembelajaran yang menyatukan dua
materi yang tidak dapat dipisahkan ini.
Pembelajaran sastra itu sendiri terbagi dalam tiga genre yaitu puisi, prosa,
dan drama. Salah satu genre sastra adalah drama. Pelajaran drama membantu anak
dalam perkembangannya karena anak diajak untuk mengenal diri sendiri dan
orang lain. Pembelajaran drama juga mengajarkan kepada anak untuk belajar
berbicara, tampil, dan juga menata emosinya.
Pembelajaran drama yang sering dilakukan hanya terpusat pada dialog
yang terdapat dalam buku paket dan tanpa media pembelajaran. Buku paket yang
digunakan mengandung muatan materi yang sangat sempit, tidak disertai dengan
cara memerankan drama dan hanya memaparkan dialog. Hal ini membuat
pembelajaran drama begitu singkat dan kurang bermakna bagi siswa.
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Terbatasnya materi yang terdapat dalam buku paket membuat guru sangat
berperan penting dalam pembelajaran memerankan drama. Guru harus dapat
memberikan contoh yang baik dalam memerankan drama. Seperti yang
dipaparkan pada paragraf sebelumnya, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan
gabungan antara belajar bahasa itu sendiri dan belajar sastra yang keduanya tidak
dapat dipisahkan. Tuntutan terhadap guru untuk memberikan contoh yang baik
memang tidak mudah. Media pembelajaran dalam pembelajaran bermain drama
ini begitu sangat dibutuhkan.
Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat
membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan
rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap
siswa menurut Hamalik (dalam Arsyad, 2011:15). Hal ini membuat media
pembelajaran sangat penting digunakan dalam pembelajaran drama. Media
pembelajaran yang merupakan panduan hardware dan software sangat membantu
anak dalam belajar memerankan drama. Melalui media tersebut, anak dapat
melihat secara langsung dan mengamati cara dan teknik memerankan drama yang
baik.
Pembelajaran dengan pendekatan Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR)
mengembangkan pribadi manusia yang utuh yaitu manusia yang memiliki
kompetensi intelektual, memiliki kemampuan untuk berkembang, religius, dan
penuh kasih terhadap sesama. Tujuan pembelajaran dalam PPR meliputi
competence, conscience dan compassion. Hal ini membuat pendekatan PPR
sangat perlu digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran pada masa kini agar
menghasilkan peserta didik yang tidak hanya hanya pandai namun juga memiliki
kecakapan untuk memahami kenyataan dalam kehidupan dan menilainya secara
kritis. Penerapan desain pembelajaran PPR ini dirumuskan dalam sebuah sistem
yang dinamakan dinamika lima langkah PPR yang meliputi: konteks (context) –
pengalaman (experience) – refleksi (reflection) – tindakan (action) – evaluasi
(evaluation).

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dari uraian di atas, penulis hendak mengembangkan media pembelajaran
memerankan drama dengan mengacu pada PPR agar tujuan pembelajaran
memerankan drama dapat tercapai secara maksimal. Pemilihan pengembangan
media pembelajaran interaktif secara khusus ditujukan untuk siswa kelas V SD
Kristen Kalam Kudus. Alasan yang dipilih: 1) masih minimnya bahan
pembelajaran drama untuk sekolah dasar; 2) secara umum lingkup kerja peneliti
di SD Kristen Kalam Kudus; 3) penelitian ini belum pernah dilakukan pada SD
yang bersangkutan; 4) Siswa kelas V SD tergolong dalam tahap operasional
kongkrit yang masih membutuhkan media untuk membantu proses berpikir; dan
5) Paradigma Pedagogi Reflektif mempunyai kelebihan yaitu member tekanan
kepada peserta didik untuk peka dalam memahami lingkungan dan sesama yang
ada di sekitarnya.
1.2. Rumusan masalah
Rumusan masalah yang diajukan untuk mengarahkan penelitian ini adalah.
1.

Bagaimana prosedur pengembangan multimedia interaktif pembelajaran
bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara pada materi memerankan
drama kelas V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta?

2.

Bagaimana kualitas pengembangan multimedia untuk pembelajaran bahasa
Indonesia aspek keterampilan berbicara pada materi memerankan drama
kelas V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini diajukan untuk menjawab rumusan masalah yang
diajukan sebelumnya. Berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian yang hendak
dicapai adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui

prosedur

pengembangan

multimedia

interaktif

untuk

pembelajaran bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara pada materi
memerankan drama kelas V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta.
2. Mengetahui kualitas pengembangan multimedia interaktif untuk pembelajaran
bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara pada materi memerankan
drama kelas V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta.
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1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian pengembangan ini memiliki beberapa manfaat di antaranya:
1. Bagi Sekolah
Produk ini dapat dijadikan salah satu media pembelajaran materi drama.
2. Bagi Peneliti
Dapat menambah pengetahuan tentang penelitian pengembangan serta
dapat menjadi sarana mengembangkan pengetahuan umum lainnya.
3. Bagi Guru
Dapat menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa
Indonesia khususnya pada materi memerankan drama.
4. Bagi Siswa
Produk ini dapat membantu siswa dalam belajar sastra khususnya materi
memerankan drama secara mandiri.
1.5. Spesifikasi produk
Spesifikasi produk media pembelajaran berupa

media pembelajaran

bahasa Indonesia dalam bentuk Microsoft Office PowerPoint 2007 dan modul
pembelajaran. Media pembelajaran berisi materi drama. Modul pembelajaran
berisi materi drama, evaluasi, refleksi, dan aksi. Media pembelajaran dapat
dioperasikan dengan menggunakan komputer bersoftware Microsoft Office
PowerPoint. Spesifikasi komputer yang dimaksud adalah RAM minimal 1 GB,
Prosesor minimal Pentium IV atau sejenisnya, Kapasitas hardisk sebesar 2 GB,
menggunakan sistem operasi Windows, dan berspeaker aktif.
1.6. Definisi Operasional
Beberapa istilah yang perlu didefinisikan adalah istilah pengembangan,
modul, multimedia interaktif, berbicara dan drama. Dengan didefinisikan istilahistilah tersebut, pemikiran dasar pengembangan diharapkan semakin jelas.
Definisi-definisi tersebut akan diuraikan secara rinci sebagai berikut.

1. Siswa SD adalah siswa kelas V semester genap tahun ajaran 2011/2012 di SD
Kristen Kalam Kudus Yogyakarta.

2. Pengembangan adalah proses, cara, membuat sesuatu.
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3. Modul adalah unit (paket) pengajaran terkecil yang utuh dan sistematis,
mengandung tujuan, bahan atau kegiatan, dan evaluasi, disajikan secara
komunikatif (dua arah) agar memungkinkan siswa untuk belajar mandiri
(independent) secara aktif.

4. Media adalah bentuk perantara yang digunakan untuk menyampaikan atau
menyebar ide, gagasan, atau pendapat sebagai ide dan mengandung materi
instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa belajar.

5. Multimedia adalah presentasi materi menggunakan komputer untuk
menyajikan suatu informasi yang mengombinasikan teks, grafis, audio ke
dalam penyajian digital tunggal dan koheren serta mampu melibatkan
berbagai indera dan organ tubuh pembelajar, seperti telinga (audio), mata
(visual), dan tangan (kinetik).

6. Multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran yang dilengkapi
dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan siswa dengan melibatkan
auditif, visual, dan kinetik, sehingga informasi mudah dimengerti tanpa
memperoleh penjelasan dari guru.

7. Berbicara adalah berkata, bercakap, dan berbahasa untuk menyampaikan
maksud (ide, pikiran, isi hati) seseorang kepada orang lain dengan
menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh
orang lain.

8. Drama adalah tontonan yang menggambarkan kisah hidup manusia dalam
masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung, disajikan dalam bentuk
dialog dan gerak berdasarkan naskah, didukung tata panggung, tata lampu,
tata musik, tata rias, dan tata busana.

9. Paradigma Pedagogi Reflektif adalah pendekatan dalam pembelajaran yang
memberi tekanan kepada peserta didik untuk peka dalam memahami
lingkungan dan sesama yang ada di sekitarnya. Tujuan tersebut meliputi
competence, conscience dan compassion yang dilaksanakan dalam dinamika
lima langkah PPR diantaranya konteks (context) – pengalaman (experience) –
refleksi (reflection) – tindakan (action) – evaluasi (evaluation).
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pada bab ini disajikan beberapa acuan yang dipakai sebagai dasar untuk
melaksanakan penelitian. Untuk itu, secara berturut-turut diuraikan 1) kajian
pustaka, 2) kerangka berpikir, 3) hipotesis, dan 4) pertanyaan penelitian.
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Media Pembelajaran
Berikut akan diuraikan secara rinci mengenai media, multimedia, multimedia
interaktif, dan manfaat multimedia interaktif.
2.1.1.1. Pengertian Media
Kata media berasal dari bahasa Latin ‘medius’ yang berarti harafiah
‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’ (Arsyad, 2011:3). Gerlach & Elly (dalam
Arsyad, 2011:3) memaparkan media adalah manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan,
keterampilan, atau sikap. Pendapat Gerlach & Elly dan dilengkapi oleh Heinich
dkk (dalam Arsyad, 2011:4) yang memaparkan bahwa media adalah perantara
yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Pengertian yang lain
menurut Hamidjojo melalui Latuheru (dalam Arsyad, 2011:4) memaparkan bahwa
media adalah semua bentuk perantara yang digunakan untuk menyampaikan atau
menyebar ide, gagasan, atau pendapat sebagai ide, gagasan atau pendapat yang
dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Dari beberapa pengertian
tersebut, dapat disimpulkan bahwa media merupakan bentuk perantara yang
digunakan untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat
sebagai ide dan mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat
merangsang siswa belajar.
2.1.1.2 Pengertian Multimedia
Arsyad (2011:170) mengartikan multimedia adalah lebih dari satu media.
Multimedia dapat berupa kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara, dan video.
Multimedia identik dengan komputer karena komputer mampu melibatkan
berbagai indera dan organ tubuh, seperti telinga (audio), mata (visual) dan tangan
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(kinetik). Hal ini diperkuat oleh pendapat Munadi (2008:148) yang menyatakan
multimedia dalam konteks pembelajaran diartikan sebagai bahasa yang mudah
dipahami oleh indera pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, dan lain
sebagainya atau dalam bahasa lain multimedia pembelajaran adalah media yang
mampu melibatkan banyak indera dan organ tubuh selama proses pembelajaran
berlangsung.
Daryanto (2010:53) memaparkan beberapa kharakteristik atau kekhasan
multimedia antara lain sebagai berikut.
a. Memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan
unsur audio dan visual.
b. Bersifat interaktif, memiliki arti kemampuan untuk mengakomodasi
respon pengguna.
c. Bersifat mandiri, memiliki pengertian memberikan kemudahan dan
kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan
tanpa bimbingan orang lain.
Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa multimedia adalah
presentasi materi menggunakan komputer untuk menyajikan suatu informasi yang
mengkombinasikan teks, grafis, audio ke dalam penyajian digital tunggal dan
koheren serta mampu melibatkan berbagai indera dan organ tubuh pembelajar,
seperti telinga (audio), mata (visual), dan tangan (kinetik).
2.1.1.3. Multimedia Interaktif
1. Pengertian multimedia interaktif
Daryanto (2010:51) mendefinisikan multimedia interaktif sebagai suatu
multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh
pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses
selanjutnya. Munadi (2010:152) mengartikan multimedia interaktif sebagai media
pembelajaran yang dapat menggantikan fungsi guru terutama sebagai sumber
belajar dengan melibatkan siswa secara auditif, visual, dan kinetik, sehingga
informasi mudah dimengerti. Sufanti (2010:91) menjelaskan bahwa multimedia
interaktif efektif digunakan untuk menjelaskan materi yang sifatnya teoritis yang
digunakan untuk pembelajaran klasikal, baik kelas besar maupun kelas kecil.
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Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai multimedia interaktif
menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif merupakan suatu
media pembelajaran yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat
dioperasikan siswa dengan melibatkan auditif, visual, dan kinetik, sehingga
informasi mudah dimengerti dengan atau tanpa memperoleh penjelasan dari guru.
2. Manfaat multimedia interaktif
Multimedia interaktif dalam pembelajaran memberikan banyak manfaat
positif baik bagi guru maupun siswa. Daryanto (2010:52) menyebutkan manfaat
yang diperoleh adalah sebagai berikut.
a. Proses pembelajaran lebih menarik dan lebih interaktif
b. Jumlah waktu mengajar dapat dikurangi
c. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan
d. Proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja
e. Sikap belajar siswa dapat ditingkatkan
3. Kelebihan dan Kelemahan Multimedia Interaktif
Multimedia interaktif mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan.
Munadi (2010:152) memaparkan kelebihan dan kelemahan multimedia interaktif.
Pertama kelebihan multimedia interaktif di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Interaktif, artinya siswa diajak untuk terlibat secara audit, visual, dan
kinetik, sehingga dengan pelibatan ini dimungkinkan informasi atau
pesannya mudah dimengerti.
b. Memberikan iklim yang bersifat afektif secara individual artinya
kebutuhan siswa secara individual akan terakomodasi baik bagi siswa
yang cepat maupun siswa lamban dalam menerima pembelajaran.
c. Meningkatkan motivasi belajar diartikan terakomodasinya kebutuhan
siswa, siswa akan termotivasi untuk terus belajar.
d. Memberikan umpan balik (respon) artinya multimedia interaktif dapat
menyediakan umpan balik (respon) yang segera terhadap hasil belajar
yang dilakukan oleh siswa.
e. Kontrol pemanfaatan sepenuhnya pada pengguna artinya media interaktif
sangat tepat untuk pembelajaran mandiri.
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Kedua kelemahan multimedia interaktif meliputi dua hal. Pertama,
pengembangannya

memerlukan

adanya

tim

yang

profesional.

Kedua,

pengembangannya memerlukan waktu yang cukup lama.
2.1.2 Modul Pembelajaran
1. Pengertian Modul
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke IV (2008:924) modul
didefinisikan menjadi beberapa pengertian di antaranya (1) modul merupakan
standar atau satuan pengukur, (2) modul merupakan satuan standar yang bersamasama dengan yang lain dipergunakan secara bersama, (3) modul adalah satuan
bebas yang merupakan bagian dari struktur keseluruhan, (4) merupakan
komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari
sistem itu, (5) kelima merupakan unit kecil dari suatu pelajaran yang dapat
beroperasi sendiri. Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan (dalam Prastowo, 2011:104-105) mendefinisikan modul sebagai
salah satu unit program kegiatan belajar mengajar terkecil yang terperinci sebagai
berikut:
a. tujuan-tujuan instruksional umum yang akan ditunjang pencapaiannya,
b. topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar,
c. tujuan-tujuan instruksional khusus yang akan dicapai siswa.
d. pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan.
e. kedudukan dan fungsi satuan (modul) dalam kesatuan program yang lebih
luas.
f. peranan guru di dalam proses belajar mengajar.
g. alat-alat dan sumber yang akan dipakai.
h. kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dihayati murid secara
berurutan.
i.

lembaran-lembaran kerja yang harus diisi murid.

j.

program evaluasi yang akan dilaksanakan selama berkalanya proses belajar
ini.
Sementara itu, Surahman (dalam Prastowo, 2011:105) memaparkan bahwa

modul adalah satuan program pembelajaran terkecil yang dapat dipelajari oleh
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peserta didik secara perorangan (self instructional). Prastowo (2011:106)
mendefinisikan modul sebagai sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis
dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat
pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri (mandiri) dengan
bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik.
Menurut Siahaan (dalam Bintarto, 2004:69), mengartikan modul sebagai
satuan pengajaran terkecil yang telah direncanakan dan ditulis secara operasional
sistematis. Menurut Nasution (dalam Bintarto, 2004:69), modul didefinisikan
sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu
rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai
sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas.
Modul sebagai bahan ajar memiliki karakteristik tertentu. Mohammad
(dalam Daryanto, 2011:108-109) memaparkan kharakteristik modul, sebagai
rancangan untuk sistem pembelajaran mandiri, merupakan pembelajaran yang
utuh dan sistematis, mengandung tujuan, bahan atau kegiatan, dan evaluasi,
disajikan secara komunikatif (dua arah), diupayakan agar dapat mengganti
beberapa peran pengajar, cakupan bahasan terfokus dan terukur, serta
mementingkan aktivitas belajar pemakai.
Menurut Vembriarto (dalam Daryanto, 2011:109), modul dipaparkan
sebagai unit (paket) pengajaran terkecil dan lengkap, memuat rangkaian kegiatan
belajar yang direncanakan dan sistematis, memuat tujuan belajar (pengajaran)
yang dirumuskan secara eksplisit dan spesifik, memungkinkan siswa belajar
sendiri (independent), dan realisasi pengakuan perbedaan individual yakni salah
satu perwujudan pengajaran individual. Berdasarkan uraian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa modul adalah unit (paket) pengajaran terkecil yang utuh dan
sistematis, mengandung tujuan, bahan atau kegiatan, dan evaluasi, disajikan
secara komunikatif (dua arah) agar memungkinkan siswa untuk belajar mandiri
(independent) secara aktif.
2. Fungsi Modul
Prastowo (2011:107-108) memaparkan fungsi modul yang merupakan
salah satu bahan ajar memiliki fungsi tesebut antara lain sebagai bahan ajar
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mandiri, pengganti fungsi pendidik, sebagai alat evaluasi, serta sebagai bahan
rujukan bagi peserta didik. Hal-hal tersebut akan diuraikan secara rinci sebagai
berikut.
a. Bahan ajar mandiri, maksudnya meningkatkan kemampuan peserta didik
untuk belajar sendiri tanpa tergantung pada kehadiran pendidik.
b. Pengganti fungsi pendidik, maksudnya modul sebagai bahan ajar mampu
menjelaskan menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah
dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka.
c. Sebagai alat evluasi, maksudnya dengan modul, peserta didik dituntut
untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaan terhadap
materi yang telah dipelajari.
d. Sebagai bahan rujukan bagi peserta didik, hal ini dikarenakan modul
mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta didik.
2.1.3 Hakikat Berbicara
1. Pengertian berbicara
Berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa (KBBI Ed IV, 2008:188).
Tarigan (2010:16) memaparkan berbicara sebagai kemampuan mengucapkan
bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau
menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara merupakan suatu bentuk
perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis,
semantik, dan linguistik sedemikian ekstensif, secara luas sehingga dapat
dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi control sosial.
Berbicara adalah suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, isi hati)
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud
tersebut dapat dipahami oleh orang lain (Depdikbud, 1984/1985:7 dalam Haryadi
1997:54). Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah berkata
bercakap, dan berbahasa untuk menyampaikan maksud (ide, pikiran, isi hati)
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud
tersebut dapat dipahami oleh orang lain.
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2. Prinsip kegiatan berbicara
Brooks (dalam Tarigan, 2010:17-18), memaparkan beberapa prinsip
umum yang mendasari kegiatan berbicara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain
adalah sebagai berikut.
a. Membutuhkan paling sedikit dua orang.
b. Mempergunakan suatu sandi linguistik yang bisa dipahami bersama.
c. Menerima atau mengakui suatu daerah referansi umum.
d. Memerima suatu pertukaran antara partisipan.
e. Menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lain dan kepada
lingkungannya dengan segera.
f. Berhubungan atau berkaitan dengan masa kini.
g. Hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan
suara/bunyi bahasa dan pendengaran (vocal and auditory apparatus).
h. Secara tidak pandang bulu menghadapi serta memperlakukan apa yang
nyata dan apa yang diterima dengan dalil.
3. Bentuk-bentuk berbicara
Haryadi (1997:58) memaparkan wilayah berbicara terbagi menjadi dua
bidang, yaitu (1) berbicara terapan atau fungsional (the speech art) dan (2)
pengetahuan dasar berbicara (the speech science). Dengan kata lain, berbicara
dapat ditinjau sebagai seni dan sebagai ilmu. Berbicara sebagai seni menekankan
penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, dan yang menjadi
perhatiannya antara lain (1) berbicara di muka umum, (2) diskusi kelompok, (3)
debat, sedangkan berbicara sebagai ilmu menelaah hal-hal yang berkaitan dengan
(1) mekanisme berbicara dan mendengar, (2) latihan dasar tentang ujaran dan
suara, (3) bunyi-bunyi bahasa, dan (4) patologi ujaran.
4. Keterampilan berbicara
Iskandarwassid (2008:241) memaparkan keterampilan berbicara pada
hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi
untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang
lain. Seseorang dianggap memiliki kemampuan berbicara selama ia mampu
berkomunikasi dengan lawan bicaranya yaitu memahami dan mengerti serta
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mampu merespon sesuai apa yang dimaksudkan oleh orang lain tersebut.
Keterampilan berbicara dipengaruhi oleh kelengkapan alat ucap seseorang dan
kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggungjawab
dengan menghilangkan masalah psikologis, seperti rasa malu, rendah diri,
ketengangan, berat lidah dan lain-lain.
5. Teknik-teknik pembelajaran keterampilan berbicara
Iskandarwassid (2008:287) memaparkan beberapa teknik pembelajaran
berbicara yaitu teknik ulang ucap, teknik lihat ucap, teknik permainan kartu kata,
teknik wawancara, teknik permainan memori, teknik reka cerita gambar, teknik
biografi, teknik manajemen kelas, teknik bermain peran, teknik permainan
telepon, dan teknik permainan alfabet. Dengan berbagai teknik tersebut
diharapkan tujuan pengajaran keterampilan berbicara dapat tercapai.
6. Tujuan pengajaran keterampilan berbicara
Iskandarwassid (2008:242), memaparkan tujuan pengajaran keterampilan
berbicara adalah sebagai berikut.
a. Kemudahan

berbicara,

peserta

didik

mampu

mengembangkan

keterampilan ini secara wajar, lancar, dan menyenagkan, baik di dalam
kelompok kecil maupun di hadapan pendengar umum yang lebih besar
jumlahnya.
b. Kejelasan, peserta didik mampu berbicara dengan tepat dan jelas, baik
artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya.
c. Bertanggung jawab, peserta didik mampu berbicara secara bertanggung
jawab dengan apa yang dibicarakan.
d. Membentuk pendengaran yang kritis, peserta didik mampu mengevaluasi
kata-kata, niat, dan tujuan pembicaran.
e. Membentuk kebiasaan.
2.1.4 Hakikat drama
1. Pengertian Drama
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke IV (2008:342) drama
didefinisikan menjadi berberapa pengertian. Pertama, drama adalah komposisi
syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak
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melalui tingkah laku (peran) dialog yang dipentaskan. Kedua, drama adalah cerita
atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun
untuk pertunjukan teater.
Wijanto (dalam Dewojati, 2010:8) menguraikan drama dalam arti luas dan
sempit. Drama dalam ari luas adalah semua bentuk tontonan yang mengandung
cerita yang dipertunjukkan di depan orang banyak, sedangkan dalam arti sempit
drama adalah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas
panggung, disajikan dalam bentuk dialog dan gerak berdasarkan naskah, didukung
tata panggung, tata lampu, tata musik, tata rias, dan tata busana.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa drama adalah
tontonan yang menggambarkan kisah hidup manusia dalam masyarakat yang
diproyeksikan ke atas panggung, disajikan dalam bentuk dialog dan gerak
berdasarkan naskah, didukung tata panggung, tata lampu, tata musik, tata rias, dan
tata busana.
2. Ragam Drama
Dewojati (2010:118-139) menguraikan, ragam drama ditinjau dari bentuk
penampilan dapat dibedakan menjadi drama komedi, pantomim, drama tragedi
dan melodrama, drama eksperimental, sosiodrama, drama absurd, drama
improvisasi. Ragam drama tersebut akan diuraikan secara lengkap sebagai
berikut.
a

Drama komedi
Drama komedi adalah drama ringan yang sifatnya menghibur dan di
dalamnya terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya
berakhir kebahagiaan. Drama ini bersifat humor dan pengarangnya
berharap akan menimbulkan kelucuan atau tawa riang.

b

Pantomim
Pantomim adalah drama komedi yang mengutamakan permainan ragawi.

c

Drama tragedi
Drama tragedi dapat diartikan sebagai drama duka yang berupa dialog
bersajak yang menceritakan tokoh utama yang menemui kehancuran karena
kelemahannya sendiri, seperti keangkuhan dan sifat iri hati.
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d

Melodrama
Melodrama adalah lakon yang sangat sentimental, dengan tokoh cerita yang
mendebarkan hati dan mengharukan. Dalam melodrama yang ekstrem
tokohnya dilukiskan menerima nasibnya seperti apa yang terjadi.

e

Drama eksperimental
Drama eksperimental merupakan drama hasil ekperimen pengarangnya dan
merupakan drama konvensional yang menyimpang dari kaidah-kaidah
umum struktur lakon, baik dalam hal struktur tematik maupun dalam hal
struktur kebahagiaan.

f

Sosiodrama
Sosiodrama adalah pendramatisan peristiwa-peristiwa kehidupan seharihari yang terjadi dalam masyarakat.

g

Drama absurd
Drama absurd merupakan permainan simbolik yang membutuhkan
perenungan yang mendalam.

h

Drama improvisasi
Drama improvisasi adalah jenis drama yang mementingkan gerakangerakan (acting) yang bersifat tiba-tiba dan penuh kejutan.
Berdasarkan beberapa paparan tersebut panulis memilih sosiodrama untuk

dikembangkan dalam media pembelajaran. Sosiodrama sangat memungkinkan
untuk dilakukan bagi siswa SD kelas V karena hanya pendramatisan peristiwaperistiwa kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat.
3. Teknik Bermain Drama
Endraswara (2011:71-79) memaparkan beberapa teknik bermain drama.
Teknik-teknik tersebut antara lain teknik muncul, teknik memberi isi, teknik
pengembangan, teknik membina klimaks, tempo dan irama, mendengar dan
menanggapi, serta teknik ucapan yang akan diuraikan secara jelas sebagai berikut.
a. Teknik Muncul
Teknik muncul ialah bagaimana seorang pemain (actor) tampil untuk
pertama kalinya di atas pentas satu sandiwara. Teknik ini penting dibina
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karena berguna untuk menimbulkan kesan pertama terhadap penonton
tentang watak peran yang akan dibawakan.
b. Teknik Memberi Isi
Teknik memberi isi adalah cara menonjolkan pikiran dan perasaan di balik
kata-kata kalimat dan perbuatan. Cara ini dapat menghidupkan ucapan,
gerak, dan perbuatan.
c. Teknik Pengembangan
Pengembangan adalah usaha menuju puncak dengan maksud agar drama
hidup dan menarik. Pengembangan meliputi jalan cerita, acting, jalan
pikiran tokoh, dan suasana perasaan. Teknik pengembangan dapat
dilakukan dengan ucapan dan dengan jasmani.
d. Teknik Membina Klimaks
Membina klimaks berarti mengusahakan ada ujung tanjakan. Teknik ini
digunakan sebagai menahan intensitas emosi, dan menahan reaksi
terhadap perkembangan alur.
e. Tempo dan Irama
Tempo permainan berarti cepat lambatnya permainan. Permainan harus
memperhatikan tempo agar penonton dapat menangkap dan memahami
permainan sedangkan irama permainan adalah naik turun permainan yang
beraturan. Hal ini dapat berupa gerak dan suara.
f. Mendengar dan menanggapi
Mendengar dalam seni bermain sama dengan menanggapi. Seorang
pemain harus mampu mendengar dan menanggapi ucapan teman mainnya
secara wajar.
g. Teknik Ucapan
Seni penggunaan suara dalam bermain sandiwara sangat memegang
peranan penting sebab melalui suaranya pemain dapat menghidupkan
naskah tertulis dengan jelas dan memukau para pendengar atau penonton.
2.1.5 Hakikat Paradigma Pedagogi Reflektif
1. Pengertian PPR
P3MP-USD (2008:5) memaparkan PPR sebagai berikut:
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“Pendekatan dalam pendidikan yang tidak sekedar menekankan pada
pengumpulan segudang pengetahuan atau persiapan untuk melaksanakan
sebuah profesi.
Namun, PPR merupakan pendekatan yang lebih
mengembangkan pribadi manusia yang seutuhnya menjadi “manusia untuk
dan bersama orang lain” (men and women – for and with - others). Tujuan
dari PPR ini adalah agar peserta didik yang lulus menjadi pribadi yang utuh,
memiliki kompetensi intelektual, memiliki kemauan untuk berkembang,
religius, penuh kasih, dan memiliki komitmen untuk mewujudkan keadilan
dalam pelayanannya terhadap umat Allah.”
Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan pengertian PPR yaitu
pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada peserta didik untuk
peka dalam memahami lingkungan dan sesama yang ada di sekitarnya.
2. Tujuan PPR
Tujuan pembelajaran dalam PPR meliputi competence, conscience dan
compassion. Competence merupakan kemampuan kognitif, conscience merupakan
kemampuan

afektif

untuk

dipertanggungjawabkan secara

menentukan
moral,

pilihan-pilihan

sedangkan

yang

compassion

dapat

merupakan

kemampuan psikomotorik dan kemauan untuk mengembangkan bakat sepanjang
hidup yang disertai dengan motivasi untuk menggunakannya bagi kepentingan
sesamanya.
3. Dinamika Lima Langkah PPR
Penerapan desain pembelajaran PPR ini dirumuskan dalam sebuah sistem
yang memiliki unsur-unsur pokok.

Unsur-unsur pokok tersebut dinamakan

dinamika lima langkah PPR yang meliputi: konteks (context) – pengalaman
(experience) – refleksi (reflection) – tindakan (action) – evaluasi (evaluation).
Dinamika lima langkah tersebut merupakan siklus dalam proses pembelajaran.
Dengan adanya siklus tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan dan
tuntutan nilai-nilai pendidikan. Berikut penjabaran mengenai unsur-unsur
pokoknya:
a.

Konteks
Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dimulai dari

diri peserta didik sendiri (student centered learning). Proses ini mengajak peserta
didik untuk mencermati konteks-konteks dalam kehidupan peserta didik itu
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sendiri.

Sedangkan guru berperan untuk mendorong dan mendukung peserta

didik mencapai perkembangan pribadi yang utuh.
b.

Pengalaman
Pengalaman dalam pembelajaran yaitu mencakup pengalaman langsung dan

pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung merupakan pengalaman atas
peristiwa yang dialami oleh peserta didik sendiri baik di kelas maupun di luar
kelas yang dikaitkan dengan mata pelajaran. Contoh dari pengalaman langsung
yaitu diskusi, pengamatan, bermain, dan kegiatan yang dilakukan oleh peserta
didik sendiri. Sedangkan pengalaman tidak langsung merupakan pengalaman
yang diperoleh peserta didik bukan dari dirinya sendiri yaitu pengalaman melalui
mendengarkan, membaca dan melihat.
c.

Refleksi
Refleksi merupakan unsur yang paling penting dalam PPR. Refleksi menjadi

penghubung antara pengalaman yang telah diperoleh peserta didik dengan
tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Melalui refleksi ini diharapkan
terjadi perubahan pribadi yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan
sekitarnya. Refleksi merupakan pengadaan pertimbangan dengan seksama
menggunakan daya ingat, pemahaman, imajinasi dan perasaan yang terkait dengan
mata pelajaran, pengalaman, ide-ide dan tujuan yang diinginkan. Refleksi ini
dapat menolong peserta didik untuk menemukan makna dari apa yang telah
dipelajari.
d.

Tindakan
Refleksi yang telah ditemukan oleh peserta didik, kemudian dapat

dikembangkan menjadi sebuah tindakan yang nyata dan disertai dengan semangat
yang magis atau unggul. Tindakan ini merupakan pertumbuhan batin yang
mencakup dua tahap, yaitu pilihan-pilihan batin (hasil dari refleksi pengalaman)
dan perwujudan dalam tindakan (nyata) yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pilihan batin merupakan momentum bagi peserta didik untuk memilih suatu
kebenaran sebagai miliknya. Sedangkan pilihan perwujudan nyata yaitu
mencakup makna-makna hidup, sikap, nilai-nilai yang telah dipilih oleh peserta
didik menjadi bagian dari dirinya.
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e.

Evaluasi
Evaluasi dalam pembelajaran PPR yaitu aktifitas untuk mengarahkan

perkembangan prestasi belajar peserta didik.
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan
Berikut akan dijabarkan satu persatu penelitian tentang pengembangan
multimedia interaktif dan penelitian tentang pembelajaran bahasa Indonesia aspek
berbicara. Secara sistematis dapat dilihat pada bagan 1 (lampiran 1 halaman 47)
Saputro (2010) mengembangkan media pembelajaran yang berupa
PowerPoint. Pengembangan media diadaptasi dari model penelitian dan
pengembangan (Research and Development)/ R&D yang merujuk pada teori Borg
and Gall yang dikelompokkan oleh peneliti menjadi lima tahap, yaitu: (1) analisis
produk dan dikembangkan, (2) pengembangan produk, (3) validasi ahli dan revisi,
(4) uji coba lapangan kecil dan revisi produk, dan (5) uji coba lapangan skala
besar dan produk akhir. Kualitas media PowerPoint diketahui peneliti dengan
melakukan uji coba produk. Hasil uji coba produk menyatakan bahwa media
PowerPoint layak digunakan di kelas Bahasa Indonesia untuk penutur asing di All
Plus Alam Bahasa.
Pardiyono (2009) mengembangkan media audio dan audiovisual untuk
keterampilan menyimak kelas X SMA. Proses pengembangan media dilakukan
dengan (1) pengambilan data yang berbentuk kuesioner terhadap siswa kelas X
SMA Bobkri Banguntapan Bantul dan guru bahasa Indonesia SMA Bobkri
Banguntapan Bantul, (2) proses pengembangan media audio dan audiovisual
pembelajaran menyimak kelas X, (3) penilaian produk oleh dua orang dosen dan
guru bahasa Indonesia kelas X, (4) uji coba produk, dan (5) revisi produk dari
hasil penilaian para ahli dan umpan balik siswa. Untuk mengetahui kelayakan
produk peniliti melakukan uji coba produk serta penilaian dari dosen. Hasil
penelitian ini berupa media pembelajaran menyimak audiovisual dapat digunakan
untuk meningkatkan pembelajaran menyimak di SMA Bobkri Banguntapan
Bantul.
Aryanti (2010) mengembangkan silabus dan materi pembelajaran
keterampilan menyimak dengan media audio visual. Pengembangan produk
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diawali dengan analisis kebutuhan, hasil analisis kebutuhan digunakan untuk
mengembangkan silabus dan materi pembelajaran. Validator produk adalah dosen
ahli pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan guru bahasa Indonesia SMP
Negeri 1 Nanggulan. Hasil penilaian kuantitafif dan kualitatif menyatakan produk
ini layak dipergunakan sebagai bahan pembelajaran menyimak kelas VII semester
1 SMP Negeri Nanggulan.
Bintarto (2004) mengembangkan silabus dan bahan ajar yang berbentuk
buku teks. Penelitian pengembangan ini menghasilkan silabus dan modul
pembelajaran sastra drama untuk siswa kelas V di SD Pangudi Luhur Muntilan.
Untuk mengetahui tingkat kelayakan produk dilakukan dengan validasi produk
yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia dan ahli pendidikan bahasa Indonesia
yang kemudian diujicobakan kepada siswa dalam praktik pembelajaran.
Kusnawati (2007) mengembangkan silabus dan materi pembelajaran
berbicara yang bermuatan pragmatik dan berupa KBK. Langkah-langkah dalam
pengembangan materi pembelajaran bicara yang bermuatan pragmatik yaitu: (1)
analisis kebutuhan, (2) pembuatan silabus, (3) pengembangan materi, (4)
triangulasi, (5) uji coba dan penelitian, dan (6) revisi. Peneliti mengetahui kualitas
produk dengan cara melakukan penilaian dari dosen dan uji coba produk. Hasil
penilaian menyatakan bahwa produk pengembangan layak digunakan sebagai
pedoman pembelajaran berbicara yang bermuatan pragmatik di kelas X, semester
II, SMA Pangudi Luhur I Yogyakarta.
Cahyanto (2004) mengembangkan silabus dan materi pembelajaran
keterampilan berbicara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan
bagaimana merancang silabus dan materi pembelajaran keterampilan berbicara
aspek kemampuan berbahasa berdasarkan KBK. Langkah-langkah pengembangan
silabus meliputi (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) perbaikan, dan (4)
pemantapan, sedangkan pengembangan materi meliputi (1) memilih kompetensi
dasar dan indikatornya, (2) menguraikan, (3) memilih media yang relevan, (4)
menyusun aspek materi, (5) memberikan urain singkat pada setiap aspek materi,
(6) menyertakan aspek materi yang harus dipelajari siswa, dan (7) menyertakan
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beberapa kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa dan metode yang
relevan. Peneliti mengujicobakan produk kepada pakar ahli pendidikan bahasa
Indonesia dan guru kelas. Hasil produk pengembangan baru diujicobakan kepada
ahli belum dilakukan di kelas. Dengan demikian, ada kemungkinan terdapat
kekurangan dalam pengembangan silabus dan materi dalam penelitian ini.
Bagan 1. Literature Map penelitian-penelitian terdahulu
Pengembangan
multimedia interaktif
Aryanti (2010)
Pengembangan Silabus dan Materi
Pembelajaran Menyimak dengan Media
Audio Visual dan Metode Kooperatif
untuk Metode Kooperatif untuk Siswa
Kelas VII Semester I SMP Negeri I
Nanggulan Tahun Ajaran 2009/2010
Pardiono (2009
Pengembangan Media Audio dan
Audiovisual untuk Keterampilan
Menyimak Kelas X SMA Bopkri
Banguntapan Bantul Yogyakarta

Saputro (2010) Pengembangan Media
PowerPoint sebagai Media
Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi
Penutur Asing Tingkat Dasar di
Lembaga ALL Plus Alam Bahasa

Bahasa Indonesia
aspek berbicara
Bintarto (2004)
Pengembangan Silabus dan materi
Pembelajaran Sastra drama Berdasarkan
Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Kelas
V Sekolah Dasar Pangudi Luhur Muntilan
Cahyanto (2004) Pengembangan Silabus dan
Materi Pembelajaran Keterampilan
Berbicara Aspek Kemampuan Berbahasa
untuk Siswa Kelas V Semester II SD Kanisius
Bantul
Kusnawati (2007) Pengembangan Materi
Pembelajaran Berbicara Bermuatan
Pragmatik dalam Bidang Studi Bahasa
Indonesia Berdasarkan Pendekatan
Kompetensi untuk Siswa Kelas X, Semester II,
SMA Pangudi Luhur I Yogyakarta

Yang perlu dikembangkan
Pengembangan multimedia interaktif
untuk pembelajaran bahasa Indonesia
aspek berbicara
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2.3 Kerangka Berpikir
Media pembelajaran sangat berperan penting dalam pembelajaran yaitu
sebagai perantara pesan yang disampaikan guru kepada siswa. Pemakaian media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan
minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar,
terlebih dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju
sehingga juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi pembelajaran.
Karena itu perlu adanya media yang dapat mengikuti perkembangan teknologi dan
kebutuhan siswa masa kini. Media tersebut adalah multimedia interaktif yaitu
media

berbasis

komputer

yang

memiliki

keunggulan

yaitu

mampu

mengakomodasi siswa secara auditif, visual, dan kinetik sehingga informasi
mudah dimengerti. Peneliti mengembangkan multimedia interaktif agar dapat
memenuhi tuntutan perkembangan media pembelajaran pada masa kini.
2.4 Hipotesis
Penelitian pengembangan ini memiliki beberapa hipotesis diantaranya sebagai
berikut:
2.4.1 Multimedia interaktif untuk keterampilan berbicara bahasa Indonesia kelas
V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pada semester genap tahun ajaran
2011-2012 dikembangkan dengan prosedur penelitian pengembangan, yaitu
mulai dari pengkajian Standar Kompetensi dan materi pembelajaran, analisis
kebutuhan dan pengembangan program pembelajaran, memproduksi
software dan modul, serta validasi dan revisi produk.
2.4.2 Multimedia interaktif untuk keterampilan berbicara bahasa Indonesia kelas
V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dikembangkan dengan kualitas
“angat baik” berdasarkan validasi dari pakar media, pakar materi
pembelajaran bahasa, dan guru.
2.5 Pertanyaan Penelitian
Penelitian pengembangan ini memiliki beberapa pertanyaan penelitian
diantaranya sebagai berikut:
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2.5.1 Bagaimana prosedur pengembangan multimedia interaktif pembelajaran
bahasa Indonesia aspek keterampilan berbicara pada materi memerankan
tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat?
2.5.2 Bagaimana kualitas multimedia interaktif dalam keterampilan berbicara
khususnya materi memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat menurut pakar media pembelajaran?
2.5.3 Bagaimana kualitas multimedia interaktif dalam keterampilan berbicara
khususnya materi memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat menurut pakar pembelajaran bahasa Indonesia?
2.5.4 Bagaimana kualitas multimedia interaktif dalam keterampilan berbicara
khususnya materi memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat menurut guru bahasa Indonesia SD Kristen Kalam
Kudus Yogyakarta?
2.5.5 Bagaimana kualitas multimedia interaktif dalam keterampilan berbicara
khususnya materi memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan
ekspresi yang tepat menurut siswa kelas V SD Kristen Kalam Kudus
Yogyakarta?
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BAB III
METODE PENGEMBANGAN

Bab tiga akan menguraikan metode pengembangan yang meliputi: 1) jenis
penelitian, 2) setting penelitian, 3) prosedur pengembangan, 4) uji coba produk, 5)
instrumen penilaian, 6) teknik pengumpulan data, 7) teknik analisis data, dan 8)
jadwal penelitian.
3.1 Jenis Penelitian
Jenis

penelitian

yang

digunakan adalah

metode

penelitian dan

pengembangan (research and development) yaitu metode penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji efektivitas produk
tersebut. Penelitian ini mengembangkan multimedia interaktif untuk keterampilan
berbicara bahasa Indonesia kelas V semester genap SD Kristen Kalam Kudus.
Pada penelitian ini pengembangan produk dilakukan melalui beberapa tahap yaitu,
tahap pengkajian Standar Kompetensi dan materi pembelajaran, tahap analisis
kebutuhan dan pengembangan program pembelajaran, tahap memproduksi
software dan modul, serta tahap validasi dan revisi produk. Produk yang
dihasilkan adalah prototype multimedia interaktif dan modul pembelajaran.
3.2 Setting Penelitian
3.2.1 Subjek Penelitian
Subjek penelitian dilaksanakan di SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta
pada siswa kelas V yang berjumlah 15 siswa pada semester genap tahun ajaran
2011-2012
3.2.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Kristen Kalam Kudus yang
beralamat di Jalan Jambon no. 41 kecamatan Tegalrejo kota Yogyakarta.
3.2.3 Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2012-April 2012.
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3.3 Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan multimedia interaktif dan modul meliputi empat
tahapan. Keempat tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.
Tahap pertama adalah mengkaji Standar Kompetensi dan materi
pembelajaran yang dikembangkan. Peneliti mengambil materi pembelajaran
bahasa Indonesia kelas V semester genap keterampilan berbicara.
Tahap kedua adalah analisis kebutuhan dan pengembangan program
pembelajaran. Langkah ini diawali dengan analisis kebutuhan siswa kelas V SD
Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dan tiga guru bahasa Indonesia kelas V SD
Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Analisis kebutuhan ini bertujuan agar peneliti
mengetahui karakteristik dan kebutuhan siswa dalam mempelajari materi
pembelajaran bahasa Indonesia semester genap aspek berbicara. Setelah dilakukan
analisis kebutuhan dilanjutkan dengan pengembangan program pembelajaran
berupa silabus, RPP, dan evaluasi pembelajaran.
Tahap

ketiga

adalah

memproduksi

software

dan

modul

media

pembelajaran berbicara. Langkah ini dimulai dengan mendesain produk dan
pengumpulan bahan yang nantinya akan menjadi produk pengembangan
penelitian. Setelah itu, bahan yang telah dikumpulkan diproses dan diprogram
sesuai desain yang direncanakan.
Tahap keempat adalah validasi dan revisi produk. Produk hasil
pengembangan divalidasi oleh pakar pembelajaran bahasa, pakar media, guru, dan
siswa. Produk awal divalidasi oleh pakar pembelajaran bahasa, pakar media, dan
guru, kemudian dianalisis oleh peneliti dan direvisi. Setelah itu produk divalidasi
lagi dengan melakukan uji coba lapangan. Uji coba lapangan dilakukan di kelas
VB SD Kristen Kalam Kudus, dan divalidasi oleh siswa. Kemudian, hasil validasi
akan dianalisis dan direvisi lagi

oleh peneliti hingga akhirnya diperoleh

prototype yang baik dari produk yang dikembangkan.
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Bagan 2. Prosedur Pengembangan
Tahap I
Kajian Standar Kompetensi dan Media Pembelajaran
Tahap II
Analisis Kebutuhan Pengembangan Program Pembelajaran

Analisis Standar
Kompetensi

Analisis Sumber Belajar

Strategi
Pengorganisasian

Penetapan Kompetensi
Dasar dan Materi

Strategi
Penyampaian

Analisis Karakteristik
Siswa

Strategi
Pengelolaan

Pengembangan
Evaluasi
Pembelajaran

Tahap III
Memproduksi Multimedia interaktif Pembelajaran Berbicara
Storyboard

Pengumpulan
Bahan

Konsep
Kerangka Desain
Modul

Pembuatan
dan
Pemrograman

Tahap IV
Memproduksi Multimedia interaktif Pembelajaran Berbicara
Pakar Pembelajaran
Validasi
Produk Tahap
I dan II

Pakar Media

Analisis

Validasi
Lapangan

Analisis

Revisi Uji
Lapangan

Guru Bahasa Indonesia

Tahap V
Revisi Produk
Pakar Pembelajaran
Revisi Produk
Tahap I dan II

Pakar Media
Guru Bahasa Indonesia

Prototipe Pengembangan Multimedia Interaktif untuk Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia
Kelas V Semester Genap
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3.4 Uji Coba Produk
Uji coba produk merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian
pengembangan. Pada tahap uji coba ini software akan dievaluasi melalui beberapa
tahap agar benar-benar valid dan dapat dilihat tingkat efektivitas dan efisiensi
produk pengembangan materi pelajaran dan media pembelajaran dalam
pembelajaran.
Tahap-tahap yang akan digunakan untuk mengevaluasi produk multimedia
dalam penelitian ini diuraikan secara singkat sebagai berikut. Pertama, validasi
pakar media pembelajaran, pakar pembelajaran bahasa dan guru dilanjutkan
analisis data. Kedua, revisi produk tahap 1 sesuai dengan masukan dari pakar
media, pakar pembelajaran bahasa, dan guru. Ketiga, uji coba lapangan untuk
mengetahui kelayakan produk dan analisis data. Keempat, revisi akhir
berdasarkan masukan dari uji coba lapangan.
3.5 Instrumen Penelitian
3.5.1 Jenis Data Uji Coba
Data yang diperoleh melalui kegiatan uji coba diklasifikasikan menjadi
dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang berupa kritik
dan saran yang dikemukakan

oleh pakar pembelajaran bahasa, pakar media

pembelajaran, guru, dan siswa dihimpun dan disarikan untuk memperbaiki produk
multimedia pembelajaran ini. Proses revisi produk disajikan secara rinci dengan
menyajikan tahap-tahap revisi yang dilakukan berdasarkan hasil dari tahap uji
coba sedangkan data kuantitatif berupa informasi yang diperoleh dari penyebaran
kuesioner.
3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pada penelitian pengembangan ini berupa kuesioner. Kuesioner
digunakan sebagai alat untuk menilai produk pengembangan multimedia interaktif
yang ditujukan kepada para pakar dan siswa kelas V SD Kristen Kalam Kudus
Yogyakarta. Selain itu, kuesioner digunakan juga untuk memperoleh informasi
mengenai pembelajaran bahasa Indonesia aspek berbicara khususnya memerankan
drama.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui dua tahap.
Tahap pertama, validasi produk pengembangan multimedia dan modul
pembelajaran dengan intrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada pakar
pembelajaran bahasa, pakar media, dan guru bahasa Indonesia kelas V SD Kristen
Kalam Kudus. Intrumen kuesioner disusun dengan maksud untuk mengevaluasi
kualitas software multimedia dan modul. Kemudian pada tahap kedua, data uji
coba di kelas VB SD Kristen Kalam Kudus diperoleh berdasarkan jawaban siswa
yang diberikan dalam kuesioner yang diberikan setelah proses pembelajaran
menggunakan multimedia dan modul pembelajaran yang dikembangkan selesai
dilakukan. Aspek-aspek yang dinilai dalam validasi pakar dan uji coba lapangan
terlampir pada lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5 pada halaman 49, halaman
51, dan halaman 54.
3.7 Teknik Analisis Data
Skor yang diperoleh dari validasi dan uji coba lapangan dikonversikan
menjadi data kualitatif skala lima dengan acuan menurut Sukardjo (2008:101)
sebagai berikut.
Tabel 1
Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif Skala Lima
Interval Skor
X

Kategori
Sangat baik

+ 1,80 Sbi
+ 0,60 Sbi < X ≤

+ 1, 80 Sbi

Baik

– 0,60 Sbi < X ≤

+ 0,60 Sbi

Cukup

– 1,80 Sbi < X ≤

– 0,60 Sbi

Kurang

X≤

– 1,80 Sbi

Sangat Kurang

Keterangan:
: ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
Sbi

: 1/6 (skor maksimal ideal - skor minimal ideal)

X

: skor aktual
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Skala penilaian diberikan lima pilihan untuk menilai multimedia dan
modul pembelajaran yang dikembangkan, yaitu sangat baik (5), baik (4), cukup
baik (3), kurang baik (2), dan sangat kurang baik (1). Misalnya, jika siswa
memberi skor 5 pada suatu pernyataan, berarti siswa tersebut menilai produk
“sangat baik” sesuai dengan pernyataan yang dinilai, demikian seterusnya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi hasil pengembangan yang meliputi: 1) analisis
kebutuhan, 2) deskripsi produk awal, 3) data uji coba dan revisi produk, 4) data
validasi lapangan, dan 5) kajian produk akhir.
4.1 Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai
kebutuhan siswa kelas V SD Kristen Kalam Kudus terhadap pembelajaran bahasa
Indonesia, khususnya keterampilan berbicara. Data yang diperoleh digunakan
untuk mengetahui berbagai hal tentang kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di
SD Kristen Kalam Kudus. Perolehan data tersebut didapat melalui kuesioner.
Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2011. Subjek penelitian
adalah guru bahasa Indonesia kelas V yang berjumlah tiga guru dan siswa kelas
VA, VB, dan VC SD Kristen Kalam Kudus yang berjumlah 51 siswa. Hasil
analisis kebutuhan yang dilakukan peneliti lebih lanjut digunakan untuk membuat
suatu produk yang berupa silabus, RPP, multimedia interaktif dan modul
pembelajaran.
Berdasarkan paparan lampiran 6 halaman 54 dapat diperoleh gambaran
tentang kebutuhan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas V SD
Kristen Kalam Kudus. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa pernyataaan siswa
sebagai berikut.
Sebagian besar siswa kelas V SD Kristen Kalam Kudus pernah menggunakan
alat pelajaran. Berdasarkan jawaban siswa yaitu sebesar 82,35% menyatakan
pernah memakai alat pelajaran sedangkan 17,65% menyatakan tidak pernah
menggunakan alat pelajaran. Alat pembelajaran yang sering digunakan oleh siswa
adalah alat pembelajaran konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar
siswa menyebutkan papan tulis dan buku pelajaran sebagai alat pembelajaran.
Hanya sebagian kecil siswa menyatakan pernah menggunakan multimedia
pembelajaran yaitu 2,3%. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa sangat
membutuhkan LKS dan multimedia. Hal ini ditunjukkan dengan 58,82% siswa
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menyatakan membutuhkan LKS dan multimedia. Unsur tampilan LKS dan
multimedia yang paling diminati siswa adalah unsur teks, yang kedua adalah
unsur gambar, yang ketiga unsur video, yang keempat unsur animasi, yang kelima
unsur musik/narasi. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban siswa yaitu 31,25% memilih
unsur teks, 25% memilih unsur gambar, 17,71% memilih unsur video, 15,62%
memilih unsur animasi, dan 9,38% memilih unsur musik/narasi. Keterampilan
bahasa yang diinginkan siswa untuk dikembangkan menggunakan LKS dan
multimedia adalah keempat kerampilan berbahasa, yaitu keterampilan membaca,
keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Hal
ini ditunjukkan dengan 46,88% siswa memilih keempat keterampilan berbahasa.
Berdasarkan kuesioner analisis kebutuhan yang sudah diisi siswa, diperoleh
kesimpulan bahwa siswa membutuhkan media pembelajaran baru yang menarik
dengan didalamnya terdapat perpaduan audio dan visual dalam pembelajaran
bahasa Indonesia.
Berdasarkan paparan lampiran 7 halaman 56 dapat diperoleh gambaran
tentang kebutuhan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas V SD
Kristen Kalam Kudus. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa pernyataaan guru
bahasa Indonesia kelas V sebagai berikut.
Jenis media yang paling sering digunakan oleh guru bahasa Indonesia
adalah buku/LKS/modul dan media konvensional. Hal ini ditunjukkan jawaban
guru yaitu 37,5% yang menggunakan buku/LKD/modul, 62,5% menggunakan
media konvensional berupa papan tulis dan media gambar serta 0% guru yang
menggunakan multimedia. Sebagian besar guru bahasa Indonesia juga belum
pernah menggabungkan modul dan multimedia untuk media pembelajaran.
Penggabungan modul dan multimedia dinilai sangat perlu dalam pembelajaran
bahasa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan 100% jawaban menyatakan perlu
memadukan media LKS dan multimedia. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam
media pembelajaran yang memadukan LKS dan multimedia adalah kompetensi
dasar, indikator, refleksi, latihan, evaluasi, tujuan pembelajaran, dan materi
pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan presentase yang hampir sama antara
beberapa hal tersebut yaitu 17,65% untuk kompetensi dasar, indikator, dan
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refleksi dan 11,76% untuk latihan, evaluasi, tujuan pembelajaran, dan materi
pembelajaran. Sebagian besar guru menyatakan bahwa gambar dan teks sangat
perlu dalam media yang memadukan LKS dan multimedia. Kedua adalah
musik/narasi dan video/film, dan yang ketiga adalah animasi. Hal ini ditunjukkan
dengan 27,27% jawaban menyatakan memerlukan gambar dan teks, 18,18%
menyatakan memerlukan musik/narasi dan video/film, dan 9,09 menyatakan
memerlukan animasi. Berdasarkan kuesioner analisis kebutuhan yang sudah diisi
guru, diperoleh kesimpulan bahwa sangat diperlukan media pembelajaran yang
lebih inovatif yang menggabungkan multimedia dan LKS atau modul
pembelajaran untuk pembelajaran bahasa Indonesia.
4.2 Deskripsi Produk Awal
Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memilih mata
pelajaran yang ingin dikembangkan yaitu bahasa Indonesia aspek berbicara kelas
V. Selanjutnya adalah penyusunan silabus dan penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) dengan mengkaji tujuan dan materi mata pelajaran tersebut.
Dilanjutkan dengan penyusunan storyboard, kemudian mengumpulkan bahanbahan, dan membuat produk dengan memasukkan bahan-bahan yang diperlukan
dalam software multimedia dan modul yang dikembangkan.
Silabus dan RPP yang dikembangkan menggunakan Pendekatan Pedagogi
Reflektif (PPR) yang indikatornya meliputi competence, conscience dan
compassion. Competence merupakan kemampuan kognitif, conscience merupakan
kemampuan

afektif

untuk

dipertanggungjawabkan secara

menentukan
moral,

pilihan-pilihan

sedangkan

yang

compassion

dapat

merupakan

kemampuan psikomotorik dan kemauan untuk mengembangkan bakat sepanjang
hidup yang disertai dengan motivasi untuk menggunakannya bagi kepentingan
sesamanya. Penerapan desain pembelajaran PPR ini dirumuskan dalam sebuah
sistem yang memiliki unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok tersebut dinamakan
dinamika lima langkah PPR yang meliputi: konteks (context) – pengalaman
(experience) – refleksi (reflection) – tindakan (action) – evaluasi (evaluation).
Dinamika lima langkah tersebut merupakan siklus dalam proses pembelajaran.
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Silabus dan RPP pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 15, lampiran 16 pada
halaman 80 dan halaman 83.
Langkah selanjutnya adalah pembuatan storyboard sebagai pedoman
untuk menyusun multimedia pembelajaran. Hasil Storyboard dapat dilihat pada
lampiran 18 halaman 97.
Pengumpulan bahan materi pelajaran diperoleh dari beberapa buku
pelajaran bahasa Indonesia kelas V SD, KBBI, dan juga dari internet. Bahan
materi yang dikumpulkan di antaranya materi pelajaran, gambar, lagu, suara, dan
animasi yang sesuai. Gambar yang digunakan juga diperoleh dari beberapa buku
bahasa Indonesia Kelas V SD. Suara yang digunakan untuk menjabarkan materi
dalam media pembelajaran secara audio adalah hasil rekaman dengan
menggunakan program Audacity 1.3 Beta.
Pengembangan multimedia ini menggunakan program Microsoft Office
PowerPoint 2007. Aplikasi program Microsoft Office PowerPoint 2007 memiliki
kelebihan mampu mengintegrasikan teks, gambar, suara, animasi, grafis, dan
video, sehingga akan diperoleh tampilan produk yang baik dan menarik. Di dalam
multimedia interaktif ini, terdapat beberapa komponen yang terdiri dari petunjuk,
kegiatan pembelajaran, penyusun, dan referensi. Berikut adalah penjelasan dari
setiap komponen tersebut.
1.

Petunjuk
Komponen petunjuk berisikan uraian tentang bagaimana menggunakan
multimedia interaktif. Di dalamnya berisi uraian tentang simbol-simbol
yang akan ditemui dalam menggunakan media tersebut.

2.

Kegiatan Pembelajaran
Komponen kegiatan pembelajaran terdiri dari pertemuan I, pertemuan II,
dan pertemuan III.
3. Penyusun
Komponen penyusun berisi uraian biodata peneliti.
4. Referensi
Komponen referensi berisi uraian referensi yang digunakan dalam
multimedia interaktif tersebut.
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Bagian kegiatan pembelajaran terdapat menu untuk memilih pertemuan
pertama, kedua, atau ketiga. Dalam setiap pertemuan, terdapat komponen (1)
indikator yang menjabarkan indikator yang harus dicapai di akhir kegiatan
pembelajaran, (2) permainan yang berisi beberapa pertanyaan dalam bentuk
menarik untuk menumbuhkan minat belajar pada siswa, (3) materi yang berisi
uraian materi yang akan dipelajari, (4) evaluasi yang berisi beberapa pertanyaan
untuk mengetahui kompetensi siswa, dan (5) lagu yang sesuai dengan tema untuk
membangkitkan semangat belajar siswa. Bagian penyusun berisi uraian biodata
peneliti, dan bagian referensi berisi uraian referensi apa saja yang digunakan
dalam multimedia interaktif tersebut.
Pengembangan modul pembelajaran ini menggunakan program Microsoft
Office Publisher 2007 yang selanjutnya diubah ke file PDF. Aplikasi program
Microsoft Office Publisher 2007 ini memiliki kelebihan mampu mengintegrasikan
background, gambar, teks, serta memiliki banyak pilihan dalam pewarnaan.
Pewarnaan dalam modul disesuaikan dengan perkembanagan anak SD Kelas V
yaitu dengan warna-warna ceria agar tidak membuat siswa jenuh, namun juga
harus memperhatikan pemilihan warna agar tidak mengganggu penglihatan siswa.
Jenis huruf yang digunakan dalam modul adalah Comic Sans MS dengan ukuran
huruf 12 poin. Modul terdiri dari 24 halaman yang dicetak menggunakan kertas
HVS dengan ukuran 23x15 cm.
Modul ini terdiri dari tiga pertemuan, dengan alokasi waktu masingmasing pertemuan dua jam pelajaran. Pada lembar awal setiap pertemuan ada
penjabaran standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian
dilanjutkan dengan penjabaran materi, evaluasi, refleksi, dan aksi. Pada bagian
evaluasi, refleksi dan aksi, terdapat ruang untuk jawaban siswa agar siswa praktis
menggunakannya. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat dalam
modul pembelajaran:
1.

Sampul atau cover
Dalam sampul atau cover halaman depan pada modul terdapat berupa
Modul Bahasa Indonesia dengan tema pementasan untuk kelas V semester
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II. Selain itu juga terdapat nama peneliti, serta gambar yang sesuai dengan
tema yang dipilih dan tampilan dalam software multimedia.
2.

Isi
Pada bagian isi terdapat pertemuan satu, pertemuan dua, dan pertemuan tiga.
Dalam setiap pertemuan memuat tentang standar kompetensi, kompetensi
dasar, dan indikator. Kemudian dilanjutkan materi, evaluasi, refleksi, dan
aksi yang diberikan ruang tempat siswa menuliskan jawaban.

3.

Daftar Referensi
Pada bagian referensi berisi uraian referensi yang digunakan dalam modul
tersebut.

4.3 Data Uji Coba dan Revisi Produk
Produk yang dikembangkan telah divalidasi oleh tiga pakar yaitu pakar
media pembelajaran, pakar pembelajaran bahasa, dan guru bahasa Indonesia. Data
yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang
dimaksud berupa skor yang diperoleh dari skala penilaian terhadap aspek-aspek
yang dinilai baik kualitas media maupun kualitas modul pembelajaran. Data
kualitatif yang dimaksud lebih cenderung berupa saran atau tanggapan dari para
pakar dan pembelajar terhadap kualitas media dan modul pembelajaran yang
dikembangkan peneliti.
Data validasi mengacu pada skala lima menurut Sukardjo (2008), yang
diperoleh dari perhitungan rumus konversi data kuantitatif ke data kualitatif skala
lima. Penentuan penilaian kualitatif pengembangan ini diterapkan dengan
konversi rumus kuantitatif sebagai berikut.
Diketahui:
Skor maksimal ideal yang digunakan peneliti

:5

Skor minimal ideal yang digunakan peneliti

:1

Rerata ideal (

)

: ½ (5+1) = 3

Simpangan baku ideal (SBi) : 1/6 (5-1) = 0,67
Ditanyakan:
Interval skor kategori “sangat baik”, “baik”, “cukup baik”, “kurang baik”, dan
“sangat kurang baik”.
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Jawaban:
Kategori “sangat baik”

= X>

+ 1,80 SBi

= X> 3+ (1,80. 0,67)
= X> 3 + (1,21)
= X> 4,21
Kategori “baik””

=

+ 0,60SBi < X ≤

+ 1,80SBi

= 3 + (0,60. 0,67) < X ≤ 3 + (1,80. 0,67)
= 3 + (0,40) < X≤ 3 + (1,21)
= 3,40 < X ≤ 4,21
Kategori “cukup baik”

=

- 0,60SBi < X≤

+ 0,60SBi

= 3 - (0,60. 0,67) < X ≤ 3 + (0,60. 0,67)
= 3 – (0,40) < X≤ 3 + (0,40)
= 2,60 < X≤ 3,40
Kategori “kurang baik”

=

- 1,80SBi < X≤

- 0,60SBi

= 3 - (1,80. 0,67) < X ≤ 3 - (0,60. 0,67)
= 3 - (1,21) < X≤ 3 - (0,40)
= 1,79 < X≤ 2,60
Kategori “sangat kurang baik” =

≤

– 1,80SBi

= X ≤ 3 - (1,80. 0,67)
= X ≤ 3 - (1,21)
= X ≤ 1,79
Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh konversi data kuantitatif menjadi
data kualitatif skala lima sebagai berikut.
Tabel 2
Kriteria Skor
Interval Skor
X > 4,21
3,40 < X < 4,21
2,60 < X < 3,40
1,79 < X < 2,60
X < 1,79

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik
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4.3.1 Data Validasi Pakar Pembelajaran Bahasa Indonesia
Validasi pakar pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan melalui dua
tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2012 dan validasi
tahap kedua dilaksanakan pada 25 Maret 2012. Pakar pembelajaran bahasa yang
menjadi validator dalam produk penelitian ini adalah Drs. J. Prapta Diharja, SJ.,
M.Hum.
Data dari pakar pembelajaran bahasa diperoleh dengan cara memberikan
kuesioner yang mencakup penilaian terhadap multimedia interaktif dan modul
pembelajaran, disertai dengan produk multimedia dan modul dalam bentuk CD,
silabus, dan RPP. Selanjutnya, pakar pembelajaran bahasa menggunakan produk
multimedia dan mengisi kuesioner sesuai dengan penilaian pakar terhadap produk
multimedia tersebut.
Pada validasi tahap yang pertama pakar pembelajaran bahasa Indonesia
menyatakan bahwa modul dan CD pembelajaran yang dikembangkan sudah
“sangat baik”, namun masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki oleh
peneliti. Hasil validasi pada tahap yang kedua menunjukkan kemajuan
dibandingkan pada validasi tahap pertama. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
adanya peningkatan nilai yang diperoleh dari pakar pembelajaran bahasa. Pada
tahap pertama validasi media dan modul mencapai skor 4,5 yang berdasarkan
Patokan Skala Lima dalam Sukardjo (2008:101) termasuk dalam kategori “sangat
baik”. Pada tahap kedua validasi media dan modul mencapai skor 4,65 yang
berdasarkan Patokan Skala Lima dalam Sukardjo (2008:101) termasuk dalam
kategori “sangat baik”.
4.3.2

Revisi Produk
Revisi tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2012 dan

revisi tahap kedua dilasanakan pada tanggal 2 Maret 2012. Di bawah ini akan
dipaparkan masukan dan revisi yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka
memperbaiki produk yang dikembangkan.
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Tabel 3
Komentar pakar pembelajaran bahasa dan revisi
Tahap

Masukan

Revisi

Modul
I





Judul modul seharusnya tidak

“Memerankan Drama” melainkan
“Teknik Memerankan Drama”
Materi terlalu banyak dalam setiap 
pertemuan apabila waktunya
hanya 35 menit
Kunci soal tidak diberikan




Indikator bagian compassion perlu 
ditambahkan niat untuk dilakukan
di sekolah maupun di rumah.



Dalam refleksi perlu ditambahkan 
nilai-nilai maupun hikmah yang
bisa diambil dari bacaan

II


Multimedia
Penggunaan istilah pembelajaran
harus konsisten.





PPT jarang menggunakan tombol
klik selanjutnya dan tombol klik
sebelumnya sangat sering
digunakan.



PPT pada kegiatan permainan Apa
Ini Apa Itu, pilihan jawaban
membingungkan.



Modul
Pertemuan pertama terlalu padat
apabila menulis naskah drama.







Judul diubah sesuai dengan masukan
ahli karena isi modul memang lebih
banyak teknik-teknik bermain drama
Tidak dilakukan perubahan materi
karena waktu setiap pertemuan adalah
70 menit.
Kunci jawaban dilampirkan pada modul
pegangan guru.
Menambahkan indikator bagian
compassion yaitu merumuskan niat-niat
yang akan dilakukan di sekolah, di
rumah maupun di masyarakat setelah
memerankan drama.
Menambahkan sebuah pertanyaan
dalam refleksi mengenai hikmah yang
diperoleh dari bacaan

Mengubah istilah pertemuan menjadi
istilah pembelajaran. Hal ini
dikarenakan backsound yang
digunakan menggunakan istilah
pembelajaran.
Tidak dilakukan perubahan karena
tombol klik selanjutnya digunakan saat
ada slide sambungan atau satu bagian
dengan slide sebelumnya. Apabila tidak
akan kembali pada slide awal agar
biasa memilih yang lain. Hal ini
bertujuan agar alur lebih jelas.
Melakukan perubahan pilihan jawaban.
Agar mudah dimengerti oleh siswa.

Tidak ada perubahan. Menulis naskah
adalah PR kelompok sehingga tidak
mengurangi waktu belajar pada
pembelajaran pertama.

Dari revisi produk yang telah diuraikan, peneliti mengemukakan alasan
dari komentar atau masukan yang disampaikan oleh pakar pembelajaran bahasa
tahap I adalah sebagai berikut: (1) pemberian judul hendaknya disesuaikan dengan
isinya agar dengan membaca judul dapat diketahui isinya, (2) penambahan alokasi
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waktu agar dapat diketahui waktu yang diperlukan dalam setiap pembelajaran, (3)
menambahkan indikator compassion agar siswa memiliki niat-niat yang baik
setelah melakukan pembelajaran, (4) memberikan pertanyaan tentang hikmah
yang diperoleh dari naskah drama yang dibaca, dan (5) kunci jawaban perlu
disertakan untuk

memperjelas guru dalam

menjelaskan selama proses

pembelajaran.
Kemudian revisi produk yang telah diuraikan, peneliti menafsirkan alasan
dari komentar atau masukan yang disampaikan oleh pakar pembelajaran bahasa
tahap II adalah sebagai berikut: (1) untuk modul pakar memberikan komentar atau
masukan yaitu penulisan naskah hendaknya tidak dilakukan dalam kegiatan
pembelajaran karena membutuhkan waktu yang lama sehingga dijadikan
perkerjaan rumah, (2) untuk media pembelajaran pakar memberikan komentar
mengenai penggunaan tombol selanjutnya yang jarang digunakan sedangkan
tombol sebelumnya sering digunakan. Hal ini dilakukan peneliti agar pengguna
leluasa memilih menu pada slide sebelumnya.
Tabel 4
Perubahan Tampilan Media setelah Mendapatkan Saran dari Pakar
Pembelajaran Bahasa

Sebelum Revisi
KEGIATAN PEMBELAJARAN

Tampilan
Media

Keterangan

PERTEMUAN I

Setelah Revisi
KEGIATAN PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN I

PERTEMUAN II

PEMBELAJARAN II

PERTEMUAN III

PEMBELAJARAN III

Istilah pertemuan tidak sesuai dengan
backsound narasi yang digunakan

Mengubah istilah pertemuan menjadi
istilah pembelajaran agar sesuai dengan
backsound narasi yang digunakan
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4.3.3 Data Validasi Pakar Media Pembelajaran
Validasi produk yang kedua dilakukan oleh pakar media pembelajaran.
Validasi dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama dilaksanakan pada tanggal
20 Februari 2012 dan validasi kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2012.
Pakar media yang menjadi validator dalam produk penelitian ini adalah F. Chosa
Kastuhandani, S.Pd., M.Hum.
Data dari pakar media diperoleh dengan cara memberikan kuesioner yang
mencakup penilaian terhadap multimedia interaktif dan modul pembelajaran,
disertai dengan produk multimedia dan modul dalam bentuk CD, silabus, dan
RPP. Selanjutnya, pakar media mencoba menggunakan produk multimedia dan
mengisi kuesioner sesuai dengan penilaian pakar terhadap produk multimedia
tersebut.
Pada validasi tahap yang pertama pakar media menyatakan bahwa modul
dan CD pembelajaran yang dikembangkan cukup baik, tetapi masih ada beberapa
kekurangan yang harus diperbaiki oleh peneliti. Hasil validasi pada tahap yang
kedua menunjukkan kemajuan dibandingkan pada validasi tahap pertama. Hal ini
dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai yang diperoleh dari pakar
media pembelajaran. Pada tahap pertama validasi media dan modul mencapai skor
3,5 yang berdasarkan Patokan Skala Lima dalam Sukardjo (2008:101) termasuk
dalam kategori “baik”. Pada tahap kedua validasi media dan modul mencapai skor
3,85 yang berdasarkan Patokan Skala Lima dalam Sukardjo (2008:101) termasuk
dalam kategori “baik”.
4.3.4 Revisi Produk
Revisi tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2012 dan
revisi tahap kedua dilasanakan pada tanggal 2 Maret 2012. Di bawah ini akan
dipaparkan masukan dan revisi yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka
memperbaiki produk yang dikembangkan.

40

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5
Komentar pakar media dan revisi
Tahap

Masukan

I

Multimedia


Revisi

Alur PPT masih belum jelas



Memperbaiki tampilan PPT dengan
menambahkan tombol pengoperasian
agar alur PPT semakin jelas

Berdasarkan paparan data hasil penilaian pakar media pembelajaran
pengembangan produk perlu memperbaiki beberapa hal, agar hasil akhir dapat
maksimal dan layak digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia Kelas V
SD. Revisi yang dilakukan meliputi penambahan tombol pengoperasian PPT hal
ini dilakukan untuk mempermudah penggunaan media pembelajaran. Dengan
penambahan tombol ini pengguna akan dipermudah dalam pemilihan slide yang
ingin dituju.
Tabel 6
Perubahan Tampilan Media setelah Mendapatkan Saran dari Pakar Media
Pembelajaran
Sebelum Revisi

Setelah Revisi

Tombol pengoperasian media hanya
ada dua yaitu slide selanjutnya dan
slide sebelum

Tombol pengoperasian terdiri dari
empat tombol yaitu menu utama, menu
sebelumnya, slide selanjutnya, dan
keluar

Tampilan
media

Keterangan

4.3.5 Data Validasi Guru Bahasa Indonesia
Validasi produk yang ketiga dilakukan oleh guru bahasa Indonesia kelas
VB SD Kristen Kalam Kudus. Validasi dilaksanakan dalam hanya satu tahap yang
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dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2012. Guru yang menjadi validator dalam
produk penelitian ini adalah Anggi Ratih Dwi V, S.Pd. Beliau adalah guru bahasa
Indonesia kelas VB.
Data dari guru bahasa Indonesia diperoleh dengan cara memberikan
kuesioner yang mencakup penilaian terhadap multimedia interaktif dan modul
pembelajaran, disertai dengan produk multimedia dan modul dalam bentuk CD,
silabus, dan RPP. Selanjutnya, guru mencoba menggunakan produk multimedia
dan mengisi kuesioner sesuai dengan penilaian pakar terhadap produk multimedia
tersebut. Selain itu, guru juga memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki
multimedia yang dikembangkan.
4.3.6 Deskripsi Data Validasi Guru Bahasa Indonesia
Produk hanya divalidasi satu kali oleh Guru bahasa Indonesia Kelas VB
SD Kristen Kalam Kudus. Hasil validasi mendapatkan skor 4,9 berdasarkan
Patokan Skala Lima dalam Sukardjo (2008:101) termasuk dalam kategori “sangat
baik”.
4.3.7 Revisi Produk
Revisi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2012. Berdasarkan masukan
guru bahasa Indonesia kelas V, peneliti tidak terlalu banyak melakukan perubahan
karena menurut Anggi Ratih media pembelajaran yang dikembangkan sudah
cukup baik dan menarik. Beliau hanya memberikan masukan mengenai kertas
yang digunakan dalam pembuatan modul, supaya menggunakan kertas yang
mudah menyerap tinta sehingga nyaman digunakan dalam menulis.
4.4 Data Validasi Lapangan
Hasil pengembangan modul dan multimedia interaktif diujicobakan pada
siswa kelas VB SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Uji coba dilaksanakan
selama satu hari pada tanggal 12 April 2012. Uji coba dilaksanakan pada pukul
11.15 sampai pukul 12.25 atau pada jam pelajaran ke tujuh dan ke delapan.
Masing-masing jam tatap muka sebanyak tiga puluh lima menit. Pelaksanaan uji
coba produk dilakukan peneliti dengan mengamati pembelajaran bahasa Indonesia
yang dilaksanakan oleh guru bahasa Indonesia kelas VB SD Kristen Kalam Kudus
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yaitu Anggi Ratih Dwi V, S.Pd, dengan menggunakan media modul dan CD
pembelajaran interaktif.
Proses uji coba produk dilaksanakan dengan mengambil kegiatan
pembelajaran yang kedua dari rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pertama,
guru menanyakan kepada siswa tentang drama yang pernah dilihat oleh siswa.
Kedua, siswa menyaksikan tanyangan drama yang ditayangkan melalui CD
pembelajaran interaktif. Ketiga, siswa mengerjakan modul berdasarkan tayangan
drama yang telah diputar oleh guru. Keempat, guru menjelaskan teknik-teknik
drama dengan menggunakan media pembelajaran CD pembelajaran interaktif.
Ketika menjelaskan materi teknik-teknik memerankan drama guru meminta
beberapa siswa maju ke depan kelas memeragakan sebuah percakapan dengan
memperhatikan ekspresi, lafal, intonasi dan jeda. Kelima, siswa mengerjakan
evaluasi yang terdapat di dalam modul pembelajaran. Keenam, siswa bersama
dengan guru mencocokkan hasil pekerjaan mereka dengan menggunakan CD
pembelajaran interaktif. Ketujuh, siswa bersama guru melaksanakan refleksi
pembelajaran untuk mengungkapkan perasaan siswa ketika proses pembelajaran
berlangsung. Siswa juga diajak untuk mengungkapkan niat-niat yang ingin
dilakukan setelah melakasanakan kegiatan pembelajaran. Setelah melakasanakan
kegiatan pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi kuesioner agar diperoleh data
mengenai produk yang dikembangkan oleh peneliti.
4.4.1 Deskripsi Data Validasi Lapangan
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh para siswa, produk
pengembangan mendapat skor 4,43 berdasarkan Patokan Skala Lima dalam
Sukardjo (2008:101) termasuk dalam kategori “sangat baik”. Siswa tertarik
menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti karena
tampilannya menarik dan materi yang disajikan sederhana dan mudah dipahami.
4.4.2 Revisi Produk
Peneliti tidak melakukan revisi karena anak-anak sudah sangat tertarik
dengan media yang dikembangkan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kesan dan
komentar yang dituliskan siswa pada lembar kuesiner yang harus diisi oleh siswa
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setelah belajar menggunakan modul dan multimedia interaktif. Banyak siswa yang
merasa puas dan memberikan penilaian yang baik.
4.5 Kajian Produk Akhir
Kajian produk akhir diperoleh dari masukan, saran, dan komentar yang
diberikan oleh pakar pembelajaran bahasa, pakar media pembelajaran, guru, dan
siswa kelas V SD Kristen Kalam Kudus. Kajian produk akhir dalam
pengembangan ini adalah multimedia dan modul pembelajaran. Multimedia
dikembangkan mengunakan program Microsoft Office PowerPoint 2007 dengan
memadukan teks, gambar, animasi, hiperlink, suara, dan video/film.
Dalam multimedia yang dikembangkan terdapat beberapa komponen
antara lain yaitu, (1) petunjuk; (2) kegiatan pembelajaran; (3) penyusun dan, (4)
referensi. Berikut adalah penjelasan dari setiap komponen tersebut.
1.

Petunjuk
Komponen petunjuk berisikan uraian tentang bagaimana menggunakan
multimedia interaktif. Di dalamnya berisikan uraian tentang simbol-simbol
yang akan ditemui dalam menggunakan media tersebut.

2.

Kegiatan Pembelajaran
Komponen kegiatan pembelajaran terdiri dari pertemuan I, pertemuan II,
dan pertemuan III. Di setiap pertemuan terdiri dari indikator, permainan,
materi, film, evalusi, dan lagu.

3.

Penyusun
Komponen penyusun berisi uraian biodata peneliti

4.

Referensi
Komponen referensi berisi uraian referensi yang digunakan dalam
multimedia interaktif tersebut.
Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat dalam modul

pembelajaran:
1.

Sampul atau cover
Dalam sampul atau cover halaman depan pada modul terdapat berupa
Modul Bahasa Indonesia dengan tema pementasan untuk kelas V semester
II. Selain itu juga terdapat nama peneliti, serta gambar yang dipilih adalah
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gambar tentang pencemaran sesuai dengan tema yang dipilih dan tampilan
dalam software multimedia.
2.

Isi
Pada bagian isi terdapat pertemuan satu, pertemuan dua, dan pertemuan tiga.
Dalam setiap pertemuan memuat tentang standar kompetensi, kompetensi
dasar, dan indikator. Kemudian dilanjutkan materi, evaluasi, refleksi, dan
aksi yang diberikan ruang tempat siswa menuliskan jawaban.

3.

Daftar Referensi
Pada bagian referensi berisi uraian referensi yang digunakan dalam modul
tersebut.
Produk pengembangan ini telah divalidasi dalam dua tahap oleh pakar

media pembelajaran, pakar pembelajaran bahasa, dan guru. Hasil validasi pada
tahap yang kedua menunjukkan kemajuan dibandingkan pada validasi tahap
pertama. Pada tahap pertama validasi media dan modul oleh pakar media
pembelajaran mencapai skor 3,5 yang berdasarkan Patokan Skala Lima dalam
Sukardjo (2008:101) termasuk dalam kategori “baik”. Setelah validasi tahap
pertama ini dilakukan beberapa revisi berdasarkan masukan yang diberikan oleh
pakar media pembelajaran yaitu memperbaiki alur powerpoint sehingga pada
tahap kedua validasi media dan modul mencapai skor 4,2 yang berdasarkan
Patokan Skala Lima dalam Sukardjo (2008:101) termasuk dalam kategori “baik”.
Peningkatan skor juga diperoleh dari hasil validasi pakar pembelajaran
bahasa. Pada tahap pertama skor yang diperoleh sebesar 4,5 setelah dilakukan
revisi memperoleh skor yang lebih baik yaitu 4,65 yang berdasarkan Patokan
Skala Lima dalam Sukardjo (2008:101) termasuk dalam kategori “sangat baik”.
Revisi yang dilakukan antara lain memperbaiki indikator, penambahan alokasi
waktu, dan beberapa masukan yang lain. Hal ini dilakukan peneliti agar
memperoleh produk yang lebih baik. Validasi guru bahasa Indonesia kelas V
hanya dilakukan satu kali. Hal ini dikarenakan menurut guru bahasa Indonesia
kelas V produk layak diujikan tanpa revisi. Hasil validasi mencapai skor 4,9 yang
berdasarkan Patokan Skala Lima dalam Sukardjo (2008:101) termasuk dalam
kategori “sangat baik”.
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Di bawah ini akan dipaparkan perolehan nilai dari para pakar
pembelajaran bahasa, pakar media pembelajaran, guru kelas VB SD Kristen
Kalam Kudus dan hasil uji coba lapangan sehingga dapat diketahui kualitas
produk yang dikembangkan.
Tabel 7
Skor Penilaian
Validator

Tahap I

Tahap II

Keterangan

Pakar
pembelajaran
bahasa
Pakar media
pembelajaran
Guru
Uji coba
lapangan
Jumlah
Rata-rata

4,5

4,56

Sangat baik

3,5

4,2

Baik

4,9
-

4,9
4,43

Sangat baik
Sangat baik

18,18
4,55

Sangat baik

Berdasarkan paparan skor tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
kualitas media pembelajaran yang dikembangkan termasuk dalam kategori
“sangat baik” dengan perolehan skor 4,55. Perolehan skor tersebut diperoleh dari
rata-rata skor validasi yang kedua.
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BAB V
PENUTUP
Bab lima akan menguraikan tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan
pengembangan. Hal-hal tersebut akan diuraikan secara jelas dan lengkap seperti di
bawah ini.
5.1 Kesimpulan
1. Multimedia interaktif untuk keterampilan berbicara bahasa Indonesia kelas
V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pada semester genap tahun ajaran
2011-2012 dikembangkan dengan prosedur penelitian pengembangan,
yakni mulai dari pengkajian Standar Kompetensi dan materi pembelajaran,
analisis

kebutuhan

dan

pengembangan

program

pembelajaran,

memproduksi software dan modul, serta validasi dan revisi produk.
2. Multimedia interaktif untuk keterampilan berbicara bahasa Indonesia kelas
V SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dikembangkan dengan kualitas
“sangat baik” berdasarkan validasi dari pakar media, pakar materi
pembelajaran bahasa, guru, dan siswa. Kualitas multimedia interaktif
menurut pakar pembelajaran bahasa Indonesia adalah “sangat baik”
dengan skor 4,65, kualitas multimedia interaktif guru bahasa Indonesia SD
Kristen Kalam Kudus Yogyakarta adalah “sangat baik” dengan skor 4,9,
kualitas multimedia interaktif menurut siswa kelas V SD Kristen Kalam
Kudus Yogyakarta adalah “sangat baik” dengan skor 4,43 dan kualitas
multimedia interaktif menurut pakar media pembelajaran adalah “baik”
dengan skor 3,85.
5.2 Saran
Berikut merupakan beberapa saran yang disampaikan untuk peneliti yang
akan datang adalah:
1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan produk, dapat dilakukan
penelitian eksperimental dengan media produk yang dikembangkan ini.
2. Melakukan ujicoba produk dalam kelas yang lebih besar.
3. Produk media pembelajaran dikembangkan dengan program atau software
desain dan animasi yang lebih maju.
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5.3 Keterbatasan Produk
Produk yang dikembangkan oleh peneliti masih memiliki beberapa
keterbatasan di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Uji coba lapangan hanya dilakukan pada satu SD saja. Penelitian akan lebih
baik kalau diujikan pada beberapa SD sehingga diperoleh data yang lebih
beragam dan lebih valid.
2. Pengembangan multimedia masih menggunakan program Microsoft Offoce
PowerPoint 2007, belum menggunakan program yang lebih maju.
3. Pengembangan modul menggunakan Microsoft Office Publisher 2007 dengan
pengaturan warna dan desain gambarnya tidak terlalu halus.
4. Multimedia pembelajaran dikembangkan sebatas pada kompetensi dasar
berbicara pada materi memerankan drama kelas V SD belum mengembangkan
materi bahasa Indonesia kelas V secara menyeluruh.
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Lampiran 1
Table 6
Aspek penilaian terhadap kualitas multimedia dan modul pembelajaran
untuk guru dan pakar pembelajaran
A. Kualitas Media Pembelajaran
No.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aspek yang dinilai

Komponen pembelajaran dalam media pembelajaran yang
dikembangkan sangat memadai.
Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam media
pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan sasaran pembelajaran
yang terdapat dalam kurikulum.
Pemilihan materi dalam media pembelajaran menarik dan sesuai dengan
taraf perkembangan peserta didik.
Media pembelajaran yang dikembangkan mempermudah pemahaman
materi pembelajaran.
Sumber belajar yang terdapat dalam media pembelajaran yang
dikembangkan sangat sesuai.
Evaluasi yang terdapat dalam media pembelajaran yang dikembangkan
sesuai dengan sasaran pembelajaran.
Media pembelajaran yang dikembangkan mendukung kemandirian
belajar peserta didik.
Penggunaan bahasa mudah dipahami sesuai dengan perkembangan
kognitif siswa.
Media pembelajaran yang dikembangkan dapat membantu siswa dalam
mengoptimalkan kemampuan berbicara.
Materi dalam media pembelajaran yang dikembangkan memberikan
gambaran jelas dan lengkap mengenai unsur dan teknik memerankan
drama.

B. Kualitas Modul Pembelajaran
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Aspek yang dinilai

Komponen pembelajaran dalam modul pembelajaran yang
dikembangkan sangat lengkap.
Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam modul
pembelajaran yang dikembangkan sesuai untuk siswa kelas V SD.
Materi dalam modul pembelajaran yang dikembangkan sesuai untuk
siswa kelas V SD.
Materi dalam modul pembelajaran mudah dipahami.
Sumber belajar dalam modul bervariasi.
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No.

6.
7.
8.
9.
10.

Aspek yang dinilai

Evaluasi belajar dalam modul pembelajaran sesuai dengan indikator dan
kompetensi dasar.
Modul pembelajaran yang dikembangkan mudah dalam penilaian belajar
peserta didik.
Modul pembelajaran yang dikembangkan dikemas dalam desain yang
menarik.
Modul pembelajaran yang dikembangkan dapat memotivasi siswa untuk
mendalami materi memerankan drama.
Modul pembelajaran yang dikembangkan mempermudah siswa dalam
memerankan drama.
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Lampiran 4
Tabel 7
Aspek penilaian terhadap kualitas multimedia dan modul pembelajaran
untuk pakar media pembelajaran
A. Kualitas Media Pembelajaran
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aspek yang dinilai

Pemilihan huruf dan warna teks dalam media yang dikembangkan
sangat sesuai.
Kejelasan dan kecepatan narasi dalam media pembelajaran sangat
sesuai.
Kejelasan dan ketepatan pemilihan gambar/foto dan video yang
dipergunakan dalam media pembelajaran.
Teks dalam media pembelajaran mudah dibaca.
Kemudahan penggunaan dan penempatan tombol dalam media
pembelajaran.
Petunjuk penggunaan media mudah dipahami dan dilakukan.
Media yang dikembangkan menggunakan lebih dari satu media, seperti
kata-kata dengan gambar atau narasi dengan animasi.
Terdapat penyajian media yang saling berdekatan atau berdampingan.
Media pembelajaran yang dikembangkan sangat ringkas.
Desain media yang dikembangkan mampu memperkuat pengetahuan
peserta didik.

B. Kualitas Modul Pembelajaran

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aspek yang dinilai

Tema modul sesuai dan menarik peserta didik.
Komponen pembelajaran dalam modul pembelajaran yang
dikembangkan sangat lengkap.
Komponen modul pembelajaran disajikan secara sistematis.
Komponen modul pembelajaran mudah dipahami dan dipergunakan
dalam pembelajaran.
Petunjuk dalam modul pembelajaran sangat mudah diikuti.
Pemilihan warna dan huruf sangat sesuai dengan perkembangan peserta
didik.
Pemilihan gambar/foto sangat tepat dan sesuai untuk setiap komponen
modul.
Teks dalam modul mudah dibaca.
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No.

9.
10.

Aspek yang dinilai

Ruang jawab pada modul tidak berlebihan atau sesuai dengan tuntutan
jawaban soal.
Setiap komponen modul berkaitan dengan komponen yang terdapat
dalam media pembelajaran.
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Lampiran 5
Tabel 8
Aspek penilaian terhadap kualitas multimedia dan modul pembelajaran
untuk siswa
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aspek yang dinilai

Media dan modul pembelajaran yang dipergunakan dalam pembelajaran
menarik perhatian.
Warna dan huruf pada media dan modul pembelajaran dapat dibaca dan
jelas.
Warna tampilan media dan modul pembelajaran menarik perhatian.
Gambar/foto dan video dalam media dan modul pembelajaran dapat dilihat
jelas.
Gambar/foto dan video dalam media dan modul pembelajaran menarik
minat belajar Anda.
Petunjuk dalam media dan modul pembelajaran mudah dimengerti.
Bahasa dalam media dan modul pembelajaran mudah dipahami.
Anda dapat menggunakan media dan modul pembelajaran secara mandiri.
Materi dalam media dan modul pembelajaran mudah dimengerti.
Anda senang menggunakan media dan modul pembelajaran ini untuk mata
pelajaran Bahasa Indonesia.
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Lampiran 6
Tabel 9
Analisis kebutuhan untuk siswa
No

Butir Pertanyaan

1.

Apakah gurumu memakai alat
pembelajaran saat mengajar mata
pelajaran Bahasa Indonesia?
a. Memakai alat pelajaran
b. Tidak memakai alat pelajaran
Alat pelajaran apa yang sering
dipergunakan
gurumu
saat
mengajar mata pelajaran Bahasa
Indonesia?

2.

3.

4.

5.

6.

Jumlah
Jawaban
51

Prosentase
100%

Jumlah
Siswa
51

42
9
85

82,35%
17,65%
100%

51

a. Papan tulis

39

45,88%

b. Buku/LKS
c. Komputer/multimedia
d. Gambar
e. Lain-lain
Pernahkah gurumu
mempergunakan alat pelajaran
yang mempergunakan LKS dan
multimedia dalam satu kali
pertemuan mata pelajaran Bahasa
Indonesia?
a. Pernah
b. Tidak pernah
Menurut kamu, perlu atau tidak
alat pelajaran yang memakai LKS
dan multimedia/komputer secara
bersama-sama
untuk
mata
pelajaran Bahasa Indonesia?
a. Perlu
b. Tidak perlu
Apabila alat pelajaran yang
memadukan LKS dan multimedia
untuk mata pelajaran Bahasa
Indonesia dikembangkan, tematema apa yang kamu sukai?
a. Alam
b. IPTEK
c. Lingkungan
d. Sosial

39
2
2
0
51

45,88%
2,35%
2,35%
3,53%
100%

21
30

41,18%
58,82%

e. Lain-lain
Apabila alat

pelajaran

yang

51

51

30
21
54

58,82%
41,18%
100%

25
6
13
4

46,30%
11,11%
24,07%
7,41%

6
96

11,11%
100%

51

51
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7.

8.

menggabungkan
LKS
dan
multimedia untuk mata pelajaran
Bahasa Indonesia dikembangkan,
unsur
tampilan
apa
yang
sebaiknya ada di dalamnya?
a. Gambar
b. Animasi
c. Teks
d. Musik/narasi
e. Video/film
f. Lain-lain…
Apabila alat pelajaran yang
menggabungkan
LKS
dan
multimedia untuk mata pelajaran
Bahasa Indonesia dikembangkan,
tema gambar apa yang sebaiknya
ada di dalam media?
a. Alam
b. Pariwisata
c. Sains
d. Sosial
e. Fauna
f. Lingkungan
Apabila alat pelajaran yang
menggabungkan LKS dan
multimedia untuk mata pelajaran
Bahasa Indonesia dikembangkan,
sebaiknya dipergunakan untuk
mempelajari keterampilan
berbahasa apa?
a. Mendengarkan/menyimak
b. Membaca
c. Menulis
d. Berbicara
e. Keempat keterampilan
berbahasa

24
15
30
9
17
1
117

25%
15,62%
31,25%
9,38%
17,71%
0,4%
100%

51

23
17
12
14
14
37
64

19,66%
14,53%
10,26%
11,97%
11,97%
31,62%
100%

51

8
12
9
5
30

12,5%
18,75%
14,06%
7,81%
46,88%
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Lampiran 7
Tabel 10
Analisis kebutuhan untuk guru
No.

Butir Pertanyaan

1.

Apakah media pembelajaran bahasa
Indonesia untuk kelas V SD semester
genap sudah Anda miliki?
a. Sudah
b. Belum
Jenis media apa yang paling sering
Anda pergunakan saat mengajar mata
pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas
V SD semester genap?
a. Papan tulis
b. Buku/LKS/Modul
c. Multimedia
d. Media gambar
e. Memadukan penggunaan
Modul/LKS dan multimedia
f. Lain-lain ….
Pernahkah Anda mempergunakan
media pembelajaran yang memadukan
LKS dan multimedia untuk kelas V SD
semester genap?
a. Pernah
b. Tidak pernah
Apakah sekolah Anda menyediakan
media yang memadukan penggunaan
LKS dan multimedia untuk mata
pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD
semester genap?

2.

3.

4.

5.

6.

a. Menyediaka
b. Menyediakan tetapi jumlah terbatas
c. Tidak menyediakan/belum
memiliki media tersebut
Menurut Anda, perlukah media
pembelajaran yang memadukan LKS
dan multimedia dikembangkan untuk
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas
V SD semester genap?
a. Sangat diperlukan
b. Diperlukan
c. Tidak diperlukan
Menurut
Anda,
apakah
media
pembelajaran yang memadukan LKS

Jumlah
Jawaban
3

Prosentase
100%

Jumlah
Guru
3

2
1
8

66,67%
33,33%
100%

3

2
3
0
2
1

25%
37,5%
0%
25%
12,5%

0
3

0%
100%

3

1
2
3

33,33%
66,67%
100%

3

1
2
0

33,33%
66,67%
0%

3

100%

3
0
0
3

100%

100%

3

3
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7.

8.

9.

10.

dan multimedia untuk mata pelajaran
Bahasa Indonesia kelas V SD semester
genap
sangat
mendesak
untuk
dikembangkan?
a. Sangat mendesak
b. Tidak mendesak
c. Bisa saja
Apabila media pembelajaran yang
memadukan LKS dan multimedia untuk
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas
V SD semester genap dikembangkan,
hal-hal apa saja yang perlu ada dalam
media tersebut?
a. Kompetensi Dasar
b. Latihan
c. Indikator
d. Evaluasi
e. Tujuan Pembelajaran
f. Refleksi
g. Materi pembelajaran
h. Lain-lain ….
Apabila media pembelajaran yang
memadukan LKS dan multimedia untuk
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas
V SD semester genap dikembangkan,
tema-tema apa yang perlu terdapat pada
media tersebut?
a. Alam
b. IPTEK
c. Lingkungan
d. Sosial
e. Pendidikan karakter
f. Lain-lain ….
Apabila media pembelajaran yang
memadukan LKS dan multimedia untuk
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas
V SD semester genap dikembangkan,
komponen desain apa saja yang
sebaiknya ada di dalam media tersebut?
a. Gambar
b. Animasi
c. Teks
d. Musik/narasi
e. Video/film
f. lain-lain ….
Apabila media pembelajaran yang
memadukan LKS dan multimedia untuk
mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas

1
2
0
17

33,33%
66,67%
0%
100%

3

3
2
3
2
2
3
2
0
13

17,65%
11,76%
17,65%
11,76%
11,76%
17,65%
11,76%
0%
100%

3

2
3
2
2
3
1
11

15,38%
23,08%
15,38%
15,38%
23,08%
7,69%
100%

3

3
1
3
2
2
0
3

27,27%
9,09%
27,27%
18,18%
18,18%
0%
100%

3
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V SD semester genap dikembangkan,
keterampilan berbahasa apa saja yang
perlu dikembangkan?
a.
b.
c.
d.
e.

Mendengarkan/menyimak
Membaca
Menulis
Berbicara
Keempat keterampilan berbahasa

0
0
0
0
3

100%
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Lampiran 8

Data Validasi Pakar Pembelajaran
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Lampiran 9
Data Validasi Pakar Media Pembelajaran
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Lampiran 10
Data Validasi Guru Bahasa Indonesia Kelas V SD Kristen Kalam Kudus
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Lampiran 11
Tabel 11
Hasil Validasi Pakar Pembelajaran Bahasa Indonesia
No.

Aspek yang Dinilai

Skor Validasi I

Media Pembelajaran
1.
Komponen pembelajaran dalam
5
media pembelajaran yang
dikembangkan sangat memadai.
2.
Standar kompetensi, kompetensi
4
dasar, dan indikator dalam media
pembelajaran yang dikembangkan
sesuai dengan sasaran pembelajaran
yang terdapat dalam kurikulum.
3.
Pemilihan materi dalam media
5
pembelajaran menarik dan sesuai
dengan taraf perkembangan peserta
didik.
4.
Media pembelajaran yang
5
dikembangkan mempermudah
pemahaman materi pembelajaran.
5.
Sumber belajar yang terdapat dalam
4
media pembelajaran yang
dikembangkan sangat sesuai.
6.
Evaluasi yang terdapat dalam media
4
pembelajaran yang dikembangkan
sesuai dengan sasaran
pembelajaran.
7.
Media pembelajaran yang
5
dikembangkan mendukung
kemandirian belajar peserta didik.
8.
Penggunaan bahasa mudah
4
dipahami sesuai dengan
perkembangan kognitif siswa.
9.
Media pembelajaran yang
5
dikembangkan dapat membantu
siswa dalam mengoptimalkan
kemampuan berbicara.
10.
Materi dalam media pembelajaran
5
yang dikembangkan memberikan
gambaran jelas dan lengkap
mengenai unsur dan teknik
memerankan drama.
Jumlah
45
Rerata
4,5
Modul Pembelajaran
1.
4
Komponen pembelajaran dalam

Skor Validasi II

5

4

5

5

5

4

5

4

5

5

47
4,7
4
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

modul pembelajaran yang
dikembangkan sangat lengkap.
Standar kompetensi, kompetensi
dasar, dan indikator dalam
modul pembelajaran yang
dikembangkan sesuai untuk
siswa kelas V SD.
Materi dalam modul
pembelajaran yang
dikembangkan sesuai untuk
siswa kelas V SD.
Materi dalam modul
pembelajaran mudah dipahami.
Sumber belajar dalam modul
bervariasi.
Evaluasi belajar dalam modul
pembelajaran sesuai dengan
indikator dan kompetensi dasar.
Modul pembelajaran yang
dikembangkan mudah dalam
penilaian belajar peserta didik.
Modul pembelajaran yang
dikembangkan dikemas dalam
desain yang menarik.
Modul pembelajaran yang
dikembangkan dapat memotivasi
siswa untuk mendalami materi
memerankan drama.
Modul pembelajaran yang
dikembangkan mempermudah
siswa dalam memerankan drama.
Jumlah
Rerata

4

4

5

5

4

5

5

5

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

45
4,5

46
4,6
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Tabel 12

Lampiran 12

Hasil Validasi Pakar Media Pembelajaran
No.

Aspek yang Dinilai

Skor Validasi I

Skor Validasi II

3

4

4

4

3

4

2

4

2

4

3

4

4

5

4

5

4

4

4

4

Media Pembelajaran

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

1.
2.

Pemilihan huruf dan warna teks
dalam media yang
dikembangkan sangat sesuai.
Kejelasan dan kecepatan narasi
dalam media pembelajaran
sangat sesuai.
Kejelasan dan ketepatan
pemilihan gambar/foto dan
video yang dipergunakan dalam
media pembelajaran.
Teks dalam media pembelajaran
mudah dibaca.
Kemudahan penggunaan dan
penempatan tombol dalam
media pembelajaran.
Petunjuk penggunaan media
mudah dipahami dan dilakukan.
Media yang dikembangkan
menggunakan lebih dari satu
media, seperti kata-kata dengan
gambar atau narasi dengan
animasi.
Terdapat penyajian media yang
saling berdekatan atau
berdampingan.
Media pembelajaran yang
dikembangkan sangat ringkas.
Desain media yang
dikembangkan mampu
memperkuat pengetahuan
peserta didik.
Jumlah
Rerata

33
3,3
Modul Pembelajaran
4
Tema modul sesuai dan menarik

peserta didik.
Komponen pembelajaran dalam
modul pembelajaran yang

3

42
4,2
4
4
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3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

dikembangkan sangat lengkap.
Komponen modul pembelajaran
disajikan secara sistematis.
Komponen modul pembelajaran
mudah dipahami dan
dipergunakan dalam
pembelajaran.
Petunjuk dalam modul
pembelajaran sangat mudah
diikuti.
Pemilihan warna dan huruf
sangat sesuai dengan
perkembangan peserta didik.
Pemilihan gambar/foto sangat
tepat dan sesuai untuk setiap
komponen modul.
Teks dalam modul mudah
dibaca.
Ruang jawab pada modul tidak
berlebihan atau sesuai dengan
tuntutan jawaban soal.
Setiap komponen modul
berkaitan dengan komponen
yang terdapat dalam media
pembelajaran.
Jumlah
Rerata

4

4

4

4

4

4

3

5

3

5

4

4

4

4

4

4

37
3,7

42
4,2
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Lampiran 13
Tabel 13
Hasil Validasi Guru Bahasa Indonesia Kelas VB SD Kristen Kalam Kudus
No.
Aspek yang Dinilai
Media Pembelajaran
1.
Komponen pembelajaran dalam media
pembelajaran yang dikembangkan sangat
memadai.
2.
Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan
indikator dalam media pembelajaran yang
dikembangkan sesuai dengan sasaran
pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum.
3.
Pemilihan materi dalam media pembelajaran
menarik dan sesuai dengan taraf perkembangan
peserta didik.
4.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mempermudah pemahaman materi
pembelajaran.
5.
Sumber belajar yang terdapat dalam media
pembelajaran yang dikembangkan sangat
sesuai.
6.
Evaluasi yang terdapat dalam media
pembelajaran yang dikembangkan sesuai
dengan sasaran pembelajaran.
7.
Media pembelajaran yang dikembangkan
mendukung kemandirian belajar peserta didik.
8.
Penggunaan bahasa mudah dipahami sesuai
dengan perkembangan kognitif siswa.
9.
Media pembelajaran yang dikembangkan dapat
membantu siswa dalam mengoptimalkan
kemampuan berbicara.
10.
Materi dalam media pembelajaran yang
dikembangkan memberikan gambaran jelas
dan lengkap mengenai unsur dan teknik
memerankan drama.
Jumlah
Rerata
Modul Pembelajaran
1.
Tema modul sesuai dan menarik peserta
2.

3.
4.

didik.
Komponen pembelajaran dalam modul
pembelajaran yang dikembangkan sangat
lengkap.
Komponen modul pembelajaran disajikan
secara sistematis.
Komponen modul pembelajaran mudah
dipahami dan dipergunakan dalam
pembelajaran.

Skor Validasi
5

5

4

5

5

5

5
5
5

4

48
4,8
5
5

5
5
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Petunjuk dalam modul pembelajaran
sangat mudah diikuti.
Pemilihan warna dan huruf sangat sesuai
dengan perkembangan peserta didik.
Pemilihan gambar/foto sangat tepat dan
sesuai untuk setiap komponen modul.
Teks dalam modul mudah dibaca.
Ruang jawab pada modul tidak berlebihan
atau sesuai dengan tuntutan jawaban soal.
Setiap komponen modul berkaitan dengan
komponen yang terdapat dalam media
pembelajaran.
Jumlah
Rerata

5
5
5
5
5
5

50
5,0
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Lampiran 14
Tabel 14
Hasil valisasi siswa kelas VB SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta
No.

Aspek yang dinilai

1.

Media dan modul pembelajaran yang
dipergunakan dalam pembelajaran
menarik perhatian.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
Warna dan huruf pada media dan
modul pembelajaran dapat dibaca dan
jelas.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
Warna tampilan media dan modul
pembelajaran menarik perhatian.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
Gambar/foto dan video dalam media
dan modul pembelajaran dapat
dilihat jelas.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai

2.

3.

4.

Jumlah
jawaban
15

Prosentase

Jumlah

0

0%

0

0%

2

13,33%

6

5
8

33,33%
53,33%

20
40

15

0

0%

0

0%

2

13,33%

6

3
10

20%
66,67%

12
50

15
0

0%

0

0%

1

6,67%

3

9
5

60%
33,33%

36
25

15

0

0%

0

0%

4

26,67%

12
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5.

6.

7.

8.

4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
Gambar/foto dan video dalam media
dan modul pembelajaran menarik
minat belajar Anda.
1. sangat kurang baik/sangat
kurang tepat/sangat kurang
sesuai
2. kurang baik kurang
tepat/kurang sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
Petunjuk dalam media dan modul
pembelajaran mudah dimengerti.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
Bahasa dalam media dan modul
pembelajaran mudah dipahami.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
Anda dapat menggunakan media dan
modul pembelajaran secara mandiri.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai

5
6

33,33%
40%

20
30

0

0%

1

6,67%

2

2

13,33%

6

3
9

20%
60%

12
45

15
0

0%

0

0%

1

6,67%

3

8
6

53,53%
40%

32
30

15
0

0%

0

0%

1

6,67%

3

6
8

40%
53,33%

24
40

15
0

0%

0

0%

0

0%

3
12

20%
80%

12
60
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9.

10.

Materi dalam media dan modul
pembelajaran mudah dimengerti.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
Anda senang menggunakan media
dan modul pembelajaran ini untuk
mata pelajaran Bahasa Indonesia.
1. sangat kurang baik/sangat kurang
tepat/sangat kurang sesuai
2. kurang baik kurang tepat/kurang
sesuai
3. cukup baik/cukup tepat/cukup
sesuai
4. baik/tepat/sesuai
5. sangat baik/sangat tepat/sangat
sesuai
TOTAL
Rerata

15
0

0%

0

0%

0

0%

7
8

46,67%
53,53%

28
40

15

0

0%

0

0%

2

13,33%

6

4
9

26,67%
60%

16
45
664
4,43
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Lampiran 15
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Lampiran 16

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPR

Satuan Pendidikan

: SD Kristen Kalam Kudus

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Pertemuan ke-

: 1, 2, dan 3

Kelas/ Semester

: V/ II

Unit/ Tema

: Pementasan

Alokasi Waktu

: 6 x 35 menit

A. Standar Kompetensi
Berbicara
6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain
drama
B. Kompetensi Dasar
6.2 Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat
C. Indikator
a. Competence (Akademik/keterampilan)
Siswa mampu :
6.2.1 Menyebutkan unsur-unsur drama
6.2.2 Menjelaskan arti kata tema, latar, alur dan amanat
6.2.3 Menjelaskan penokohan dan perwatakan
6.2.4 Mengidentifikasi tokoh dan wataknya dalam naskah drama
6.2.5 Membuat naskah drama singkat
6.2.6 Menyebutkan teknik bermain drama
6.2.7 Menjelaskan arti penokohan, watak, intonasi, lafal, ekspresi dan bloking
6.2.8 Mengucapkan sebuah kalimat atau kata dengan memperhatikan pelafalan
dan intonasi
6.2.9 Mengambar macam-macam ekspresi
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6.2.10 Memerankan sebuah naskah drama dengan lafal, intonasi, ekspresi dan
bloking yang baik dan tepat
b. Conscience ( Hati nurani)
Siswa mampu :
6.2.11 Memilih sikap yang positif yang diperoleh dari teks drama
6.2.12 Menghargai kemampuan teman
6.2.13 Bekerjasama dengan teman kelompok
c. Compassion (Kepedulian sosial)
Siswa mampu :
6.2.14 Merumuskan niat-niat yang akan dilakukan untuk bekerjasama dengan orang lain dalam
masyarakat

D. Tujuan Pembelajaran
a. Competence (Akademik/keterampilan)
Siswa dapat :
6.2.1 Menyebutkan unsur-unsur drama
6.2.2 Menjelaskan arti kata tema, latar, alur dan amanat
6.2.3 Menjelaskan penokohan dan perwatakan
6.2.4 Mengidentifikasi tokoh dan wataknya dalam naskah drama
6.2.5 Membuat naskah drama singkat
6.2.6 Menyebutkan teknik bermain drama
6.2.7 Menjelaskan arti penokohan, watak, intonasi, lafal, ekspresi dan bloking
6.2.8 Mengucapkan sebuah kalimat atau kata dengan memperhatikan pelafalan
dan intonasi
6.2.9 Mengambar macam-macam ekspresi
6.2.10 Memerankan sebuah naskah drama dengan lafal, intonasi, ekspresi dan
bloking yang baik dan tepat
b. Conscience ( Hati nurani)
Siswa dapat :
6.2.11 Memilih sikap yang positif yang diperoleh dari teks drama
6.2.12 Menghargai kemampuan teman
6.2.13 Bekerjasama dengan teman kelompok
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c. Compassion (Kepedulian sosial)
Siswa dapat:
6.2.14 Merumuskan niat-niat yang akan dilakukan di sekolah, di rumah maupun di
masyarakat setelah memerankan drama
E. Materi Ajar
Memerankan drama
E. Pendekatan dan Metode Pengajaran
1. Pendekatan

: Pedagogi Reflektif

2. Metode

: Ceramah, Diskusi, Pengamatan, Simulasi

F. Nilai Kemanusiaan
1. Kerjasama
2. Tanggung jawab
3. Percaya diri
4. Kreatif
5. Kepedulian
6. Toleransi.
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I ( 2x 35 menit)
Kegiatan awal (8 menit)
1. Salam Pembuka
2. Doa
3. Presensi
4. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran yang
akan dicapai
5. Motivasi
a. Konteks (4 menit)
1. Tanya jawab judul sinetron atau film yang sering ditonton oleh anak
2. Tanya jawab tentang pertunjukan drama yang pernah dilihat oleh anak
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Kegiatan Inti (25 menit)
b. Pengalaman
1. Siswa menyimak naskah drama yang diberikan oleh guru
2. Tanya jawab tentang unsur-unsur drama
3. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang unsur-unsur drama
4. Siswa mengidentifikasi tema, latar, alur, dan amanat naskah drama
5. Siswa mengidentikasi para tokoh dan wataknya dalam naskah drama
6. Pembagian kelompok, siswa dibagi dalam kelompok setiap kelompok terdiri
dari 4 anak
7. Siswa mengerjalan LKS bersama kelompoknya
c. Refleksi (8 menit)
Siswa dan guru melakukan refleksi
1. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari unsur-unsur drama?
2. Apakah kesulitan yang kamu hadapi ketika mengidentifikasi unsur-unsur
drama dalam naskah yang kamu baca?
3. Apakah manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari unsur-unsur drama?
4. Apa harapanmu setelah mempelajari materi hari ini?
d. Aksi (5 menit)
Siswa merumuskan aksi yang akan dilakukan setelah mempelajari materi ini.
1. Bagaimana cara kalian menunjukkan sikap mau bekerja sama dengan teman
ketika kalian mengerjakan sebuah pekerjaan?
2. Perbuatan apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi ini?
e. Evaluasi (15 menit)
Kegiatan akhir (5 menit)
1. Siswa bersama-sama guru menyusun kesimpulan.
2. Pemberian pekerjaan rumah (PR) membuat naskah drama bersama dengan
kelompoknya
3. Doa
4. Salam penutup.
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Pertemuan II ( 2x 35 menit)
Kegiatan awal (8 menit)
1. Salam Pembuka
2. Doa
3. Presensi
4. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran yang akan
dicapai
5. Motivasi
a. Konteks (4 menit)
1. Siswa mengamati wajah temannya dan menyebutkan nama teman yang
berekspresi senang atau sedih
2. Tanya jawab ekspresi yang tepat untuk suatu perasaan tertentu
Kegiatan Inti
b. Pengalaman (30 menit)
1. Siswa menyaksikan cuplikan tayangan drama
2. Siswa mengisi lembar penilaian terhadap pemeranan para tokoh dalam
tayangan drama
3. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang teknik-teknik bermain
drama
4. Siswa membaca sebuah kalimat dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan
jeda yang tepat
5. Permainan tebak ekspresi, seorang siswa mengekspresikan sebuah ekspresi
berdasarkan perintah guru, sedang siswa yang lain menebak macam
ekspresi tersebut
6. Siswa menggambar dan mewarnai macam-macam ekspresi yang mereka
ketahui
c. Refleksi (5 menit)
Siswa dan guru melakukan refleksi
1. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari teknik-teknik bermain
drama?
2. Teknik drama manakah yang menutmu paling sukar untuk dilakukan?
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3. Apakah manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari teknik-teknik
bermain drama?
4. Apa harapanmu setelah mempelajari materi hari ini?
d. Aksi (8 menit)
Siswa merumuskan aksi yang akan dilakukan setelah mempelajari materi ini.
1. Bagaimanakah ekspresi yang seharusnya kamu dilakukan apabila bertemu
dan berbicara dengan orang lain?
2. Perbuatan apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari materi ini?
e. Evaluasi (10 menit)
Kegiatan akhir (5 menit)
1. Siswa bersama-sama guru menyusun kesimpulan.
2. Pemberian pekerjaan rumah (PR) yaitu siswa diminta mempersiapkan
peralatan dan berlatih untuk memerankan drama sesuai dengan naskah
drama yang telah dibuat oleh siswa
3. Doa
4. Salam penutup

Pertemuan III ( 2x 35 menit)
Kegiatan awal (7 menit)
1. Salam Pembuka
2. Doa
3. Presensi
4. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran yang
akan dicapai.
5. Motivasi
a. Konteks (3 menit)
1. Tanya jawab kesulitan yang dialami siswa saat berlatih dan
mempersiapkan alat untuk pemeranan drama
2. Tanya jawab langkah-langkah yang dilakukan siswa dalam memerankan
drama yang akan ditampilkan
Kegiatan Inti (35 menit)
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b. Pengalaman
1. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam memerankan drama
2. Siswa masuk dalam kelompoknya
3. Siswa mempersiapkan peralatan dan mempersiapkan diri untuk tampil
4. Setiap kelompok diberi lembar panilaian untuk menilai serta memberi
komentar terhadap penampilan kelompok lainnya.
5. Secara bergantian antar kelompok tampil memerankan naskah drama yang
telah dibuatnya.
6. Siswa bersama-sama guru menilai serta memberikan masukan bagi setiap
kelompok.
c. Refleksi (5 menit)
Siswa dan guru melakukan refleksi
1. Bagaimana perasaanmu memerankan drama yang kamu buat sendiri?
2. Apakah kesulitan yang kamu hadapi saat memerankan drama di depan
kelas?
3. Apakah manfaat yang kamu peroleh setelah belajar memerankan drama?
4. Apa harapanmu setelah mempelajari materi hari ini?
d. Aksi (5 menit)
Siswa merumuskan aksi yang akan dilakukan setelah mempelajari materi ini.
1. Bagaimanakah sikap yang baik dalam mempersiapkan sebuah pentas?
2. Apakah perbuatan yang akan kamu lakukan apabila kamu tergabung dalam
kelompok panitia pementasan di lingkungan masyarakat?
e. Evaluasi (10 menit)
Kegiatan akhir (5 menit)
1. Siswa bersama-sama guru menyusun kesimpulan
2. Doa
3. Salam penutup.
H. Kecakapan Hidup
1. Mengendalikan emosi
2. Kesadaran sebagai makhluk sosial
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3. Menghargai dan menilai pendapat orang lain
J. Sumber Belajar
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Media

1. Video drama
2. Naskah drama
3. Gambar
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Lampiran 17
Penilaian Hasil Belajar
1. Tes
Indikator Pencapaian
Competence (akademik/
keterampilan)
6.2.1 Menyebutkan unsur-unsur
drama
6.2.2 Menjelaskan arti kata
tema, latar, alur dan
amanat

Bentuk Soal

Pilihan ganda

Uraian

6.2.3 Menjelaskan penokohan
dan perwatakan
6.2.4 Mengidentifikasi tokoh
dan wataknya dalam
naskah drama

Pilihan ganda

Uraian

Sebaran Soal

Pertemuan
Pertama
A. (No. 5)

Pertemuan
Pertama
B. (No. 3, dan 4)

Bobot
Penilaian

1

1

Pertemuan
Pertama
A. (No.1,2,3, dan
4)

1

Pertemuan
Pertama
B. (No. 1 dan 2)

6
1
2

Pertemuan Kedua
A. ( No. 1)
( No. 2)
6.2.5 Membuat naskah drama
singkat

6.2.6 Menyebutkan teknik
bermain drama
6.2.7 Menjelaskan arti
penokohan, watak,
intonasi, lafal, ekspresi
dan bloking

Produk

Pilihan
ganda
Uraian

Pertemuan
Pertama
C. (No. -)
Pertemuan Kedua
D. (No. 1,2, dan 3)
Pertemuan Kedua
B. (No. 1 dan 2)

4

1

1
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Conscience ( Hati nurani)
6.2.11 Memilih sikap yang
positif yang diperoleh dari
teks drama

Compassion (Kepedulian
sosial)
6.2.14 Merumuskan niat-niat
yang akan dilakukan
dalam masyarakat setelah
memerankan drama

Uraian

Pertemuan
Pertama
B. (No. 5)

2

Uraian

Pertemuan Ketiga

2

2. Non tes
Indikator Pencapaian
Competence (akademik/
keterampilan)
6.2.5 Membuat naskah drama
singkat
6.2.8 Mengucapkan sebuah
kalimat atau kata dengan
memperhatikan pelafalan,
intonasi dan jeda
6.2.9 Mengambar macammacam ekspresi

6.2.10 Memerankan sebuah
naskah drama dengan
lafal, intonasi, ekspresi
dan bloking yang baik
dan tepat
Conscience ( Hati nurani)
6.2.11 Memilih sikap yang
positif yang diperoleh
dari teks drama

Bentuk Tugas

Bobot
Penilaian

Produk

4

Penampilan

4

Produk

4

4
Penampilan

4
Sikap
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6.2.12 Menghargai
kemampuan teman

4
Sikap

6.2.13 Bekerja sama dengan
teman kelompok

Sikap

4

SKOR PENILAIAN
TES
Indikator
6.2.1 Menyebutkan unsurunsur drama
6.2.2 Menjelaskan arti kata
tema, latar, alur dan
amanat

Indikator
6.2.3 Menjelaskan
penokohan dan
perwatakan
6.2.4 Mengidentifikasi
penokohan dan
perwatakan

Kriteria Penilaian
Pertemuan Pertama
B. (No. 3)
Siswa dapat menjawab latar tempat
naskah drama dengan tepat

Skor
1

B. (No. 4)
Siswa dapat menjawab amanat naska
drama dengan tepat an jelas

1

Skor Maksimal

1

Kriteria Penilaian
Pertemuan Pertama
B. (No. 1 dan 2)

Skor
1

Pertemuan Pertama
B. (No. 1 dan 2)
Siswa dapat menyebutkan enam tokoh
dan wataknya

6

Siswa dapat menyebutkan lima tokoh
dan wataknya
Siswa dapat menyebutkan empat tokoh
dan wataknya

5
4
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Indikator
6.2.6 Menyebutkan teknik
bermain drama
6.2.7 Menjelaskan arti
penokohan, watak,
intonasi, lafal,
ekspresi dan bloking

Indikator
6.2.11 Memilih sikap yang
positif yang
diperoleh dari teks

Siswa dapat menyebutkan tiga tokoh dan
wataknya

3

Siswa dapat menyebutkan dua tokoh dan
wataknya

2

Siswa dapat menyebutkan satu tokoh dan
wataknya

1

Skor Maksimal
Pertemuan Kedua
A. ( No. 1 dan 2)
Siswa dapat menyebutkan jumlah tokoh
dalam drama
Skor Maksimal
Pertemuan Kedua
A. ( No. 1 dan 2)
Siswa dapat memberi penilaian
penampilan tokoh adalam video dengan
alasan yag tepat dan rinci
Siswa dapat memberi penilaian
penampilan tokoh adalam video dengan
alasan yag tepat
Skor Maksimal

6

Kriteria Penilaian
Pertemuan Kedua
D. (No. 1,2, dan 3)

Skor
1

Skor Maksimal
Pertemuan Kedua
B. (No. 1 dan 2)
Skor Maksimal

Kriteria Penilaian
Pertemuan Pertama
B. (No. 5)

1
1

2

1

2

1
1

Skor
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drama

Indikator
6.2.14 Merumuskan niatniat yang akan
dilakukan dalam
masyarakat setelah
memerankan drama

Siswa dapat menyebutkan dua sikap
positif para tokoh dalam naskah
Siswa dapat menyebutkan satu sikap
positif para tokoh dalam naskah
Skor Maksimal
Kriteria Penilaian
Pertemuan Ketiga
Siswa mampu merumuskan niat yang
akan dilakukan setelah memerankan
drama dengan rinci dan jelas
Siswa mampu merumuskan niat yang
akan dilakukan setelah memerankan
drama dengan rinci dan jelas
Skor Maksimal

2
1
2
Skor
2

1

2

NON TES
Keterangan :
1 = kurang
2 = cukup
3 = baik
4 = baik sekali
Indikator
6.2.5 Membuat naskah
drama singkat

Kriteria Penilaian

Skor
1

2

1

2

3

4

3

4

Kesesuaian isi dengan tema

Pilihan kata
Susunan kalimat
Pemakaian ungkapan

Indikator
6.2.8 Mengucapkan
sebuah kalimat atau
kata dengan
memperhatikan
pelafalan, intonasi
dan jeda

Kriteria Penilaian

Skor

Ketepatan intonasi
Kejelasan lafal
Ketepatan jeda
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Indikator
6.2.9 Mengambar macammacam ekspresi

Indikator

Kriteria Penilaian

Skor
1

2

3

4

1

Skor
2
3

4

1

Skor
2
3

4

Ketepatan gambar
Kerapian gambar
Pewarnaan

Kriteria Penilaian

6.2.10 Memerankan sebuah Penggunaan bahasa:
naskah drama dengan
a. Lafal / ucapan
lafal, intonasi, ekspresi
b. Kelancaran
dan bloking yang baik
berbicara
dan tepat
c. Susunan kalimat
d. Pilihan kata
e. Pemakaian
ungkapan
Penampilan:
a. Ekspresi
b. Bloking
c. Sikap/ gerakan
tubuh

Indikator
6.2.12 Menghargai
kemampuan teman

Kriteria Penilaian
Sikap
Memperhatikan teman
yang tampil ke depan
Memberikan penilaian
yang baik kepada teman
Tidak iri terhadap
kemampuan teman
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Indikator
6.2.13 Bekerja sama
dengan teman
kelompok

Kriteria Penilaian
Sikap

1

Skala Sikap
2
3

4

Pergaulan dengan teman
kelompok
Sikap saling membantu
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Media Pembelajaran
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