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S A R I  
 

Rusmiasih, Rini. 2008. Pengembangan Strategi Pembelajaran Kompetensi Membaca 
Cerita Wayang dengan CD Interaktif sebagai Media Pembelajaran Mandiri untuk Mata 
Pelajaran Bahasa Jawa SMP. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa, Program Pasca 
Sarjana, Universitas Negeri Semarang, 137 halaman, 15 lampiran. 
Kata Kunci: Interaktif, Kompetensi, Membaca. 
 

Membaca cerita wayang merupakan salah satu kompetensi membaca pada  
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di tingkat SMP. Pada pelaksanaannya pencapaian 
kompetensi membaca siswa masih sering dijumpai dengan metoda klasikal, sehingga 
pembelajaran membaca kurang menarik. Oleh karena itu perlu menciptakan suasana 
pengelolaan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tingkat kemampuan 
atau kompetensi siswa membaca. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi 
pembelajaran dengan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi 
membaca cerita wayang. 
 Pengembangan CD interaktif ini ditempuh melalui enam tahap pengembangan, 
yaitu (1) analisis teoretis dan praktis, (2) analisis kebutuhan guru dan siswa, (3) 
penyusunan prototipe, (4) uji ahli, (5) revisi prototipe, dan (6) uji penggunaan produk. 
Sumber data penelitian pengembangan ini melibatkan 5 orang guru bahasa Jawa dan  40 
orang siswa. Validasi penelitian pengembangan melibatkan 2 orang ahli materi sebagai 
validasi materi dan 2 orang ahli media sebagai validasi materi. Jenis produk yang 
dihasilkan berupa CD interaktif kompetensi membaca cerita wayang, dalam format 
presentasi. 
 Respons terhadap pengembangan CD interaktif pembelajaran kompetensi 
membaca cerita wayang diperoleh hasil 52,5% responden sangat setuju, 45% setuju dan 
2,5% tidak setuju. Manfaat pengembangan CD interaktif pembelajaran kompetensi 
membaca cerita wayang direspons baik dengan 40% menyatakan sangat tertarik, 52,5% 
tertarik dan 7,5% tidak tertarik. Keterbantuan belajar dengan CD interaktif pembelajaran 
kompetensi membaca cerita wayang direspons baik dengan 20% menyatakan sangat 
terbantu, 75% terbantu, dan 5% tidak terbantu.  
 Berdasarkan simpulan penelitian ini, disarankan bahwa hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif perbaikan pengembangan strategi 
pembelajaran sesuai dengan fasilitas yang disediakan sekolah. Namun secara khusus, 
saran dalam penelitian ini ditujukan kepada guru agar senantiasa kreatif dalam mencapai 
tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran CD interaktif. 

Pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan menitikberatkan pada (1) uji 
coba dalam kegiatan pembelajaran secara luas, dan (2) pengembangan media 
pembelajaran dengan Autoplay Media Studio Profesional yang memiliki fitur yang lebih 
komplit. Hal ini disebabkan bahan pembelajaran ini disusun dengan keterbatasan fitur 
yang disediakan oleh software Microsoft Power Point 2003. Namun, memberi nilai plus 
terhadap pengembangannya karena dapat menjadi open source bagi guru bahasa Jawa. 
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ABSTRACT 
 

Rusmiasih, Rini. 2008. The Development of Strategi Learning of Puppet Story Reading 
Competence an Interactive CD as a Teaching Medium of Javanese in Junior High School. 
Thesis. Language Program, Master Program, Semarang University, 137 pages, 15 
appendixes. 
Key words: Interactive, Competence, Reading  
 
 Reading puppet story is one of reading competences in KTSP in Junior High 
School. In the application of curriculum, the teacher teaches students to get reading 
competence using classical method. This condition makes reading lesson less interesting. 
To solve this problem it is necessary for the teacher to present her lesson interestingly 
with considering students’ reading ability and competence. This research is meant to 
develop on interactive CD as a teaching medium for puppet story reading. 
 The creation of this interactive CD is done through six steps, they are: (1) 
theoretical and practical analyses, (2) teacher’s and students’ need analyses, (3) prototype 
creation, (4) expert’s test, (5) prototype revision, and (6) product application test. To get 
data research the teacher involves 5 Javanese teachers and 40 students. She also involves 
2 material experts and 2 media experts to validate the material. The product created is an 
interactive CD consisting of puppet story reading in the form of presentation. 
 The students’ respond toward the application of the CD consisting of puppet story 
reading competence is as follows: 52,5 % very agreeable respondents, 45 % agreeable 
respondents, and 2,5 % disagreeable respondents. The use of creating the interactive CD 
consisting puppet story reading is well responded by 40 % very interested respondents, 
52,5 % interested respondents, and 7,5 % not interested respondents. The support toward 
students’ learning using the interactive CD consisting puppet story reading competence is 
well responded by 20 % very aided respondents, 75 % aided respondents, and 5 % not 
aided respondents. 
 Based on the conclusion of this research, it is recommended that the result of the 
research can be applied as an alternative to improve the development of teaching media 
in accordance with the facilities provided at school. However the conclusion in this 
research is especially meant to teachers, so they are always creative in achieving teaching 
goals by using interactive CDs as teaching media. 
 The delopment of other researches in the future is expected to focus on (1) try out 
in more extensive teaching activities, and (2) the development of teaching media using 
Autoplay Media Studio Profesional with more complete features. This is because the 
teaching material is developed with the limitation of features provided by software 
Microsoft Power Point 2003. however giving plus score toward the development as it can 
be an open source for Javanese teachers. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Membaca adalah jendela dunia, dengan membaca semua informasi dapat ditangkap dan dicerna 

dengan cepat dan mudah. Membaca memiliki peran yang sangat penting dalam konteks kehidupan umat 

manusia, terlebih pada era informasi dan komunikasi seperti sekarang ini. Membaca merupakan jembatan 

bagi siapa saja yang berkeinginan meraih kemajuan dan kesuksesan. Oleh karena itu, membaca merupakan 

keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, terlebih lagi bagi siswa. Banyak 

keuntungan yang diperoleh siswa apabila dapat menjadi pembaca teks yang efisien dan efektif. Siswa akan 

memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi baik informasi secara umum maupun informasi khusus, 

yang terkait dengan materi pelajaran. Kemampuan membaca yang baik dapat digunakan untuk menikmati 

beragam informasi melalui media cetak dan juga menikmati karya sastra baik prosa maupun puisi yang 

dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepekaannya terhadap keindahan karya seni. 

 Pada kenyataan pembelajaran membaca di lapangan banyak keluhan yang disampaikan oleh para 

guru. Berdasar informasi yang diperoleh melalui pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

bidang studi bahasa Jawa SMP, pada umumnya keluhan itu mengarah pada pertama pembelajaran 

membaca kurang diminati siswa, kedua kompetensi yang dimiliki siswa tidak bisa dimaksimalkan 

pencapaiannya. Pada persoalan minat pembelajaran membaca, merupakan masalah yang sangat 

mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Masalah minat ini sangat personal 

sifatnya sehingga pola penanganannya pun sangat bervariasi. Faktor penggunaan metode penyajian dan 

pengevaluasian hasil pembelajaran di sekolah erat sekali hubungannya dengan penumbuhan minat belajar 

pada siswa. Hasil pengamatan dan wawancara dengan rekan-rekan guru menunjukkan masih seringnya 

terjadi  pembelajaran yang kurang variatif yang dilakukan oleh guru bahasa Jawa. Pelaksanaan 

pembelajaran membaca cenderung konvensional. Pembelajaran dilakukan dengan menugasi peserta didik 

untuk membaca teks, kemudian menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Namun peserta didik 

seakan tersiksa dengan alasan lelah, tidak konsentrasi, dan tidak dapat memahami isi teks. Peserta didik 

menggantungkan penjelasan guru untuk  memperoleh penjelasan maksud isi teks, bahkan arti kata per kata 

dalam teks yang kemudian ditulis dalam buku catatan.  
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 Pengajaran konvensional memiliki kelemahan utama yaitu pengajaran terpusat 

pada guru. Guru memegang kendali penuh dalam proses pengajaran sementara peserta 

didik hanya sebagai objek pembelajaran. Karena hanya sebagai objek pembelajaran maka 

proses belajar peserta didik tidak maksimal. Peserta didik tidak mendapatkan kesempatan 

luas dalam mengembangkan kemampuan berpikir sehingga kompetensi kognitifnya 

lemah. Peserta didik juga kurang termotivasi dan lemahnya respon belajar dikarenakan 

pengajaran perpusat pada guru dan tidak adanya proses belajar langsung.  

 Kelemahan yang lain dalam pembelajaran konvensional adalah tidak memberikan 

kesempatan luas bagi peserta didik berinteraksi dalam kegiatan empiris dan mendapatkan 

pengalaman secara langsung. Peserta didik juga kurang mendapatkan kesempatan 

memperoleh keterampilan belajar, sehingga bersikap pasif. Mereka tidak lebih hanya 

menerima apa yang disampaikan guru tanpa ada usaha aktif menemukan sendiri. 

Rendahnya respon peserta didik berimplikasi pada hasil belajar sehingga tujuan akhir 

pembelajaran tidak akan sampai.  

Selain itu, kurangnya  minat baca sangat erat hubungannya dengan kemampuan membaca. 

Seseorang yang mempunyai kemampuan membaca pemahaman yang cukup dan mempunyai minat baca 

yang tinggi kemungkinan akan mendapat informasi lebih banyak. Kompetensi yang harus dikuasai tidak 

akan tercapai apabila informasi yang terdapat dalam bahan ajar tidak bisa sampai pada peserta didik karena 

peserta didik tidak tahu apa yang dimaksud dalam wacana, mungkin karena bahasa, bahan atau materi yang 

kurang sesuai sehingga berdampak peserta didik kurang termotivasi dan tidak senang  membaca. Tetapi 

ketidaksenangan terhadap materi jangan sampai mengakibatkan tumpulnya kemampuan peserta didik 

dalam mencapai kompetensi membaca. Dimungkinkan minat baca yang tinggi yang didasari rasa senang 

akan tumbuh kebiasaan membaca. Senang membaca akan memperkaya pengalaman peserta didik dan 

menjadikannya lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. Tujuan akhirnya adalah 

menanam, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah manusiawi, 
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pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks individual maupun sosial. Untuk 

menumbuhkan motivasi peserta didik agar mau dan mampu menangkap pesan bacaan mungkin dibutuhkan 

media. Sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat mengembangkan aspek afektif berupa minat 

dan sikap yang positif dalam pembelajaran.  

Kondisi yang demikian menuntut guru untuk lebih inovatif mencari atau membuat media 

pembelajaran yang menarik dan dapat menumbuhkan minat belajar sehingga mendukung proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Hernowo (2005 :19) apabila di dalam diri seseorang tidak muncul 

gairah untuk mengajar atau belajar tentang hal-hal yang diajarkan atau dipelajarinya, maka di dalam 

lingkungan belajar mengajar itu agak sulit dikatakan ada kegembiraan.  

Sedangkan permasalahan yang kedua lebih disebabkan oleh kondisi sistem 

pembelajaran yang berlaku di SMP umumnya bersifat klasikal. Pada pembelajaran 

klasikal tentu perbedaan kompetensi individual kurang bisa dihargai secara maksimal. 

Setiap individu dengan lainnya memiliki perbedaan bentuk tubuh dan sifat mental seperti 

kecerdasan, ingatan, motivasi, penghayatan penalaran, kemauan yang berbeda.  

 Menurut Hamalik (2002:159) perbedaan individual anak dapat berupa : 

kecerdasan, bakat, keadaan jasmani, penyesuaian sosial dan emosional, latar belakang 

keluarga, prestasi belajar. Perbedaan ini harus diupayakan untuk mendapat pelayanan 

dengan memberikan pelajaran pilihan, sistem tutorial, belajar mandiri dan sebagainya. 

Peserta didik belajar dengan kecepatan berbeda-beda dalam merespon, ada yang cepat 

ada yang lambat. Perancangan pembelajaran harus dilakukan oleh guru agar peserta didik 

mudah beradaptasi dengan pola mereka sendiri, melaju dengan kecepatan sendiri. 

Perbedaan individual seseorang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Menurut Yamin (2007 :111) perbedaan itu akan bermakna manakala mendapat pelayanan 

yang optimal dari tenaga pendidik, dan peserta didik mendapat kesempatan 

mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.  
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 Permasalahan seperti di atas tentunya tidak  boleh dibiarkan dan harus segera 

diatasi karena menyebabkan proses belajar tidak maksimal yang berimplikasi pada hasil 

belajar peserta didik yang rendah. Untuk memecahkan masalah tersebut maka harus 

dilakukan upaya,  antara lain dengan penerapan strategi pembelajaran membaca yang 

melibatkan peserta didik dalam kegiatan mental secara aktif sehingga memperoleh 

pengalaman belajar secara langsung dengan tidak menggantungkan diri pada orang lain, 

dalam hal ini guru. Hal ini sesuai dengan pengertian belajar yang disampaikan Hilgard 

dan Brower (Hamalik, 2002:45), bahwa belajar sebagai perubahan dalam perbuatan 

melalui aktivitas, praktik, dan pengalaman.  

Untuk menumbuhkan motivasi membaca serta melatih kemandirian, diperlukan media 

pembelajaran yang menarik dan sesuai karakteristik peserta didik. Secara psikologis, peserta didik pada 

rentang usia 11 – 14 tahun cenderung menyukai hal-hal baru yang berbau modern dan serba canggih. 

Karakteristik inilah yang menjadi pijakan guru untuk mencari media yang tepat. Media yang sesuai dengan 

karakteristik peserta didik SMP tersebut adalah media audio-visual yang berbentuk CD interaktif. Media 

audio-visual (media pandang-dengar) mungkin lebih memikat bagi peserta didik dibandingkan dengan 

penggunaan metode ceramah di kelas. Media audio-visual yang digunakan berupa Compact Disk (CD) 

interaktif yang berisi paket pembelajaran membaca yang dikemas sehingga menarik peserta didik untuk 

belajar lebih banyak serta memberi kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajar 

masing-masing. CD pembelajaran ini bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk 

mengakomodasi respon pengguna. Bersifat mandiri, karena memberi kemudahan dan kelengkapan isi 

sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. 

 Media audio-visual yang berupa CD interaktif merupakan multimedia berbasis 

komputer. Multimedia maksudnya adalah kolaborasi berbagai media yang diwujudkan 

melalui program aplikasi sistem komputer sehingga menghasilkan media interaktif 

berupa teks, suara, dan gambar. Komputer dengan fasilitasnya tentu mampu 
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memfasilitasi aneka model pembelajaran yang diinginkan guru. Adanya gabungan dari 

banyak media memungkinkan siswa terlibat aktif untuk mengembangkan kreativitasnya 

dan memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Hal ini sesuai dengan Koesnandar 

(2003:8), bahwa tujuan belajar berbantuan multimedia adalah membuat siswa terlibat dan 

lebih aktif belajarnya, membuat komunikasi lebih efektif, memfasilitasi forum, dan 

menambah minat dan motivasi belajar. 

Penggunaan media audio-visual yang berupa CD interaktif sangat berguna untuk membantu 

proses komunikasi antara guru dan peserta didik lebih efektif. Media audio-visual dapat diartikan sebagai 

semua alat yang digunakan dalam ruang belajar atau dalam situasi belajar yang lain untuk mempermudah 

pengertian tentang kata-kata yang ditulis maupun yang diucapkan (Suleiman,1985 :12). 

Menurut beberapa faktor dalam filsafat dan sejarah pendidikan, apa yang diketahui manusia 

(pengetahuan) disalurkan ke otak melalui satu indera atau lebih. Banyak ahli berpendapat, bahwa 75% dari 

pengetahuan manusia sampai ke otaknya melalui mata dan yang selebihnya melalui pendengaran dan 

indera-indera yang lain. 

Kecenderungan menggunakan media audio-visual yang berupa CD interaktif dalam proses 

pembelajaran timbul karena memungkinkan adanya berbagai keuntungan penggunaan media tersebut, 

seperti : 

a. Alat-alat audio-visual mempermudah orang menyampaikan dan menerima pelajaran atau 

informasi serta dapat menghindarkan salah pengertian. 

b. Alat-alat audio-visual mendorong keinginan untuk mengetahui lebih banyak 

c. Alat-alat audio-visual mengekalkan pengertian yang didapat. Alat-alat audio-visual tidak saja 

menghasilkan cara belajar yang efektif dalam waktu yang lebih singkat, tetapi apa yang diterima 

melalui alat-alat audio-visual lebih lama dan lebih baik tinggal dalam ingatan 

d. Globalisasi memberi dampak pada setiap orang untuk memperoleh informasi lebih transparan, 

jelas, mudah, solusinya adalah dengan media audio-visual. 

 Dengan mengimplementasikan media CD interaktif pada pembelajaran maka 

guru tidak lagi berperan utama dalam proses pembelajaran dan hal demikian yang 
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diharapkan dalam  kurikulum 2004. Hal ini seperti yang diungkap Mulyasa (2004:47) 

bahwa dalam kurikukulum 2004 guru tidak lagi berperan sebagai aktor/aktris utama 

dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran dapat dilakukan dengan 

mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Kondisi saat ini, CD pembelajaran 

tersedia dengan berbagai judul, ada wayang, tembang macapat, drama, geguritan, dan 

berita, namun sifatnya masih sebagai multimedia linier karena tidak dilengkapi dengan 

alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan pengguna. Multimedia yang ada berjalan 

sekuensial atau berurutan, sehingga tayangan hanya bisa ditonton saja. 

Memperhatikan hal tersebut maka diperlukan penelitian yang menawarkan pengembangan media 

audio-visual yang berupa CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri. Pengembangan karena media 

berupa CD pembelajaran sudah ada, namun penelitian ini mengembangkan dari CD pembelajaran yang ada 

menjadi media pembelajaran yang mandiri dan bersifat interaktif. Melalui penelitian tersebut dimaksudkan 

untuk dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran bahasa jawa yang dapat tergambar dari 

peningkatan hasil belajarnya baik aspek kognitif, psikomotor, dan afektifnya.  

Media pembelajaran membaca berupa Compact Disk (CD) interaktif ini dipilih, sebab belum 

adanya paket pembelajaran yang berupa CD interaktif untuk pelajaran bahasa Jawa. Banyak media CD 

pembelajaran yang ada, namun dalam pemanfaatannya belum interaktif, jadi hanya sebagai tontonan dalam 

komputer seperti film pada umumnya. Selain itu banyak sekolah menengah pertama yang telah memiliki 

laboratorium komputer. Dari hasil observasi peserta didik terlihat senang saat proses pembelajaran berada 

dalam laboratorium komputer. Pada kenyataannya komputer ini hanya dimanfaatkan untuk pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  saja atau sebenarnya tidak lebih sebagai alat ketik saja.  

Meskipun media audio-visual sudah dikenal dalam proses pembelajaran memiliki berbagai 

keuntungan, namun media ini memiliki kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah untuk memproduksi 

media tersebut memerlukan peralatan khusus dan ketrampilan komputer. Demikian pula untuk 

mempertontonkannya juga membutuhkan peralatan khusus yang harganya relatif mahal. 

Penelitian ini memilih jenjang SMP dengan pertimbangan siswa SMP tingkat kematangan atau 

perkembangan intelektual anak sudah pada tingkat operasi formal. Menurut Piaget (Dahar,1988 :183) 
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tingkat operasi formal (11 – 14 th) sifat-sifat anak antara lain: pola berpikirnya sudah sistematis dan 

meliputi proses yang komplek tidak terbatas pada obyek yang konkrit. Anak juga sudah mampu 

memecahkan masalah dengan berpikir secara hipotesis, deduktif, rasional, abstrak, dan reflektif 

mengevaluasi informasi. Di samping itu peneliti adalah guru bahasa Jawa SMP yang senantiasa berhadapan 

dengan dilema-dilema pembelajaran tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah mengkonstruksi CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi 

membaca cerita wayang ? 

2. Apakah strategi pembelajaran dengan CD interaktif dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

kompetensi membaca cerita wayang ? 

3. Kelebihan-kelebihan dan kendala-kendala apa saja yang ditemukan saat CD interaktif digunakan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

          Tujuan yang pertama dari penelitian ini adalah menghasilkan CD interaktif sebagai media 

pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

kelas VII. Tujuan kedua, untuk mengetahui keefektivan strategi pembelajaran dengan menggunakan CD 

interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang. Tujuan ketiga, 

mendeskripsikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi saat media CD interaktif digunakan sebagai 

media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang untuk siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) kelas VII.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pengembangan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi 

membaca cerita wayang, dibedakan menjadi dua yaitu manfaat kebutuhan teoretis dan kebutuhan praktis. 

Manfaat kebutuhan teoretis penelitian pengembangan ini sebagai berikut. (1) Hasil penelitian 

pengembangan ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan bahan ajar mata pelajaran 

bahasa Jawa. (2) Hasil penelitian pengembangan ini dapat menambah perbendaharaan media pembelajaran 
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bahasa Jawa. (3) Hasil penelitian pengembangan dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan 

penelitian pengembangan yang lainnya.  

Manfaat kebutuhan praktis penelitian pengembangan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu: bagi 

peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Secara terinci diuraikan sebagai berikut. (1) Bagi peserta didik, 

hasil penelitian pengembangan ini dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, khususnya dalam 

rangka meningkatkan kompetensi membaca. (2) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu alternatif strategi pembelajaran kompetensi membaca cerita wayang Ramayana, sesuai fasilitas 

yang disediakan sekolah sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran membaca khususnya. (3) Bagi 

sekolah, hasil penelitian pengembangan ini dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan sekolah 

berkaitan dengan bahan ajar khususnya bahan ajar yang dikemas dalam CD interaktif untuk pembelajaran 

mandiri. 
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2.1 Tinjauan Pustaka 

Hasil penelitian Supriyati (2003) terungkap bahwa pembelajaran menggunakan 

multimedia yang dikemas sebagai CD/VCD mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kemampuan memecahkan masalah fisika. Walaupun bidang studi penelitian 

berbeda, setidaknya penelitian tersebut memberikan kontribusi diskripsi tentang pengaruh 

baik peningkatan prestasi siswa dalam memecahkan masalah. Meningkatnya prestasi 

karena dalam proses belajar disertai rasa senang dan motivasi yang baik. Materi 

pembelajaran fisika dikemas dalam bentuk VCD tayangan sehingga siswa dapat melihat 

sesuatu yang abstrak menjadi kongkrit. Setidaknya penelitian tersebut dapat digunakan 

sebagai pijakan dalam pembelajaran bahasa Jawa kompetensi membaca cerita wayang, 

dengan format yang berbeda. Dalam penelitian ini, CD yang dibuat bersifat interaktif dan 

lebih menekankan kemandirian siswa. 

Mustajab (2003) dalam penelitiannya Pengaruh Pembelajaran Menggunakan 

Audiovisual terhadap Hasil Belajar Mata Pendidikan dan Latihan Bahasa Inggris Siswa 

Tingkat II SMKN 3 Semarang Tahun 2002/2003. Terungkap bahwa ada pengaruh yang 

signifikan pembelajaran  dengan multimedia berupa media audio visual terhadap hasil 

belajar mata diklat bahasa Inggris. Penelitian tersebut merupakan survai awal adanya 

korelasi antara media audiovisual dengan kemampuan berbahasa. Akan tetapi, spesifikasi 

aspek kebahasaan yang diteliti belum terdiskripsi secara jelas, apakah menyimak, 

berbicara, membaca, atau menulis. Dalam penelitian ini, aspek kebahasaan secara jelas 

terdiskripsi, dengan asumsi pemikiran walaupun antara keempat aspek kebahasaan 

tersebut bersifat integratif, namun dalam pembuatan media harus dispesifikasikan. Media 
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menyimak tidak akan sama dengan media membaca, atau media berbicara dan menulis.    

Abimanyu (2003) juga melakukan penelitian pembelajaran pada mata kuliah teknik 

radiasi dengan media audiovisual VCD kepada mahasiswa. Abimanyu menyimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan psikomotorik yang signifikan antara kelompok 

mahasiswa yang menggunakan multimedia dalam bentuk media audio visual VCD 

dengan kelompok mahasiswa yang tidak menggunakan. Media audiovisual VCD dapat 

memberikan contoh yang lebih nyata (real world), namun media audiovisual dalam 

penelitian Abimanyu tidak bersifat interaktif dan masih sebagai alat penyampai pesan 

saja, berbeda dengan yang peneliti buat, memiliki nilai tambah pada interaktif dan 

mandiri. 

Rahmawati (2005) dalam tesisnya Pengembangan Media Pembelajaran Menulis 

Laporan di SMP dengan Multimedia Komputer, menyimpulkan pembelajaran dengan 

multimedia komputer merupakan bagian dari strategi penyampaian isi pembelajaran 

menulis laporan memiliki daya tarik tinggi. Keterkaitannya dengan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah media yang digunakan sama. Hanya saja aspek 

kebahasaan yang berbeda, dan penelitian penulis lebih mengutamakan interaktif saat 

pemanfaatan media. Peneliti mencoba menerapkan pada mata pelajaran bahasa Jawa. 

Tahun 2005 Dwikurnaningsih memanfaatkan media audiovisual untuk 

mengembangkan model bimbingan karier. Penelitian ini lebih mengarah pada 

pengembangan model untuk pembelajaran bimbingan konseling. Sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan adalah pengembangan CD interaktif sebagai media pembelajaran 

pada kompetensi membaca. 

Herman dan Dalim  tahun 2005 melakukan penelitian Penggunaan Media 
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Audiovisual untuk meningkatkan Kreativitas Belajar. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas. Dengan menggunakan media ini sambutan objek penelitian sangat baik. 

Kreativitas mahasiswa menjadi meningkat, baik dalam bertanya, menjawab pertanyaan, 

maupun menjawab kuis yang diberikan. Saat menggunakan media, terlihat motivasi 

belajar yang tinggi. Penulis berasumsi, media audiovisual  diterapkan kepada mahasiswa 

dapat diterima, mungkin bila diterapkan pada siswa SMP yang tingkat kematangan atau 

perkembangan intelektual anak pada tingkat operasi formal, yang pola pikirnya sudah 

sistematis akan dapat menambah minat belajar siswa. 

Siswanto (2006) dalam tesisnya Upaya Meningkatkan Kualitas Proses dan Hasil 

Pembelajaran Fisika bervisi SETS di SMA Menggunakan Multimedia Komputer Berbasis 

Program Microsoft PowerPoint, menyimpulkan melalui multimedia berbasis komputer 

dapat meningkatkan nilai kognitif, psikomotor, dan minat belajar siswa. Penelitian 

tindakan kelas ini selain dapat meningkatkan jumlah siswa yang tuntas belajar, juga 

memberikan gambaran kualitas proses pembelajaran dan ketrampilan meningkat. 

Siti Hudlorotun tahun 2006 menulis skripsi tentang Pengembangan Pembelajaran 

Membawakan Acara dengan Media Video Compact Disk melalui Penerapan Pendekatan 

Kontekstual pada siswa kelas VIII E MTs Salafiah Kajen Kabupaten Pati. Penelitian ini 

lebih menekankan pemodelan dengan media VCD dalam pembelajaran berbicara. Dalam 

pengembangannya penelitian ini tidak berdasarkan atas kebutuhan, baik kebutuhan siswa 

maupun kebutuhan guru. Sedangkan penelitian penulis menghasilkan produk yang 

berdasar pada analisis kebutuhan siswa dan guru. 

Tahun yang sama, Anwas melakukan penelitian berjudul Study Evaluatif 

Pemanfaatan Video Pendidikan di Sekolah dalam Proses Pembelajaran. Adapun 
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rekomendasi dari penelitian Anwas adalah agar para guru mengembangkan media 

audiovisual. Penelitian ini menuliskan indikasi keberhasilan pembelajaran adalah 

tertariknya siswa pada media pembelajaran. Hasil belajar yang meningkat merupakan 

dampak dari minat siswa yang lebih baik. Dari penelitian ini terpotret perilaku positif 

siswa, yakni siswa lebih tertarik objek visual yang relatif unik dan jarang mereka 

temukan, serta benda-benda abstrak dapat tersaji dengan media tersebut. 

Berdasarkan serangkaian penelitian-penelitian yang ada, penelitian pengembangan 

CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang, 

belum pernah dilakukan. Dengan demikian, keaslian ide dan konsep yang ada dalam 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.  

2.2 Landasan Teoretis 

 Permasalahan dalam penelitian ini pada dasarnya berkaitan strategi pembelajaran dengan 

pengembangan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca peserta didik SMP 

yang dapat tergambar dari hasil belajar peserta didik pada pembelajaran bahasa Jawa. Untuk menghindari 

kesalahan penafsiran pada judul penelitian tersebut, diberikan batasan-batasan konsep sebagai berikut. 

2.2.1 Model Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat 

berlaku dimanapun dan kapanpun. Istilah model diartikan kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut Winataputra (2001 :3) model pembelajaran sebagai 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perencana 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas pembelajaran. Dengan 

demikian, aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. 
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Model pembelajaran bukan semata-mata menyangkut kegiatan guru mengajar akan tetapi justru lebih 

menitikberatkan pada aktifitas belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka model pembelajaran adalah kerangka konseptual 

yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk menciptakan suatu proses kegiatan yang 

interaktif dan bersinergi untuk memperoleh pengalaman belajar berupa kompetensi 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya siswa dapat mengaplikasikan hasil 

belajar secara integral dalam berbagai aspek kehidupan. Model pembelajaran menyajikan 

bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori-teori belajar, pembelajaran, 

psikologi, komunikasi, sistem. 

2.2.2 Media Interaktif Pembelajaran Mandiri 

 Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan 

pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, 

pengajar dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana 

penyampai pesan atau media. http://blog.persimpangan.com 

Pengertian media menurut Marshall Asosiasi Pendidikan Nasional (National 

Education Association/NEA) memberikan batasan media sebagai bentuk-bentuk 

komunikasi baik tercetak, audio visual, serta peralatannya (Angkowo:2007) Media atau 

alat dalam pembelajaran bahasa adalah segala alat yang dapat digunakan oleh guru dan 

siswa untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan.  

 Media menurut Hardjito (2003:1) berupa audio visual begerak, audio visual 

diam, visual gerak, visual diam, audio, dan teks. Sementara itu media menurut Bovee 

(Ena: 2004:2) adalah sebuah alat untuk menyampaikan pesan. 

 Berdasarkan pengertian media di atas maka dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses 
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pembelajaran berupa audio visual begerak, audio visual diam, visual gerak, visual diam, 

audio, dan teks sehingga memungkinkan mempengaruhi peserta didik dalam proses 

tersebut menjadi lebih interaktif. Teknologi komputer mampu menghadirkan media yang 

demikian sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal. 

 Komputer  adalah salah satu media yang dapat mentransformasi berbagai simbol 

dalam informasi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. 

http://ardansirodjuddin.blogspot.com  

 Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media 

pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar. Penggunaan media mempunyai 

tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu media juga harus merangsang 

pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar 

baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dan memberikan tanggapan, 

umpan balik dan juga mendorong untuk melakukan praktik. 

http://blog.persimpangan.com 

 Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dengan bantuan teknologi informasi 

berupa perangkat komputer yang dilengkapi dengan software berupa program-program 

aplikasi maka dapat dikombinasikan berbagai media sehingga menghasilkan alat bantu 

pembelajaran interaktif  berupa multimedia.  

Media interaktif merupakan suatu media yang dilengkapi dengan alat untuk 

mengontrol yang dilakukan pengguna (user), sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya. Umumnya dapat berjalan dengan bantuan 

beberapa alat yaitu : komputer, mouse, keyboard, sound, dan alat lain yang menunjang. 

Media interaktif ini berupa CD software. Objek media interaktif dapat berupa : teks, 



15 
 

 
 

image, animasi, audio, full motion dan live video, interactive link (Satrio : 2008 ;4). 

Dengan demikian media interaktif lebih berorientasi ke konten termasuk di dalamnya 

interaktifitas, grafis, sound dan berbagai teknik untuk membantu memahamkan ke peserta 

didik dengan cepat. 

 Merancang proses pembelajaran yang menekankan pada proses kegiatan mandiri 

peserta didik melalui kegiatan pembelajaran interaktif pada dasarnya berupaya agar 

proses pembelajarannya berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan 

mengimplementasikan media dan teknologi komputer dalam pembelajaran. 

 Sementara itu menurut Roestiyah (2001:154) bahwa dengan bantuan komputer 

dapat diajarkan cara-cara mencari informasi baru, menyeleksinya dan kemudian 

mengolahnya, sehingga terdapat jawaban terhadap suatu pertanyaan. 

 Dari uraian di atas terungkap bahwa dengan bantuan teknologi komputer dapat 

dikolaborasikan berbagai media menjadi suatu multimedia interaktif. Menurut Najjar 

(1998:1), multimedia menggunakan kombinasi tampilan berbagai media yang berbeda 

seperti teks, grafik, bunyi, dan video untuk menyampaikan pesan informasi. Uraian 

tersebut sesuai dengan pendapat Arifin (2003:3) bahwa multimedia interaktif adalah 

program pembelajaran yang secara terintegrasi menggabungkan teks, grafik, gambar, 

foto, suara, video, animasi, dan lain-lain yang melibatkan interaksi antara pengguna dan 

program tersebut dengan menggunakan komputer sebagai piranti penggunanya. 

 Menurut Hardjito (2003:2) bahwa penggunaan multimedia pembelajaran 

ditujukan agar dapat memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya 

sendiri, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan 
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terkendalikan, memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk 

respon baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan dan lain-lain. 

 Berdasarkan rumusan di atas maka media interaktif pembelajaran mandiri pada 

hakikatnya adalah media pembelajaran berbasis teknologi komputer yang secara 

terintegrasi menggabungkan teks, grafik, gambar, foto, suara, video, dan animasi yang 

interaktif dan menyenangkan sehingga implementasinya dalam pembelajaran dapat 

memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin, memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri, 

memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan 

terkendalikan, memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk 

respon baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, perumusan sendiri konsep, dan dapat 

dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri, tanpa bantuan guru. 

 Dengan demikian media CD interaktif tersebut diharapkan hasil belajar peserta 

didik dapat lebih baik dari pada bila peserta didik belajar dengan hanya menerima 

informasi saja dari guru yang dilakukan secara konvensional melalui ceramah, diskusi 

ataupun latihan soal-soal. 

 Melalui kegiatan belajar dengan media CD interaktif peran guru tidak 

mendominasi proses pembelajaran. Sebaliknya, guru memberikan kesempatan seluas-

luasnya pada peserta didik untuk berperan aktif dalam proses belajar yang interaktif 

sehingga mampu menemukan dan merumuskan sendiri suatu konsep dan memperoleh 

pengalaman belajar yang menyenangkan. Multimedia yang demikian dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran mandiri. 

Menyadari pentingnya peranan media dalam pembelajaran maka dalam 
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implementasinya perlu meperhatikan karakterinstik multimedia itu sendiri. Karateristik 

multimedia menurut Koesnandar (2003:10) adalah bersifat fleksibel, dapat digunakan 

sesuai dengan belajar (self pacing), kaya dengan isi dan informasi (content rich), bersifat 

interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan individual. 

 Dengan memperhatikan karakteristik media CD interaktif, maka pembuatan 

program semestinya didesain sesederhana mungkin sehingga  implementasinya dalam 

pembelajaran tidak menyulitkan bagi peserta didik. Artinya untuk menggunakan program 

media CD interaktif tersebut, peserta didik tidak harus belajar komputer dulu tetapi cukup 

memahami dasar mengoperasikan komputer.  

 Dengan pemahaman seperti diuraikan di atas maka penggunaan media CD 

interaktif di dalam pembelajaran memiliki kelebihan bila dibandingkan media yang lain. 

Dalam hal ini Roestiyah (2001:154) memberikan enam alasan, yaitu; dapat menyimpan 

pendapat dari beberapa informasi, dapat memilih informasi tersebut dengan kecepatan 

yang tinggi, dapat menyajikan pada peserta didik dengan tanda diagram yang menantang, 

memberi jawaban tipe kebutuhan peserta didik, dapat memberi umpan balik kepada 

peserta didik secara individual secepatnya, memiliki sejumlah perbedaan, dengan peserta 

didik yang berbeda-beda. 

 Dengan kegiatan pembelajaran melalui media CD interaktif akan dapat 

memberikan stimulus bagi peserta didik sehingga membangkitkan minat belajarnya 

disamping dapat mengembangkan kognitif dan melatih keterampilan peserta didik. 

Berkembangnya minat belajar pada peserta didik akan memberikan penguatan 

pengalaman belajarnya dan selanjutnya berimplikasi pada hasil belajar peserta didik 

tersebut.  
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 Pemahaman di atas semakin mempertegas  pentingnya penggunaan multimedia 

dalam pembelajaran. Hal ini juga diungkap Hardjito (2003:3), bahwa kelebihan 

multimedia antara lain; interaktif, individual, fleksibel, motivasi, umpan balik, record 

keeping, lesson integrity, kontrol ada pengguna. Dengan kelebihan multimedia seperti 

diungkap di atas, maka dapat membantu peserta didik mengembangkan penguasaan 

psikomotirik berupa keterampilan hidup (life skill) dan proses kognitif peserta didik 

berupa kemampuan berpikir secara komprehensif. Demikian pula menumbuhkan afektif 

berupa sikap perilaku peserta didik yang berkembang dengan baik yang menumbuhkan 

minat belajar yang tinggi. Peserta didik juga akan lebih memahami akan arti belajar 

sebagaimana ia memahami cara menemukan konsep dan prinsip dengan mengatur sendiri 

laju belajarnya. Peserta didik juga lebih termotivasi untuk belajar karena adanya 

kesempatan luas mengembangkan kemampuan melalui kegiatan mandiri berupa  

eksplorasi materi di dalam multimedia untuk penemuan sendiri konsep-konsep, 

pengamatan, analisis, observasi dan pemecahan masalah. 

 Berdasarkan gambaran media CD interaktif yang banyak memiliki kelebihan dari 

media pembelajaran konvensional maka penting untuk dipertimbangkan oleh guru dalam 

merencanakan pembelajaran. Namun demikian masalah yang timbul tidak semudah yang 

dibayangkan. Harus disadari untuk membuat suatu multimedia tidaklah mudah karena 

diperlukan pengetahuan teori, bahasa pemrogaman komputer, maupun tekhnik 

pembuatan multimedia. Keadaan demikian tentunya menjadikan kendala tersendiri bagi 

guru karena banyak diantara mereka yang tidak memahami bahasa pemrograman 

komputer dan teknik pembuatan multimedia. Sementara itu pemanfaatan multimedia 

yang sudah ada dipasaran belum tentu sesuai dengan kondisi pembelajaran dan ide atau 
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gagasan yang ingin disampaikan oleh guru. Jalan keluarnya adalah merealisasikan  

pembuatan multimedia itu dalam program komputer dengan menggunakan piranti lunak 

yang mudah dipelajari sehingga dengan demikian guru akan dengan mudah 

merealisasikan ide-ide pengajarannya. Pembuatan media CD interaktif dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan program aplikasi yang sudah disediakan oleh Microsoft.  

 Program-program aplikasi yang disediakan Microsoft adalah Microsoft Exel, 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, Microsoft Front page. 

Program-program aplikasi Microsoft tersebut memberikan kemudahan bagi guru untuk 

dapat merancang multimedia disebabkan tersedianya banyak fasilitas aplikasi dengan  

tanpa harus mempelajari bahasa pemrograman terlebih dulu. Dalam penelitian ini, 

pembuatan multimedia komputer dilakukan dengan menggunakan program aplikasi 

Microsoft  powerpoint.   

 Menurut Isroi (2004:3), Microsoft powerpoint merupakan program aplikasi 

windows untuk membuat presentasi yang sangat popular, mudah digunakan, 

menyediakan kebebasan berkreasi dengan banyaknya pilihan fasilitas berupa suara, 

gambar, foto, video,dan efek animasi. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa program 

powerpoint dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti presentasi oral, profil 

perusahaan, pengenalan produk, presentasi penjualan, ilustrasi panggung,  membuat 

iklan, dan tentunya dapat dimanfaatkan juga untuk pembuatan multimedia pembelajaran.  

 Pemanfaatan program aplikasi microsoft powerpoint untuk pembuatan media CD 

interaktif pembelajaran memiliki keuntungan bagi guru. Hal ini seperti diungkap Ena 

(2004:4) bahwa keuntungan terbesar memanfaatkan program aplikasi microsoft 

powerpoint adalah tidak perlunya pembelian piranti lunak karena sudah ada di dalam 
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Microsoft office, keuntungan lainnya adalah sederhananya tampilan ikon-ikon yang 

kurang lebih sama dengan Microsoft word yang sudah banyak dikenal, tersedianya 

banyak fasilitas aplikasi sehingga pemakai tidak perlu mempelajari bahasa pemrograman 

komputer, dan juga tersedianya fasilitas untuk dihubungkan dengan internet. Dari uraian 

di atas dapat dipahami bahwa pembuatan media CD interaktif pembelajaran 

menggunakan program microsoft powerpoint akan menghemat biaya, waktu,  tenaga, dan 

pikiran sebab guru tidak harus mempelajari dulu bahasa pemrograman komputer, dan 

membeli piranti lunaknya. 

 Kelemahan dari program aplikasi Microsoft Powerpoint adalah tidak tersedianya 

fasilitas untuk menyimpan informasi dari pengguna setelah melakukan eksplorasi 

pembelajaran. Dengan kelemahan ini maka pengguna atau peserta didik tidak bisa 

mengukur kemampuan belajarnya secara langsung. Untuk mengatasi kelemahan ini, 

maka dapat digunakan lembar kertas kerja peserta didik sehingga guru dapat memantau 

perkembangan belajar peserta didik. 

 Seperti telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini memanfaatkan program 

aplikasi microsoft powerpoint untuk membuat media CD interaktif. media CD interaktif 

tersebut berisi materi ajar membaca sastra cerita wayang dengan rancangan tampilan 

berupa movie wayang, petunjuk, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, teks 

bacaan cerita wayang, kamus, dan latihan soal dilengkapi dengan animasi dan efek suara.  

 Untuk mengimplementasikan media CD interaktif dalam pembelajaran maka 

dibutuhkan ketersediaan perangkat komputer. Perangkat komputer tersebut berupa 

perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras komputer antara lain adalah CPU, 

keyboard, monitor, dan harddisk, CD ROM, printer, sedangkan perangkat lunak 
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komputer adalah berupa program-program bahasa pemograman komputer. Dengan 

tersedianya perangkat lunak dan perangkat keras komputer tersebut maka guru dapat 

mendesain dan membuat media CD interaktif sesuai dengan idenya sendiri. 

Media CD interaktif pembelajaran mandiri ini adalah multimedia pembelajaran 

jenis CAI (Computer Assisted Instructional) atau pembelajaran berbasis komputer yang 

berupa Compact Disk, yang berisi program soft ware program dan kompetensi membaca 

dalam hati yang harus dicapai peserta didik, petunjuk, film wayang, bacaan cerita 

wayang, kamus dan latihan soal. Program soft ware utama yakni power point dengan 

aplikasi diantaranya hyperlink, slide transition, dan costum animasi. Program penunjang 

misalnya VCD Cutter untuk edit data yang berupa film, Cool Edit untuk edit data yang 

berupa winamp (musik). 

CAI (Computer Assisted Instructional) atau pembelajaran berbasis komputer yaitu 

penggunaan komputer secara langsung oleh peserta didik untuk menyampaikan isi 

pembelajaran, memberikan latihan dan mengetes kemajuan belajar peserta didik. CAI 

dapat sebagai tutor yang menggantikan guru di dalam kelas. CAI bermacam-macam 

bentuknya bergantung kecakapan pendesain dan pengembang pembelajarannya. 

http://blog.persimpangan.com 

Penyusunan media CD interaktif pembelajaran mandiri pada kompetensi 

membaca sastra yang berupa Compact disc (CD). Menurut Angkowo (2007:20) Compact 

disc (CD) yang diprogram dengan baik akan mampu mengarahkan pembelajar sesuai 

dengan motivasi dan kemampuannya. Dengan teknik ini, para pengguna diharapkan 

mampu mengarahkan pembelajar sesuai dengan pokok kajian dan skenario yang 

dipilihnya. Program ini juga mampu menyajikan bahan yang sesuai dengan kemampuan 
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dan kecepatan serta motivasi peserta didik. 

 Compact disc (CD) pembelajaran memungkinkan peserta didik belajar secara 

mandiri. Mandiri dari segi alat atau media dan mandiri dalam proses belajar. Mandiri dari 

segi alat, saat pembelajaran dimulai media CD interaktif dimasukkan ke dalam CD-

ROM, maka secara otomatis akan membuka menuju menu utama karena diserta program 

autorun. Media CD interaktif pembelajaran mandiri dapat menyajikan elemen desain 

yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran konvensional selama ini, yakni: gerak 

(animasi dan video), suara (sound effect). Tampilan slide menu utama bagian atas 

terdapat 6 menu yang terdiri dari Panuntun, Appersepsi, Materi, SK/KD, Profil, dan 

Keluar. Keenam menu tersebut merupakan bagian-bagian pembelajaran pada umumnya 

yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang ditulis guru di buku 

sebagai salah satu perangkat pembelajaran. Proses pembelajaran umumnya terdiri dari 

tiga bagian yakni persiapan (awal), kegiatan inti, dan penutup (akhir). Persiapan atau 

kegiatan awal diwakili menu Appersepsi, kegiatan inti diwakili oleh Materi, dan penutup 

diwakili oleh Evaluasi yang dilengkapi latihan yang memadai. Sedangkan menu 

Panuntun dan Tegese Tembung merupakan unsur penunjang kemandirian yakni 

meminimalkan dominasi guru.  

Saat alat atau media berproses peran guru sebagai fasilitator. Tugas fasilitator 

adalah memulai proses belajar, lalu menyingkir untuk melapangkan jalan agar pembelajar 

bebas menciptakan pengetahuannya. Yang utama untuk fasilitator harus bisa mendorong 

pembelajar untuk berbuat, mengajak mereka terlibat sepenuhnya dalam aktivitas belajar 

mereka sendiri. Peserta didik melakukan aktifitas belajar sesuai kecepatan masing-masing 

dan dapat menilai diri sendiri (selfadjusment) atas kompetensi yang dikuasai. Apabila 
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pembelajar menilai diri telah siap uji kompetensi, mereka dapat mengikuti uji kompetensi 

sesuai petunjuk di dalam media tersebut. Di sini letak mandiri dalam hal proses.  

Sesuai dengan Suparman (1997:196) bahwa dalam pembelajaran mandiri 

mahasiswa menggunakan bahan belajar yang didesain khusus. Bahan tersebut 

dipelajarinya tanpa bergantung kepada kehadiran pengajar. Jenis bahan belajar tersebut 

dapat berupa salah satu atau kombinasi dari program media, bahan cetak, film, kaset 

audio, program radio, slide, program video, televisi, komputer, dan lain-lain. 

Dengan demikian terlihat bahwa sebagaimana media lain yang selama ini telah 

dipergunakan sebagai media pendidikan secara luas, komputer juga mempunyai peluang 

yang tak kalah besarnya dan bahkan mungkin karena karakteristiknya yang khas maka di 

suatu saat nanti komputer bisa menjadi media pembelajaran yang paling terkemuka dan 

paling dipergunakan secara luas.  

2.2.3 Pembelajaran Membaca 

 Sebagai suatu proses, membaca merupakan ketrampilan yang tidak berdiri sendiri. 

Ia memerlukan aspek-aspek lain sebagai penunjang. Secara garis besar menurut Smith 

(1978) terdapat dua aspek penting dalam membaca. Pertama, keterampilan yang bersifat 

mekanis yang dianggap berada pada tataran terendah. Aspek ini mencakup; a) pengenalan 

huruf, b) pengenalan unsur-unsur linguistik, c) pengenalan hubungan pola ejaan dan 

bunyi, dan d) kecepatan membaca bertaraf dasar. Kedua, keterampilan yang bersifat 

pemahaman yang dapat merupakan tataran tertinggi. Aspek ini mencakup; a) memahami 

pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, dan retorikal), b) memahami signifikasi atau 

makna, c) penilaian, baik segi maupun isi, dan d) kecepatan membaca yang sangat 

fleksibel. 
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2.2.4 Tujuan Membaca 

 Menurut Tarigan (1994:9) tujuan utama dalam membaca adalah mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. 

 Anderson (1972) ada beberapa tujuan membaca, yaitu: 

a. membaca untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang pernah 

dilakukan oleh sang tokoh, apa yang terjadi pada tokoh khusus atau untuk 

memecahkan masalah-masalah yang disebut oleh sang tokoh. Membaca seperti ini 

disebut membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta 

(Reading for details or facts). 

b. Membaca untuk mengetahui mengapa hal ini merupakan topik yang baik dan 

menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau yang 

dialami sang tokoh, dan merangkum hal-hal yang dilakukan sang tokoh untuk 

mencapai tujuannya. Membaca seperti ini disebut membaca untuk memperoleh 

ide-ide utama (Reading for main ideas). 

c. Membaca untuk menemukan atau mengetahui pada setiap bagian cerita, apa yang 

terjadi mulai pertama, kedua dan ketiga atau seterusnya pada setiap tahap dibuat 

untuk memecahkan suatu masalah, adegan-adegan atau kejadian-kejadian dibuat 

dramatisasi. Ini disebut membaca untuk mengetahui urutan atau susunan 

organisasi cerita (Reading for sequence or organization). 

d. Membaca untuk menemukan atau mengetahui mengapa para tokoh merasakan 

seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh sang pengarang 

kepada pembaca, mengapa para tokoh berubah, kualitas-kualitas yang dimiliki 

para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal. Ini disebut membaca untuk 

menyimpulkan, membaca inferensi (Reading for inference). 
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e. Membaca untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, tidak 

wajar mengenai seorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau apakah cerita itu 

benar atau tidak benar. Ini disebut membaca untuk mengelompokkan, membaca 

untuk mengklasifikasikan (Reading to classify). 

f. Membaca untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau hidup dengan 

urutan-urutan tertentu. Apakah kita ingin berbuat seperti cara sang tokoh bekerja 

dalam cerita itu. Ini disebut membaca menilai, membaca mengevaluasi (Reading 

to evaluate). 

g.  Membaca untuk menemukan bagaimana caranya sang tokoh berubah, bagaimana 

hidupnya berbeda dari kehidupan yang kita kenal, bagaimana dua cerita 

mempunyai persamaan, bagaimana sang tokoh menyerupai pembaca. Ini disebut 

membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan (Reading to compare or 

contrast) 

Isbandi (1983:8) menyatakan bahwa membaca sebagai proses berpikir, menilai, 

membuat keputusan, membentuk gambaran, mencari alasan logis, dan untuk 

memecahkan persoalan. 

Tarigan (1994:54) mengaitkan dengan sastra, menyatakan bahwa membaca sastra 

adalah membaca yang bertujuan memahami standart atau norma-norma kesastraan, 

resensi drama, dan pola-pola karya sastra. 

Jadi membaca serangkaian kegiatan pikiran yang dilakukan seseorang secara 

penuh perhatian untuk mengungkapkan ide/pesan yang tersurat maupun yang tersirat 

yang disampaikan penulis. Ketepatan penafsiran pembaca turut menentukan ketepatan 

makna yang lengkap. 
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Kemampuan membaca peserta didik dapat ditingkatkan dengan banyak belajar 

membaca. Caranya yaitu: (a) diberi kesempatan membaca, (b) melengkapi sarana berupa 

perpustakaan dan buku-buku, (c) media, dan (d) memberi tugas secara rutin. 

2.2.5 Tahap-tahap Kegiatan Membaca 

Membaca adalah kegiatan berinteraksi dengan teks dan menerka apa kira-kira isi teks yang dibaca. 

Menurut Grellet (1981) dalam Priyatni, untuk dapat melaksanakan proses interaksi menerka isi teks secara 

efektif dan efisien, diperlukan sejumlah pengetahuan berkaitan dengan teks yang dibaca. Oleh karena itu 

peserta didik hendaknya dilatih untuk menggunakan apa yang mereka ketahui untuk memahami elemen 

yang tidak diketahui, apakah itu menyangkut gagasan atau makna kata-kata melalui kegiatan pramembaca. 

Membaca merupakan ketrampilan yang aktif. Membaca melibatkan ketrampilan memprediksi, 

memeriksa, bertanya mengenai isi teks. Oleh karena itu harus diperhatikan kegiatan-kegiatan setelah 

membaca, agar peserta didik dapat memahami isi teks secara akurat. Menurut Priyatni (2007 :3.5) 

ketrampilan siswa dalam menarik kesimpulan terhadap isi teks dapat dilatih melalui latihan sistematis, atau 

membuat pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk mengantisipasi isi teks melalui judul, ilustrasi, 

atau memprediksi akhir cerita paragraf sebelumnya.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan dalam membaca agar 

menjadi pembaca yang efisien, yaitu kegiatan pada tahap pramembaca (sebelum membaca), kegiatan pada 

saat membaca, dan kegiatan pascamembaca (setelah membaca) untuk menguji pemahaman terhadap bacaan 

yang dibaca. 

2.2.6.1 Tahap Pramembaca (sebelum membaca) 

Secara umum, tujuan melakukan kegiatan dalam tahap pramembaca adalah untuk memotivasi 

siswa agar tertarik pada teks. Menurut Ernawan (dalam Priyatni 2007 :3.6), secara khusus kegiatan pada 

tahap pramembaca dimaksud untuk : 

a. Mengaktifkan skemata pengetahuan siswa 

Teori skemata memandang bahwa background knowledge (pengetahuan awal) memiliki peranan 

penting dalam memahami teks. Teks akan bermakna bagi pembaca jika pembaca memiliki pengetahuan 
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awal berkaitan dengan teks tersebut sebelumnya. Struktur pengetahuan awal tersebut yang dinamakan 

skemata.  

Selaras dengan teori skemata dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap teks adalah suatu 

proses interaksi antara pengetahuan awal pembaca dengan teks. Dan pemahaman yang efisien akan 

diperoleh jika teks yang dibaca selaras dengan pengetahuan awal yang dimiliki pembaca. 

b. Melatih siswa agar mempunyai tujuan tertentu sebelum membaca  

Pembaca memiliki tujuan yang berbeda sewaktu membaca. Pertanyaan-pertanyaan pengarah dapat 

membantu siswa mengefisienkan kegiatan membaca selaras dengan tujuannya. Kegiatan pramembaca ini 

dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Dengan demikian mereka mempunyai sesuatu dalam 

pikiran mereka untuk dicari ketika mereka membaca teks. Pertanyaan yang diajukan pada tahap 

pramembaca menjadi tujuan mereka membaca yang diharapkan dapat memotivasi mereka menjawab 

pertanyaan setelah membaca teks. 

c. Memberikan motivasi dan rasa percaya diri pada siswa. 

Dengan rangsangan awal berupa gambar atau mengemukakan fakta-fakta menarik dan aktual 

terkait dengan teks yang akan dibaca, sebenarnya seorang guru telah memberikan motivasi dan 

membangkitkan minat baca siswa terhadap teks. Selain itu, guru dapat mengembangkan rasa percaya diri 

sebelum siswa melihat teks tersebut. Siswa sering mendapat kesulitan terutama bila mereka menemukan 

atau menghadapi istilah-istilah yang asing bagi mereka. Dengan memberikan ilustrasi isi teks dengan 

gambar dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam memahami teks yang agak sulit. 

2.3.6.2 Tahap Kegiatan Membaca 

 Tahap membaca merupakan tahap yang paling penting dalam proses pembelajaran membaca. 

Untuk dapat memahami teks secara utuh, siswa perlu menguasai pelbagai teknik membaca, mengenali 

bagaimana tujuan penulisan itu dicapai, dan memahami makna teks. 

a. Teknik Skimming dan Scanning 

Skimming dan Scanning merupakan teknik membaca yang khusus yang diperlukan untuk 

membaca cepat dan efisien. Teknik membaca Skimming, dilaksanakan dengan melihat secara 

menyeluruh teks secara tepat untuk memperoleh intinya, untuk mengetahui bagaimana teks itu disusun, 

atau untuk memperoleh gagasan mengenai maksud penulis. 
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Membaca dengan teknik scanning, untuk mencari informasi yang spesifik. Kita membaca teks 

sampai kita menemukan apa yang kita cari, apakah itu nama, tanggal atau informasi lain. Dengan 

demikian, skimming merupakan kegiatan membaca yang lebih menyeluruh pada teks dan memerlukan 

kompetensi khusus. Sebaliknya, scanning merupakan kegiatan terbatas karena hanya mencari 

informasi yang sesuai dengan tujuan. Walaupun demikian, kedua teknik ini sering digunakan secara 

bersamaan, misalnya kita dapat melakukan scanning pada satu teks tertentu sebelum kita menentukan 

apakah teks tersebut perlu dibaca lebih lanjut.  

b. Teknik inferensi 

Inferring berarti menggunakan petunjuk-petunjuk sintaksis, logis dan budaya untuk menemukan 

makna dari elemen yang tidak diketahui. Bila elemen yang tidak diketahui adalah kata, maka formasi 

kata dan derivasi akan memainkan peranan yang penting. 

Bila memahami teks yang baru sebaiknya guru tidak menerangkan kata-kata yang sulit 

sebelumnya kepada siswa. Siswa harus didorong untuk menerka makna kata yang sulit tersebut. 

Mereka dapat melihat makna kata tersebut dalam kamus setelah mereka mencoba mencari makna kata 

itu sendiri berdasarkan konteksnya. 

c. Memahami hubungan antarkalimat 

Ketidakmampuan untuk menyimpulkan makna elemen yang tidak diketahui sering menimbulkan 

keputusasaan pada diri siswa ketika mereka menghadapi teks yang baru. Problem yang sama timbul 

ketika siswa tidak dapat memahami struktur kalimat. Hal ini akan menghalangi pemahaman siswa bila 

teks terdiri dari kalimat-kalimat kompleks. Dengan demikian melatih siswa sedini mungkin sangatlah 

penting. Siswa dapat dilatih memahami inti kalimat. Siswa dapat dilatih untuk membagi teks menjadi 

bagian-bagian yang dapat dipahami, misalnya menjadi kalimat. 

d. Menyambung kalimat dan gagasan 

Aspek lain yang penting dalam mempersiapkan siswa adalah memahami berbagai alat yang 

digunakan untuk menghasilkan textual cohesion dan memahami penggunaan reference dan kata 

sambung. Reference termasuk semua alat yang memungkinkan hubungan leksikal dalam teks, 

misalnya elemen yang sebelumnya disebut. 

2.2.6.3 Kegiatan setelah Membaca 
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 Tahap setelah membaca meliputi kegiatan menjawab pertanyaan pemahaman dan mengerjakan 

tugas yang berkaitan dengan teks yang dibaca. Pertanyaan dapat diberikan untuk mengetahui apakah siswa 

telah memahami teks dengan baik. Selain itu, pertanyaan pemahaman yang baik dapat menjadi stimulus 

untuk merefleksikan apa yang telah dibaca siswa (reflective reading). 

 Pertanyaan yang dapat memberikan stimulus untuk reflective reading dipilih berdasarkan tingkat 

kemampuan membaca. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan membaca 

yang akan dilatihkan siswa. Pertanyaan-pertanyaan pemahaman ini oleh Nuttall (dalam Tri Priyatni :2007) 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

a) Pertanyaan Pemahaman Literal (Questions of Literal Comprehension) 

Pertanyaan pemahaman literal pada dasarnya menanyakan sesuatu yang tertera secara jelas dalam 

teks. Oleh karena itu, jawaban terhadap pertanyaan literal ini terdapat dalam teks dan biasanya berupa kata-

kata yang jelas ada di dalam teks. Pertanyaan literal ini penting untuk mengarahkan pembaca pada 

pemahaman yang lebih lanjut (kompleks). Tanpa pemahaman literal lebih dahulu, pembaca tidak akan 

pernah bisa memahami teks secara rinci. Pertanyaan literal jumlahnya tidak boleh banyak. 

a) Pertanyaan yang melibatkan Reorganisasi dan Reinterpretasi 

Pertanyaan yang melibatkan reorganisasi dan reinterpretasi ini lebih sulit dibandingkan dengan 

pertanyaan literal. Untuk menjawab pertanyaan jenis yang kedua ini pembaca harus mengumpulkan 

sejumlah informasi literal dari berbagai bagian teks kemudian menyatakan atau menginterpretasikan 

kembali informasi tersebut. 

a) Pertanyaan Inferensi 

Untuk menjawab pertanyaan inferensi ini, siswa harus membaca secara tersirat. Pertanyaan jenis 

ini menanyakan sesuatu yang tidak secara eksplisit ada dalam teks. Siswa harus memahami teks secara 

lebih baik untuk menemukan apa yang tersirat, menemukan implikasi-implikasi dari apa yang tertera secara 

literal. Siswa harus mengumpulkan informasi-informasi yang tersebar dalam teks kemudian 

menyatukannya, menyimpulkannya, dan kemudian mengungkapkan apa yang terimplikasikan. 

a) Pertanyaan Evaluasi 

Pertanyaan evaluasi mengharuskan pembaca untuk menilai teks, dalam arti apa yang sebenarnya 

ingin ditulis oleh pengarang dan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Pembaca harus memberikan penilaian 
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terhadap kekuatan argumentasi yang dikemukakan pengarang, atau keefektifan narasi yang dipakai untuk 

memaparkan tulisannya. Untuk menjawab pertanyaan jenis ini, siswa tidak hanya merespons saja tetapi 

juga menganalisis respons yang dikemukakan serta menemukan alasan-alasannya. 

a) Pertanyaan yang Memerlukan Respons Personal 

Pertanyaan yang memerlukan respons personal ini mengharuskan siswa mereaksi isi teks yang 

dibacanya. Respons personal pada dasarnya sudah termasuk ke dalam kategori membaca kreatif. Respons 

yang diberikan oleh siswa tidak boleh mengabaikan bukti-bukti tertulis yang terdapat dalam teks. Artinya, 

jika kita memberikan respons tidak setuju terhadap perilaku X, alasan tersebut harus didasarkan pada 

pemahaman yang benar terhadap teks. 

a) Pertanyaan Aplikasi 

Pertanyaan kategori ini menanyakan apa yang bisa dilakukan pembaca setelah memahami teks. 

Pertanyaan aplikasi menyadarkan pembaca untuk melakukan sesuatu setelah memahami teks secara 

keseluruhan.  

2.2.7 Kompetensi Membaca Sastra Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

Kompetensi merupakan sesuatu yang dimiliki oleh peserta didik, dan merupakan komponen utama 

yang harus dirumuskan dalam pembelajaran. Kompetensi memiliki peran penting dan menentukan arah 

pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula pada materi yang harus 

dipelajari, penetapan metode, dan media pembelajaran, serta memberi petunjuk terhadap penilaian. Untuk 

itu, setiap kompetensi harus merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (thinking skill). Dengan demikian, pembelajaran 

bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, menerapkan tata krama, budayanya, dan 

budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analisis dan imaginatif 

yang ada dalam dirinya. 

Pembelajaran bahasa Jawa diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Jawa dengan baik dan santun, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra dan budaya Jawa. 
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Menurut Yamin (2005:127) kompetensi adalah kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para 

siswa pada tahap pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Kompetensi merupakan target, sasaran, standar. 

Standar Kompetensi mata pelajaran bahasa Jawa merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, ketrampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa 

dan sastra Jawa. Standar kompetensi ini merupakan dasar bagi peserta didik untuk memahami dan 

merespon situasi lokal, regional, nasional dan global. Dengan standar kompetensi mata pelajaran bahasa 

Jawa diharapkan: 

a. Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan 

minatnya, serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil 

intelektual masyarakat Jawa; 

b. Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan kompetensi bahasa peserta didik dengan 

menyediakan berbagai kegiatan berbahasa dan sumber belajar; 

c. Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan kesastraan sesuai 

dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didiknya; 

d. Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program kebahasaan dan 

kesastraan di sekolah; 

e. Sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan 

keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia; 

f. Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan 

kondisi dan kekhasan daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Jawa. 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Jawa mencakup komponen kemampuan berbahasa dan 

kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  

Materi pokok yang dibahas dalam pengembangan media pembelajaran ini adalah membaca, standar 

kompetensi membaca dalam hati dan memahami isi bacaan baik sastra maupun nonsastra dan kompetensi 

dasar membaca dalam hati cerita wayang Ramayana. Indikator yang bisa dikembangkan guru diantaranya: 

menjelaskan tokoh, perwatakan, latar belakang kejadian, alur, menceritakan kembali (lisan/tulis), 

meringkas/merangkum, memeragakan, menulis pesan/nilai yang terkandung dalam cerita, menembangkan, 

menulis isi. 
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 Apresiasi sastra akan tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya minat membaca. Minat membaca 

sastra tidak tumbuh secara serta merta, tetapi harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Sekolah berperan 

penting dalam penumbuhan dan pengembangan minat membaca, dengan menyediakan sarana yang 

menunjang minat baca dan guru yang mampu mengatur strategi pembelajaran agar peserta didik 

termotivasi untuk mengoptimalkan kompetensi membaca.  

Aspek apresiasi sastra pada Kurikulum bahasa Jawa SMP tidak berdiri sendiri, namun 

pembelajarannya masuk ke dalam aspek pembelajaran bahasa yang lain yaitu menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh 

sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis dan kepekaan perasaan yang baik 

terhadap karya sastra. (Effendi:1974) 

Proses apresiasi sastra melibatkan tiga unsur inti yaitu aspek kognitif, aspek emotif dan aspek 

evaluatif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan intelek pembaca (apresiator) dalam memahami 

unsur-unsur kesastraan yang bersifat obyektif. Unsur obyektif sastra mencakup struktur wacana 

sastra/unsur intrinsik sastra dan unsur ekstrinsik. Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi 

pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur karya sastra. Aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan 

memberikan penilaian terhadap baik buruknya, indah tidaknya, sesuai tidaknya dengan norma etika dan 

agama. 

Harapan yang ingin dicapai setelah mampu mengapresiasi sastra cerita wayang Ramayana, dapat 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan pemerolehan nilai-nilai kehidupan, dapat memperkaya 

pandangan atau wawasan kehidupan sebagai salah satu unsur yang berhubungan dengan pemberian arti 

maupun peningkatan nilai kehidupan manusia, dapat memperoleh dan memahami nilai-nilai budaya dari 

setiap zaman yang melahirkan cipta sastra, dapat mengembangkan sikap kritis pembaca dalam mengamati 

perkembangan zaman. 

2.2.8 Teori Behavioris 

Behavioris menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati setelah seseorang mendapat 

perlakuan. Perilaku tersebut dapat dikuatkan atau dihentikan melalui ganjaran atau hukuman. Behavioris 

menekankan pada pola perilaku yang diulang-ulang sampai menjadi otomatis (Yulaelawati, 2004 :50). 

Persiapan pembelajaran direncanakan dengan menyusun tujuan instruksional yang dapat diukur pada akhir 
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pembelajaran. Tugas guru mengatur strategi dengan memberikan ganjaran atau hukuman. Guru lebih 

menekankan pada tingkah laku yang harus dikerjakan peserta didik bukan pada pemahaman peserta didik 

terhadap sesuatu. Behavioris menekankan ketrampilan sebagai suatu tujuan pengajaran. 

 Teori behavioris sejalan dengan penelitian ini yang juga menekankan perubahan perilaku setelah 

peserta didik mendapat perlakuan yaitu pembelajaran membaca dengan CD interaktif. Dengan perlakuan 

tersebut diharapkan ada perubahan perilaku peserta didik dari tidak senang menjadi senang membaca cerita 

wayang. Perubahan juga diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik yang awalnya selalu 

tergantung pada guru menjadi belajar secara mandiri. Pembelajaran dengan menggunakan media CD 

interaktif, peserta didik yang berhasil diberi ganjaran agar memperkuat ketrampilan yang telah dimilikinya. 

2.2.9 Teori Kognitif 

Menurut teori kognitif, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, 

dan menggunakan pengetahuan. Kognitif merupakan teori yang berdasarkan proses berpikir di belakang 

perilaku (Yulaelawati, 2004 :53). Perubahan perilaku diamati dan digunakan sebagai indikator terhadap apa 

yang terjadi dalam otak peserta didik. Gagasan utama teori kognitif adalah perwakilan mental. Semua 

gagasan seseorang diwakili dalam struktur mental yang disebut skema. Skema akan menentukan bagaimana 

data dan informasi yang diterima akan dipahami peserta didik. Jika informasi sesuai skema yang ada, maka 

peserta didik akan menyerap informasi tersebut ke dalam skema ini. Seandainya tidak sesuai dengan skema 

yang ada, informasi akan ditolak atau diubah, atau disesuaikan dengan skema, atau skema akan diubah atau 

disesuaikan. Teori ini menjelaskan bahwa belajar melibatkan penggabungan-penggabungan yang dibangun 

melalui keterkaitan atau pengulangan. Teori ini juga mengakui pentingnya penguatan (reinforcement), 

walaupun lebih menekankan pada pemberian balikan (feedback) pada tanggapan yang benar dalam 

perannya sebagai pendorong (motivator). 

 Teori ini sejalan dengan penelitian pengembangan ini bahwa untuk meningkatkan ketrampilan 

membaca cerita wayang harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan melibatkan proses mental 

motivasi, diharapkan sesuai dengan skema yang telah dimiliki peserta didik, sehingga materi dapat diterima 

dengan baik. Untuk itulah dalam penyusunan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

kompetensi membaca ini diawali dengan menganalisis kebutuhan peserta didik. 
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2.2.10  Teori Konstruktif 

 Menurut konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif mengkonstruksi arti, wacana, dialog, 

pengalaman fisik, dan lain-lain (Pannen,2001 :18). Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan 

menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki 

sehingga pengetahuan berkembang. Pengetahuan dibina secara aktif oleh seseorang yang berpikir. 

Seseorang tidak akan menyerap pengetahuan dengan pasif. Untuk membangun suatu pengetahuan baru, 

peserta didik akan menyesuaikan informasi baru atau pengetahuan yang disampaikan guru, dengan 

pengetahuan atau informasi yang telah dimilikinya. Peserta didik membangun pandangannya terhadap 

dunia melalui pengalaman individu atau skema. Konstruktif menekankan pada menyiapkan peserta didik 

untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi yang tidak tentu. 

 Teori  ini sejalan dengan penelitian tentang media CD interaktif ini, karena guru dan buku bukan 

merupakan satu-satunya sumber informasi. Pengalaman peserta didik tidak hanya diperoleh di kelas 

melalui interaksinya dengan guru dan buku, tetapi juga melalui interaksi dengan lingkungan dan 

masyarakat sosial di sekitarnya, setiap saat melalui beragam media.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Rasa senang akan dapat memotivasi peserta didik belajar dengan penuh kesungguhan. Belajar 

dengan sungguh-sungguh membuat peserta didik menguasai kompetensi dengan lebih baik dan tercapainya 

KKM secara optimal. Penguasaan materi yang baik menandai peningkatan prestasi. Untuk meciptakan 

senang belajar guru harus trampil menyusun strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif yang dapat 

mengakomodasi perbedaan individu peserta didik yang usianya berada pada taraf operasi formal, salah satu 

yang penting yaitu pembuatan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri.  

Penelitian dalam tesis ini, pengembangan strategi pembelajaran dengan CD interaktif sebagai 

media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang Ramayana pada  mata pelajaran bahasa 

Jawa untuk peserta didik SMP kelas VII. Jika dalam proses pembelajaran guru menggunakan CD interaktif 

sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang, peserta didik dapat belajar dalam 

suasana senang sesuai kecepatan belajar masing-masing individu, lebih termotivasi belajar bahasa Jawa 

sehingga pembelajaran lebih berkualitas. Kualitas pembelajaran menyebabkan peserta didik belajar dengan 

tuntas yang akhirnya dapat meningkatkan penguasaan materi. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka berpikir, diduga CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

kompetensi membaca cerita wayang pada mata pelajaran bahasa Jawa, mempunyai peranan dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah “Pengembangan strategi pembelajaran 

dengan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang  pada mata 

pelajaran bahasa Jawa”, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sesuai fasilitas yang disediakan 

sekolah. 



 
 

36 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian meliputi, (1) desain pengembangan, (2) subjek uji coba, dan (3) instrumen 

pengumpulan data. Secara lebih terinci masing-masing sub bab tersebut akan diuraikan berikut ini. 

3.1 Desain Pengembangan 

Dalam rangka menghasilkan produk CD interaktif sebagai media pembelajaran kompetensi 

membaca cerita wayang yang berkualitas, model pengembangan yang dipakai penelitian adalah model 

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Educational Research & Development). Menurut Borg & Goll 

(1983) dibagi dalam 10 tahapan. Tahap (1) pengumpulan informasi dan kajian literer ; (2) penyusunan 

desain dan model pengembangan; (3) pengumpulan data lapangan; (4) analisis data awal; (5) penyusunan 

model pengembangan; (6) uji coba lapangan ; (7) workshop penyusunan model ; (8) review pakar ; (9) 

penyempurnaan model ; (10) penyusunan model. 

Pengembangan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri membaca cerita wayang pada 

mata pelajaran bahasa Jawa ini memodifikasi 10 tahap pengembangan tersebut di atas menjadi 6 tahap. Hal 

ini dilakukan dengan alasan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Keenam tahap tersebut adalah 

sebagai berikut. (1) Tahap analisis teoretis dan praktis ; (2) Tahap analisis kebutuhan guru dan siswa ; (3) 

Penyusunan prototipe ; (4) Uji ahli dan guru ; (5) Tahap revisi prototipe ; (6) Tahap uji penggunaan produk. 

Keenam tahap pokok dalam mengembangkan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri membaca 

cerita wayang dapat dijelaskan dengan bagan berikut ini. 
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Bagan 1 
Desain Pengembangan  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap I : Analisis Teoretis dan Praktis 

 Pada tahap analisis teoretis ini peneliti menelaah berbagai literatur, jurnal penelitian, laporan 

penelitian, buku, dan informasi internet yang berkaitan dengan topik kajian, yakni: (1) pembelajaran 

membaca, (2) media pembelajaran, (3) CD interaktif dalam pembelajaran. 

 Pada tahap analisis teoretis ini peneliti menelaah berbagai literatur, jurnal penelitian, laporan 

penelitian, buku, dan informasi internet yang berkaitan dengan topik kajian, yakni: (1) pembelajaran 

membaca, (2) media pembelajaran mandiri, (3) pengembangan CD interaktif dalam pembelajaran. 

Tahap II: Analisis Kebutuhan Guru dan Siswa 

 Pada tahan ini dilakukan analisis kebutuahn guru dan siswa tentang pembelajaran membaca 

cerita wayang. Pada tahap ini akan dilakukan dengan menyampaikan angket pertanyaan berkaitan dengan 

pembelajaran membaca cerita wayang yang selama ini dilakukan serta diinginkan oleh guru maupun siswa. 

Sebelum angket disampaikan, terlebih dahulu diujikan kevalidannya kepada ahli yang berkompeten. Hal 

Tahap I 
Analisis Teoretis dan Praktis 

Tahap II 
Analisis Kebutuhan Guru dan Siswa 

Tahap IV 
Uji Ahli 

Tahap III 
Penyusunan Prototipe 

Tahap V 
Revisi Prototipe 

Tahap VI 
Uji Penggunaan Produk 

 
Produk Pengembangan 
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yang disampaikan diantaranya, (1) apakah guru mengalami kesulitan dalam membelajarkan membaca 

cerita wayang, (2) apakah bentuk kesulitan, (3) apakah guru masih menggunakan metode konvensional atau 

ceramah, (4) apakah guru telah menggunakan CD pembelajaran membaca cerita wayang, (5) apakah guru 

telah memanfaatkan media pembelajaran membaca cerita wayang berupa CD interaktif. 

 Angket untuk siswa disampaikan pertanyaan seperti, (1) apakah pembelajaran membaca cerita 

wayang selama ini menyenangkan, (2) apakah kesulitan siswa dalam pembelajaran membaca cerita 

wayang, (3) apakah guru menggunakan media CD interaktif, (4) apakah media CD interaktif sangat 

dibutuhkan. 

 Hasil analisis kebutuhan ini dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan model pembelajaran 

membaca cerita wayang. Dengan demikian, media CD interaktif kompetensi membaca cerita wayang 

sesuai dengan kebutuhan lapangan. 

Tahap III: Penyusunan Prototipe  

 Setelah menelaah hasil analisis kebutuhan guru dan siswa, langkah selanjutnya adalah 

menyusun prototipe produk pengembangan. Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah (1) pemilihan topik 

yang tepat sesuai kebutuhan siswa. Pemilihan topik disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada dalam 

kurikulum, (2) pembuatan garis besar isi. Garis besar isi merupakan ancangan global yang nanti akan 

ditampilkan dalam media CD interaktif. Tahap ini menetapkan tujuan dan sasaran, membuat design lay out, 

serta susunan menu. (3) mempersiapkan bahan yang berupa CD tayangan wayang, teks-teks bacaan cerita 

wayang Ramayana dengan berbagai judul, dan soal-soal untuk evaluasi. (4) pelaksanaan produksi.  

Tahap IV: Uji Ahli 

 CD pembelajaran interaktif yang telah disusun peneliti kemudian dinilai oleh ahli sebagai 

masukan memperbaiki prototipe produk. Penetapan ahli yang diminta untuk menilai produk pengembangan 

berdasarkan isi format penilaian, yakni aspek isi, pembelajaran, serta aspek media. Aspek isi meliputi 

kebenaran konsep dan kedalaman materi, aspek pembelajaran meliputi kebahasaan, keterlaksanaan, 

sedangkan aspek media berkaitan dengan tampilan. Penilaian ahli terdiri atas: (1) ahli media pembelajaran 

berbasis komputer (2) ahli materi. 
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Tahap V: Revisi Prototipe 

 Setelah dilakukan penilaian ahli materi serta ahli media, langkah berikutnya adalah merevisi 

produk pengembangan. Revisi dilakukan berdasarkan saran masukan dari para ahli tersebut. 

Tahap VI: Uji Penggunaan Produk Pengembangan 

 CD interaktif pembelajaran membaca cerita wayang yang telah direvisi berdasarkan penilaian 

dan masukan para ahli, selanjutnya diujicobakan kepada peserta didik. Uji coba ini dimaksudkan untuk 

mengetahui penggunaan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang ini bagi siswa SMP kelas VII. Uji coba ini dilakukan pada siswa SMP Negeri 39 Semarang kelas 

VII A sejumlah 40 siswa.  

3.2 Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba yang dilibatkan dalam pengembangan produk ini dapat dilihat Tabel 1. 

Tabel 1 
Subjek Uji Coba Pengembangan  

 

NO SUBJEK JUMLAH PRODUK 
PENGEMBANGAN INSTRUMEN 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

  

Ahli Materi 

Ahli Media 

Guru Bahasa Jawa 

Peserta didik 

2 

2 

5 

 

40 

CD interaktif 

CD interaktif 

Kebutuhan guru 

CD interaktif 

Kebutuhan siswa 

CD interaktif 

Uji kompetensi 

Angket penilaian 

Angket penilaian 

Angket kebutuhan 

Angket penilaian 

Angket kebutuhan 

Angket penilaian 

Tes membaca 

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa, pada tahap uji penilaian ahli, subjek penelitiannya adalah ahli 

materi dan ahli media. Pada tahap uji penilaian guru dan analisis kebutuhan guru subjek penelitian terdiri 

atas 5 orang guru mata pelajaran bahasa Jawa dari SBI, SSN, RSSN, dan sekolah swasta. Sedangkan pada 

tahap analisis kebutuhan siswa dan uji penggunaan media, subjek penelitian terdiri 40 siswa kelas VII 

SMP. 
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3.3 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data berkaitan dengan penelitian ini meliputi, (1) instrumen kebutuhan 

guru dan siswa, (2) instrumen penilaian uji ahli, dan (3) instrumen uji penggunaan. Intrumen kebutuhan 

guru meliputi kesulitan guru dalam pembelajaran kompetensi membaca cerita wayang, strategi guru dalam 

pembelajaran, serta kebutuhan guru tentang media yang dapat membantu pembelajaran membaca cerita 

wayang. Sedangkan intrumen penggunaan oleh ahli media pertanyaan yang diajukan meliputi, aspek 

tampilan media, aspek program, dan aspek pebelajar. Instrumen uji kelayakan ahli materi meliputi aspek 

pembelajaran, aspek kebenaran isi. Untuk menilai kualitas produk meliputi aspek tampilan produk dan 

kualitas penyajian produk. 

3.4 Teknik Analisis Data 

 Mengacu pada jenis data penelitian ini ada dua macam, yakni data kuantitatif dan kualitatif, maka 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 

3.4.1 `Analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif artinya langkah untuk menganalisis data berupa angka 

yang diperoleh dari hasil tes. 

3.4.2 Analisis data kualitatif. Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes yang diperoleh 

melalui kegiatan observasi, angket, dan wawancara. Adapun bahan yang dinilai dari produk 

pengembangan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang adalah sebagai berikut. 

Tabel 2 
 Kriteria Kualitas Pembelajaran dengan CD Interaktif sebagai Media Pembelajaran Mandiri 

 

ASPEK 
VARIABEL 

KRITERIA MEDIA INDIKATOR BUTIR INSTRUMEN 

Isi Kebenaran konsep 
 
 
Kedalaman materi 

1. Standar kompetensi 
sesuai silabus 

2. Materi membaca 
sesuai KD 

 
 

3. kedalaman materi 
membaca cerita 
wayang 

 
 

4. penyajian materi 

-  Apakah SK sesuai 
dengan silabus ? 

 
-  Apakah materi 

membaca sesuai 
KD ? 

 
-  Apakah kedalaman 

materi cukup ? 
 
 
-  Apakah penyajian 

materi berurutan ? 
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membaca cerita 
wayang berurutan 

5. evaluasi sesuai 
dengan indikator 

 

 
 
- Apakah evaluasi 

sesuai dengan 
indikator ? 

Pembelajaran Kebahasaan 
 
 
 
 
Keterlaksanaan 

6. penggunaan bahasa 
mudah dipahami            

7. kejelasan penggunaan 
petunjuk belajar 

8. mudah memahami 
materi membaca 
cerita wayang 

9. pemberian apersepsi 
cukup memotivasi  

10. pemberian umpan 
balik cukup 
memotivasi 

11. pemberian latihan 
cukup 

12. bantuan belajar 
dengan media 
pembelajaran mandiri 

13. pelayanan individu 
cukup 

-  Apakah penggunaan 
bahasa mudah 
dipahami ? 

 
-  Apakah penggunaan 

petujuk belajar 
jelas ? 

 
 
-  Apakah mudah 

dalam memahami 
materi ? 

 
 
-  Apakah apersepsi 

cukup 
membangkitkan 
minat ? 

 
-  Apakah umpan balik 

memotivasi peserta 
didik ? 

 
-  Apakah pemberian 

latihan cukup ? 
 
-  Apakah peserta 

didik terbantu 
dengan media ? 

 
-  Apakah pelayanan 

individu cukup ? 

Media Tampilan 14. Keterbacaan teks 

15. Kualitas tampilan, 
film, gambar, dan foto 

16. Sajian animasi 

17. Pemilihan komposisi 
      warna 

18. kejelasan suara 

-  Apakah teks terbaca 
jelas ? 

 
-  Apakah film, 

gambar, dan foto 
berkualitas ? 

 
-  Apakah sajian 

animasi bagus ? 
 
-  Apakah pemilihan 

komposisi warna 
bagus ? 

 
-  Apakah suara jelas ? 
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19. Daya dukung musik 

20. Pemilihan jenis dan 
ukuran font 

21. tampilan navigasi 

22. tampilan layar 

23. sajian hiperlink 

-  Apakah musik 
mendukung ? 

 
-  Apakah pemilihan 

jenis dan ukuran font 
sesuai ? 

 
-  Apakah tampilan 

navigasi 
mendukung ? 

 
-  Apakah tampilan 

layar bagus ? 
 
-  Apakah hiperlink 

mendukung 
kejelasan ? 

 



 
 

43 
 

BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil penelitian yang dipaparkan meliputi, (1) CD interaktif sebagai media pembelajaran 

mandiri membaca cerita wayang, (2) kendala-kendala yang dihadapi saat media digunakan dan cara 

mengantisipasinya. 

4.1. CD Interaktif sebagai Media Pembelajaran Mandiri Membaca Cerita Wayang 

  Sejalan dengan desain penelitian maka CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

membaca cerita wayang dapat dijelaskan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. 

4.1.1 Hasil Analisis Teoretis dan Praktis 

 Berkaitan dengan pembelajaran membaca, peneliti menelaah literatur berikut ini. Buku 

Membaca 1, karangan Endah Tri Priyatni yang diterbitkan Universitas Terbuka Jakarta. Buku Membaca 2 

karangan Kisyani Laksono dkk yang diterbitkan Universitas Terbuka Jakarta Buku Membaca sebagai Suatu 

Ketrampilan Berbahasa, karangan Henry Guntur Tarigan, terbitan Angkasa Bandung. Makalah yang ditulis 

Setyo Yuwono Sudikan dengan judul Pembelajaran Apresiasi Sastra Jawa yang Inovatif di Sekolah Dasar 

dan Sekolah Menengah Pertama; Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, dan Model Pembelajaran yang 

disampaikan pada Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang. Makalah yang ditulis Aryo Tumoro dengan judul 

Wigatine Wacan Basa Jawa kanggo Nyengkuyung Pelajaran Basa lan Sastra Jawa, yang disampaikan pada 

Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang. Makalah dalam Jurnal Penelitian Kependidikan, dengan judul 

Pengaruh Minat dan Kemampuan Membaca Terhadap Kemampuan Mengapresiasi Prosa, yang ditulis 

Sumitro. 

 Berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran mandiri, peneliti menelaah beberapa 

buku atau literatur berikut ini. Buku Improving Learning Proffessional Practice in Secondary Schools, 

yang ditulis Derek Glover dan Sue Law. Buku Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar 

yang ditulis oleh Prof. Dr. S. Nasution, MA. Buku Mozaik Teknologi Pendidikan yang ditulis Dewi Salma 

Prawiradilaga dan Eveline Siregar. Buku Konstruktivisme dalam Pembelajaran yang ditulis oleh Paulina 

Pannen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.  Buku Teori Belajar dan 

Model-model Pembelajaran yang ditulis oleh Dr. Toeti Soekamto, dkk.  Buku Educational Research yang 

ditulis oleh Walter R. Borg and Gall.  Buku Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar 
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yang Kreatif dan Efektif yang ditulis Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd.  Buku yang ditulis Udin S. 

Winataputra, dengan judul Model-Model Pembelajaran Inovatif. (9) Artikel dari internet 

http://balitbang.depkominfo.go.id dengan judul Teknologi Dukung Pembelajaran Mandiri.  

 Berkaitan dengan CD interaktif, peneliti menelaah beberapa buku atau literatur berikut ini. (1) 

Makalah dengan judul Nonton Film sambil Belajar Bahasa dan Sastra Jawa Sebuah Inovasi untuk 

menghindari Kesan ’Kuno’ Bahasa Jawa, yang disampaikan Eka Yuli Astuti pada Kongres Bahasa Jawa IV 

di Semarang. (2) Artikel yang diambil dari internet http://ardansirodjuddin.blogspot.com yang ditulis oleh 

Ardan Sirodjuddin, dengan judul Optimalisasi Media Pembelajaran di Sekolah. (3) Makalah Pembelajaran 

dengan Multimedia, ditulis Edi Noersasongko yang disampaikan pada Seminar Nasional Pemanfaatan 

Multimedia Pembelajaran untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional. (4) Artikel dari internet 

http://romisatriowahono.net. Pengembangan Sistem eLearning dan Multimedia Pembelajaran yang ditulis 

oleh Romi Satrio Wahono. (5) Buku ”Trik Desain Presentasi dengan Microsoft Office dan Power Point 

2003, karangan Isroi yang diterbitkan PT Elex Media Pratama Jakarta. (6) Buku Optimalisasi Media 

Pembelajaran yang ditulis R. Angkowo dan A. Kosasih terbitan Grasindo Jakarta. (6) Buku Prinsip-Prinsip 

Penulisan Program Multimedia, yang ditulis Ade Koesnandar diterbitkan Pusat Teknologi dan Informasi 

Pendidikan Depdiknas. (7) Buku Panduan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Depdiknas. 

 Dalam analisis praktis, peneliti melakukan kegiatan observasi kepada beberapa guru bahasa 

Jawa berkaitan dengan pembelajaran membaca cerita wayang di sekolah Menengah Pertama di Kota 

Semarang. Hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dialami guru dalam 

pembelajaran membaca cerita wayang, media yang mungkin digunakan guru dalam pembelajaran, apakah 

dalam pembelajaran sudah menggunakan CD interaktif, serta kesulitan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran membaca. 

 Peneliti juga melakukan observasi terhadap siswa, dengan mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan pembelajaran membaca cerita wayang. Hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan minat 

siswa mengikuti pembelajaran membaca cerita wayang Ramayana, hambatan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, media yang digunakan guru cukup menarik atau tidak, kompetensi siswa dapat 

dimaksimalkan, serta apakah siswa diberi kesempatan belajar sesuai kecepatan belajarnya. 
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4.1.2 Hasil Analisis Kebutuhan Guru dan Siswa 

 Analisis kebutuhan guru dengan memberikan angket kepada 5 orang guru bahasa Jawa, masing-

masing 1 guru bahasa Jawa SMP 7 Semarang sebagai Sekolah Standar Nasional, 1 guru bahasa Jawa SMP 

21 Semarang sebagai Sekolah Berstandar Internasional, 1 guru bahasa Jawa SMP Nusaputera Semarang 

sebagai sekolah swasta , 1 guru bahasa Jawa SMP 37 Semarang sebagai Rintisan Sekolah Standar Nasional 

dan 1 guru bahasa Jawa SMP 39 Semarang Rintisan Sekolah Standar Nasional.Hasil angket pertanyaan 

berkaitan dengan pembelajaran membaca cerita wayang yang selama ini dilakukan serta diinginkan oleh 

guru maupun siswa, menunjukkan guru sering mengalami kesulitan dalam membelajarkan membaca cerita 

wayang. Kesulitan yang dialami berkaitan dengan respon siswa yang kurang termotivasi untuk mau 

membaca teks wacana dengan alasan malas karena tidak tahu arti atau maksud wacana. Sebab lain, belum 

tersedianya media yang dapat digunakan untuk pembelajaran membaca cerita wayang yang dapat menarik 

minat siswa. Untuk itu, pembelajaran sering dilakukan dengan cara guru berceramah, menjelaskan maksud 

isi wacana. Buku teks merupakan satu-satunya sumber belajar dalam proses pembelajaran membaca. Siswa 

hanya pasif, tidak minat membaca sehingga hanya mendengarkan saja apa yang disampaiakan guru.  Dalam 

proses pembelajaran guru sebagai pengendali utama, sehingga proses pembelajaran lancar atau tidak, 

tergantung guru. Situasi belajar yang demikian tidak sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam kegiatan pembelajaran  tidak sekedar 

menstranfer pengetahuan pada siswa dengan memandang siswa seperti bejana atau botol kosong yang harus 

diisi begitu saja. Akan tetapi  lebih dari itu proses pembelajaran  hendaknya memungkinkan terjadinya 

proses interaktif dan adanya pengalaman belajar siswa secara optimal. Dalam proses pembelajaran 

mestinya berlaku pula perumpamaan bahwa untuk melatih kemandirian seseorang adalah memberikan kail 

pada orang itu dan bukannya hanya sekedar memberikan ikannya. Dalam hal ini siswa tidak hanya 

berperan sebagai penerima informasi berupa pengetahuan tetapi justru harus mencari dan menemukan 

pengetahuan tersebut . Oleh sebab itu proses pengajaran harus diciptakan terjadinya proses belajar tersebut 

secara interaktif. Dalam hal ini Gulo (2004:8) menjelaskan bahwa mengajar adalah usaha untuk 

menciptakan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar secara optimal.  
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 Sementara itu Mulyasa (2004:100) menjelaskan pembelajaran pada hakekatnya adalah proses 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang 

lebih baik. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan 

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. 

 Adanya perubahan tingkah laku yang lebih baik dari peserta didik memberikan implikasi pada 

hasil pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya keberhasilan pembelajaran akan berdampak pada peningkatan 

mutu pendidikan secara luas. Untuk mewujudkan harapan tersebut, proses pengajaran harus direncanakan 

dengan baik melalui  strategi pembelajaran yang sistematis. Menurut Sukamto (2004:2) trend baru strategi 

pembelajaran meliputi: mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menekankan pendekatan inter-dan 

multi-disipliner, meningkatkan partisipasi subyek didik (active learning). Mengelola dengan baik 

keterkaitan yang jelas dan sistematis antara hasil belajar, mutu, dan motivasi, serta menggeser fokus dari 

“mengajar” menjadi “belajar”.  

 Hasil analisis kebutuhan guru menunjukkan keinginan untuk meningkatkan partisipasi siswa 

serta adanya keterlibatan  sumber-sumber belajar yang variatif, interaktif serta untuk melatih kemandirian, 

diwujudkan suasana belajar dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran seperti pemanfaatan 

komputer. Dengan bantuan perangkat komputer, dibutuhkan  media pembelajaran yang variatif dalam 

bentuk CD interaktif. Hal demikian tidak lain agar proses pembelajaran dapat efektif dan berkualitas.  

 Dalam analisis kebutuhan siswa diperoleh gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran membaca cerita wayang Ramayana. Pembelajaran membaca yang terjadi selama ini 

dilakukan dengan membaca sendiri dalam hati, menurut siswa sulit dilakukan. Kesulitan ini berawal dari 

kurangnya pemahaman siswa terhadap teks wacana yang disajikan dalam buku. Siswa sering menemukan 

kata-kata sulit, sehingga makna yang ada dalam teks wacana tidak sampai pada peserta didik. Dalam hal ini 

sebetulnya dapat diatasi dengan kemauan untuk membuka kamus, namun siswa merasa malas untuk 

membuka, bahkan tidak mempunyai kamus. Sehingga menjadi hal yang sangat umum apabila menemui 

kata sulit, gurulah yang menjelaskan arti kata sulit tersebut. Akibatnya siswa pasif dan selalu menunggu 

ceramah guru berkaitan dengan teks wacana. Khususnya membaca cerita wayang Ramayana, banyak siswa 

yang belum pernah melihat pementasan wayang, baik wayang kulit maupun wayang orang. Siswa 

berpendapat melihat wayang identik dengan ‘wong tuwa, ndesa, katrok’, sehingga pementasan wayang 
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yang sekarang ini sudah jarang ditemukan semakin ditinggalkan generasi muda. Padahal, wayang sarat 

dengan nilai-nilai kehidupan, budi pekerti, dan ajaran sosial dalam bermasyarakat. 

 Dari hasil wawancara, tidak semua siswa belum tahu tentang wayang. Dari 40 siswa responden 

terdapat 3 orang siswa sudah pernah melihat wayang, sehingga walaupun belum paham tentang cerita 

wayang, paling tidak sudah pernah tahu. Hal ini berdampak apabila teks wacana yang diberikan hanya dari 

buku pegangan , siswa yang belajarnya cepat akan cepat merasa bosan karena tidak ada pilihan teks wacana 

cerita wayang yang lain. Sedangkan siswa yang belajarnya lambat sangat tergantung pada guru. Apabila hal 

ini tidak mendapat perhatian, akan berpengaruh pada minat siswa untuk membaca cerita wayang semakin 

berkurang, dan tidak tertarik lagi untuk mengetahui pesan atau makna yang ada dalam cerita wayang 

Ramayana. 

 Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, guru perlu mengkondisikan situasi 

pembelajaran membaca cerita wayang yang menarik, dengan menyediakan media yang dapat 

mengakomodasi perbedaan individu pebelajar. Media yang dapat menarik minat membaca cerita wayang 

dan membantu melatih kemandirian siswa adalah CD interaktif. Dengan demikian diharapkan proses 

pembelajaran dapat efektif dan berkualitas. 

 Proses pembelajaran dapat efektif dengan mengembangkan sikap positif siswa, menciptakan 

kebiasaan berpikir positf, dan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya.  Hal ini 

seperti dijelaskan Sukamto (2004:3)  bahwa pembelajaran akan efektif bila berhasil memadukan lima 

dimensi yaitu; sikap dan persepsi yang positif untuk memfasilitasi proses belajar yang efektif, pemerolehan 

dan pengintegrasian ilmu pengetahuan yang terdahulu (constructivisme), pengembangan dan pendalaman 

ilmu pengetahuan, penerapan/penggunaan ilmu pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir 

produktif 

 Menurut Mulyasa (2004:101), proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta 

didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya. Selanjutnya  menjelaskan bahwa kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan 

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik 

terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan 

kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, 
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proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan minat yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%).  

 Dengan demikian semakin memperjelas bahwa hakekat pembelajaran dititik beratkan pada 

berlangsungnya  proses belajar dari siswa secara interaktif sehingga memperoleh pengalaman belajar secara 

langsung dan bukan sekedar trasfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses pembelajaran juga 

ditekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Hal demikian 

tentunya harus dipahami semua pihak terutama guru sebagai pelaksanan digaris depan dalam mengelola 

proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas.  

 Hasil analisis kebutuhan ini dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan model pembelajaran 

membaca cerita wayang. Dengan demikian, media CD interaktif kompetensi membaca cerita wayang 

sesuai dengan kebutuhan lapangan. 

4.1.3 Penyusunan Prototipe Produk Pengembangan 

 Setelah menelaah hasil analisis kebutuhan guru dan siswa, langkah selanjutnya adalah 

menyusun prototipe produk pengembangan. Prosedur pengembangan produk pembelajaran berupa CD 

interaktif pembelajaran membaca cerita wayang, digambarkan sebagai berikut. 

Bagan 2 
Prosedur Pengembangan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Menentukan kompetensi yang dikembangkan 

III. Menyusun media pembelajaran kompetensi membaca  
1) Petunjuk 
2) Appersepsi 
3) Kompetensi 
4) Uraian materi 
5) Kamus 
6) Latihan soal 
7) Tindak lanjut 
 
8)  

II. Pelaksanaan Pengembangan 
1) Merumuskan judul, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
2) Merumuskan indikator  dan butir-butir materi  
3) Prosedur, jenis dan alat evaluasi 
4) Pengumpulan bahan, media dan sumber 
5) Menyusun multimedia 

IV. Review dan Uji coba Produk 
 
 Review 

Ahli media dan 
ahli materi  

Revisi 
Uji coba kelompok kecil dan 
uji coba lapangan 
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Prosedur pengembangan media CD interaktif pembelajaran membaca cerita wayang yang 

ditempuh untuk menghasilkan multimedia pembelajaran ini dibagi dalam lima tahap, yaitu : (1) tahap 

penentuan kompetensi yang dikembangkan ; (2) tahap pelaksanaan pengembangan dengan langkah-langkah 

yang sudah ditentukan ; (3) tahap penyusunan media pembelajaran kompetensi membaca; (4) tahap review 

dan uji coba produk ; dan (5) revisi produk media pembelajaran mandiri. 

Pelaksanaan tahap-tahap prosedur pengembangan media pembelajaran mandiri kompetensi 

membaca cerita wayang dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Tahap penentuan kompetensi yang dikembangkan  

Prosedur pengembangan media pembelajaran dengan media pembelajaran diawali dengan 

menentukan kompetensi yang akan dikembangkan supaya pembelajaran lebih menarik dan mudah sehingga 

indikator pembelajaran dapat dicapai lebih optimal dan efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

observasi pada waktu proses pembelajaran di kelas dan interview beberapa guru pada Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran dan peserta didik kelas VII SMP 39 Semarang mengenai kesulitan pembelajaran 

kompetensi membaca sastra cerita wayang. Dari hasil angket, observasi dan wawancara diperoleh masukan 

bahwa pembelajaran kompetensi membaca sastra cerita wayang sulit, terasa asing karena selain tidak 

pernah melihat pertunjukan wayang, bahasa sulit dipahami karena tidak tahu arti kata dalam bacaan. Selain 

itu pembelajaran monoton dengan menggunakan metode ceramah. Observasi juga dilakukan terhadap 

sumber-sumber belajar yang dipakai selama ini. Sumber belajar yang dipakai hanya terbatas pada buku-

buku cetak dan tentunya kurang menarik. Supaya pembelajaran kompetensi membaca sastra cerita wayang 

menjadi lebih menarik, maka perlu adanya inovasi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

mandiri berupa multimedia komputer sebagai upaya membantu kesulitan pencapaian kompetensi belajar 

peserta didik. 

 

V.Program final media pembelajaran mandiri kompetensi membaca 
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2) Tahap pelaksanaan pengembangan  

Langkah-langkah yang ditentukan adalah : (a) Menentukan judul, Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar, (b) Merumuskan indikator dan butir-butir materi, (c) Prosedur, jenis dan alat evaluasi, 

(d) Pengumpulan bahan, media dan sumber, (e) Menyusun media pembelajaran mandiri berupa CD 

interaktif.  

(a) Menentukan judul, Standar Kompetensi, dan Kompetensi Dasar 

Proses pengembangan media pembelajaran diawali dengan menetapakan judul, standar 

kompetensi, dan kompetensi dasar yang bersumber pada silabus Kurikulum bahasa jawa 2004 yang 

diterapkan di SMP. Judul media pembelajaran mandiri ini diberi judul Media Pembelajaran Mandiri 

Membaca Cerita wayang. Standar kompetensinya adalah mampu membaca dalam hati dan memahami isi 

bacaan baik sastra maupun nonsastra. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah membaca dalam hati 

cerita wayang Ramayana. 

(b) Merumuskan indikator dan butir-butir materi,  

Indikator ketercapaian pembelajaran dengan media pembelajaran mandiri adalah peserta didik 

mampu menyebutkan tokoh cerita, menceritakan watak tokoh dalam cerita, menyebutkan latar kejadian 

cerita, mendeskripsikan nasehat yang tersirat dalam cerita, mampu menceritakan kembali cerita secara lisan 

dengan bahasa sendiri , dan mampu memeragakan tokoh. 

Berdasar Kurikulum bahasa jawa 2004 butir-butir materi cerita wayang untuk SMP kelas VII 

diambil dari cerita wayang Ramayana 

 (c) Prosedur, jenis dan alat evaluasi,  

 Spesifikasi tingkah laku dan butir materi yang ditetapkan, dapat ditentukan prosedur, jenis dan alat 

penilaian. Prosedur penilaian berhubungan dengan cara penilaian, misalnya lisan, tulis, perbuatan. Alat 

penilaian berupa tes dan non tes. 

 CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri ini penilaian diberikan ketika sajian sedang 

berlangsung dalam bentuk observasi yang berupa instrumen tes dengan soal pilihan ganda. Penilaian 

tertulis dilakukan pada akhir sajian seluruh program untuk sikap peserta didik. 

(d) Menetapkan dan mengembangkan bahan, media dan sumber,  
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Bahan, media dan sumber dikembangkan sedemikian rupa sehingga siap pakai. Mengembangkan 

bahan, media dan sumber mencakup kegiatan : (1) mengembangkan materi menjadi CD interaktif 

pembelajaran mandiri pada kompetensi membaca cerita wayang; (2) mengolah bahan menjadi bentuk-

bentuk yang dapat membantu pemahaman peserta didik, seperti dengan animasi, gambar, hyperlink, dan 

dibuat interaktif; (3) mencari sumber yang relevan yang dapat memudahkan peserta didik mencapai 

kompetensi yang diharapkan. 

(e) Menyusun media  pembelajaran mandiri.  

 Apabila langkah di atas sudah dikerjakan, kegiatan berikutnya adalah menuangkan hasil-hasil 

yang telah diperoleh ke dalam format software pembelajaran. Tahap-tahap pengembangan software media 

pembelajaran kompetensi membaca  cerita wayang, secara berurutan seperti di bawah ini.(1) pemilihan 

topik yang tepat sesuai kebutuhan siswa. Pemilihan topik disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada 

dalam kurikulum, (2) pembuatan garis besar isi. Garis besar isi merupakan ancangan global yang nanti akan 

ditampilkan dalam media CD interaktif. Tahap ini menetapkan tujuan dan sasaran, membuat design lay out, 

serta susunan menu. (3) mempersiapkan bahan yang berupa CD tayangan wayang, teks-teks bacaan cerita 

wayang Ramayana dengan berbagai judul, dan soal-soal untuk evaluasi. (4) pelaksanaan produksi. Dalam 

tahap ini, pembuatan produk media CD interaktif dilakukan mulai dari penulisan storyboard script dalam 

bentuk kolom, seperti pada tabel 3. Cara ini dilakukan agar urutan penyajiannya sistematis dan mudah 

dipahami peserta didik. 

Tabel 3 
Storyboard script pembuatan produk CD interaktif 

 

NO VISUAL AUDIO 

1 Angka 6-5-4-3-2-1 Suara detik jam 

2 Gambar Gunungan Gendhing Palaran 

2 Judul Gendhing Palaran 

3 Menu pilihan jumlah 6 Tanpa musik 

4 Panuntun Tanpa musik 

5 Gambar tokoh wayang Ramayana  Tanpa musik 
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6 Materi 1,2,3,4 dengan link Tanpa musik 

7 Soal evaluasi, jumlah 10 nomor dalam 10 
slide, tiap-tiap materi 

Tanpa musik 

8 Balikan bila jawaban benar Suara gong 

9 Balikan bila jawaban salah Suara terompet 

10 Beberapa Link internet Tanpa musik 

11 Sumber Bacaan Tanpa musik 

12 Matur nuwun Gendhing Palaran 

 

Setelah penyusunan storyboard script dibuat prototipe produk CD interaktif sebagai media 

pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang, sebagai berikut ini.  

3) Tahap menyusun media pembelajaran  

Media tersusun beberapa slide dengan pengempokan urutan sebagai berikut. 
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6-5-4-3-2-1, berfungsi sebagai transisi pembuka, dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

 

 
 
Gunungan sebagai pembuka. Gunungan yang pada awalnya disebut kayon, dalam pewayangan 

melambangkan berbagai hal. Peraga wayang ini menggambarkan berbagai hal seperti gunung, pohon besar, 

api, ombak samudra, angin, ribut, gua dan lain sebagainya. Namun sebenarnya kayon atau gunungan 

melambangkan pohon kehidupan.  Kalpataru yang bercabang delapan, sebagai lambang awal dan akhir. 

Karenanya, gunungan wayang juga membawakan lambang konsep  mitos Jawa; sangkan paraning dumadi. 

Pada media ini seperti layaknya sebuah pertunjukan wayang maka senanatiasa diawali dengan gerakan atau 

tampilan gunungan. 

 

PANUNTUN
1. Program iki minangka media pembelajaran mandiri, mila saka

iku para siswa diajak bisa nindhakake dhewe pasinaon tanpa
njagakake liyan

2. Ing Menu Utama ana Enem pilihan yaiku :

• Panuntun

• Profil

• SK/KD

• Appersepsi

• Materi

• Metu

3. Ing njerone ana pilihan –pilihan ( link ) , sing digunake
saperlunya kanggo nuju pilihan liyane, pilihan iku kang
kagaris ngisor

x
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Panuntun sebagai arahan siswa untuk menggunakan media tanpa bantuan orang lain. Slide ini 

menunjukkan kemandirian media, karena memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan siswa dapat mempelajarinya secara mandiri dengan bantuan minimal dari guru 

atau orang lain. Bahkan tanpa bantuan sama sekali atau belajar sendiri. 

 

SMP Kelas VII

 
Bahan Ajar sebagai judul identitas mata pelajaran  dan  sasaran kelas.  Mata pelajaran yang dimaksudkan 

adalah mata pelajaran bahasa Jawa, sedangkan sasaran kelas adalah kelas VII SMP. 

 
 

M enuM enu
PANUNTUN

SK/ KD

PROFIL

APPERSEPSI

MATERI

KELUAR

 
 
Menu ditampilkan sebagai petunjuk untuk melangkah ke komponen–komponen dalam media 

pembelajaran. Slide ini bersifat Learner Controlled, artinya memberikan kesempatan siswa untuk 

menentukan sendiri hal apa yang akan mereka lakukan terlebih dahulu. Misalnya, siswa bisa mengawalinya 

dari appersepsi terlebih dahulu, sebelum memulai materi, atau SK/KD.  
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PANUNTUN GLADHEN

1. Saben wacan ana sepuluh soal kanggo gladhen, pilihen soal sing 
urut

2. Carane njawab, klik ing jawaban sing kok anggep paling bener
3. Yen jawabmu bener, ana tanda :Bener jawabmu, lan bisa neruskake

soal sa teruse,.
4. Yen jawabmu luput , ana tanda : Kurang trep, coba wacanen maneh
5. Yen wis sepuluh nomor rampung , nyuwuna soal uji kompetensi, 

marang Guru 

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

 
Panuntun Gladhen digunakan sebagai petunjuk siswa saat melaksanakan evaluasi. Pada Panuntun 

Gladhen ini ada lima petunjuk yang meliputi jumlah soal, cara menjawab, tindakan setelah menjawab 

benar ataupun salah, dan tindakan setelah menjawab secara keseluruhan.  

APPERSEPSI

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

Apa to Ramayana iku ?

Ing tembok candi Siwa kang ana tlatah candi Prmabanan tinatah crita Ramayana 
kang wujudake crita paling apik saka tanah Jawa. 

Coba iki gambare sapa ?

Raden Rama Wijaya

x

 
 

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

Anoman

Dewi Shinta

x
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Appersepsi ditampilkan beberapa gambar tokoh wayang wayang kulit yang terkait, guna untuk 

menghubungkan apa yang telah diketahui pengguna dengan apa yang akan dipelajari dalam media 

pembelajaran. Dimulai dengan kalimat tanya dalam appersepsi ini dengan tujuan menarik perhatian 

pengguna. Ketertarikan akan membuat siswa ingin tahu lebih banyak isi media. Setelah pengguna membaca 

kalimat tanya, kemudian muncul gambar tokoh wayang yang harus ditebak siapa namanya. Dengan satu 

kali klik, akan muncul jawaban nama tokoh wayang tersebut. 

 

BAHAN  AJAR
Materi 1

Materi 2
Materi 3

Materi 4

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

 
 

Bahan ajar ditunjukan sebagai link materi1, materi 2, materi 3, dan materi 4 dengan tujuan siswa dapat 

memilih materi bacaan sesuai dengan kebutuhannya. 

 

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

Standar
Kompetensi

Kompetensi
Dasar

Indikator

Mampu membaca dalam hati dan
memahami isi bacaan baik sastra
maupun non sastra.

Membaca dalam hati cerita wayang
Ramayana .

1. Menjelaskan watak tokoh dalam cerita.
2. Menjelaskan nasehat yang tersirat

dalam ceritaA

 
 



57 
 

 
 

SK/KD sebagai arahan untuk mencapai kompetensi pembelajaran. Tujuan dituliskan secara jelas, sehingga 

siswa mengetahui manfaat dan arah yang jelas saat pembelajaran dengan menggunakan media ini. SK/KD 

merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai dan harus ditentukan sebelumnya.  Ditampilkan waktu dengan 

harapan siswa dapat mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. 

 

NGUMBARA
Rama badhe kajumenengaken nata nggantos kalenggahanipun ingkang Rama Prabu Dasarata. 

Upacara jumenengan sampun badhe katindakaken , kathah tiyang ingkang ningali. Rama sampun
ngagem busana kanarendran.

Nalika Rama ngadhep ing ngarsanipun ingkang Rama , Prabu Dasarata ngandharaken
panyuwunanipun ingkang Keyayi. Rama ketingal teteg saha sabar, manahipun rila . Sarujuk lan nampi
bab punika. Amargi ingkang Rama netepi janjinipun jumbuh wewaring guru. Satriya kudu netepi janjine. 
Penggalihipun Prabu Dasarata kados rinujit pirsa punika.

Rama ngendika dhateng Sinta badhe nilaraken Ayodya. Sinta badhe dipuntilar kemawon nanging
boten purun.Lesmana ugi boten kantun. Rama tuwin Sinta gantos busana lajeng nyuwun pamit
dhateng Rama, ibu tuwin rayi-rayinipun . Kathah ingkang ndherekaken ngantos dumugi watesing
negari. Boten watawis dangu sapengkeripun Rama, Lesmana tuwin Sinta, Prabu Dasarata seda. 
Amargimengggalihkan kasangsaranipun ingkang putra.

Barata badhe kajumenengaken nata nanging boten purun amargi punika hakipun Rama. Barata
kesah madosi Rama lan kepanggih . Barata nyuwun dhateng Rama supados wangsul lan ngasta
pusaraning praja, nanging Rama boten purun amargi nhoni dhawuhipun ingkang Rama

Eval uasi

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

 
 
Materi ditunjukan dengan teks bacaan dengan link antar file, di atasnya diberikan link untuk ke menu dan 

slide yang terkait.  

 

Evaluasi 1
NO :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Ingkang nggadhahi hak nggantos Prabu
Dasarata punika…

A. Barata

B. Rama

C. Lesmana

D. Sinta

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

 
 
Evaluasi dipilih setelah selesai membaca teks  , siswa mengerjakan sesuai Panuntun gladhen, dan soal 

disajikan secara acak, siswa bisa berpartisipasi dengan memilih soal sesuai keinginan siswa, dan sekaligus 

mendapatkan konfirmasi kebenaran jawaban. Slide ini menunjukkan media ini besifat interaktif, karena 

memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Gladhen dibuat dalam bentuk tes obyektif 
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pilihan ganda. Terdapat 10 nomor soal. Siswa bisa memilih sesuai nomor yang diinginkan. Soal yang 

berupa “problem solving” tidak ditampilkan di sini, namun dibawa guru. 

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

Bener
Jawabmu

Yen wis mantep enggal nyuwun soal
Uji Kompetensi

 
 
Umpan balik dalam gladhen diberikan “reinforcement”, Bener jawabmu, yen wis mantep enggal nyuwuna 

soal uji kompetensi marang Bapak/Ibu Guru. Bentuk respon bila siswa memilih jawaban yang benar untuk 

soal nomor 10, sehingga siswa mendapat kesempatan untuk meminta, soal uji kompetensi. 

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

Bener
Jawabmu

Evaluasi 1
NO :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Terusna !

 
Bentuk respon jawaban benar untuk soal nomor 1 s.d 9, sehingga siswa dapat melanjutkan ke soal 

berikutnya. Umpan balik diberikan “reinforcement”, Wow, Bener jawabmu, Terusna. 
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MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

Kurang
Trep Coba

Wacanen
maneh

 
 
Bentuk respon jawaban soal salah, umpan balik dalam gladhen diberikan dalam bentuk “reinforcement”, 

Kurang trep jawabanmu, coba wacanen maneh. sehingga siswa harus  mengulang materi pembelajaran 

yang dipilih, ditekankan pada kembali ke teks yang sudah dibaca. Kalimat ini digunakan dengan tujuan 

untuk menghindari ungkapan yang memojokkan atau menyakitkan.  

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

Pr of il
Nama : Rini Rusmiasih, S.Pd

NIP : 500114925

Unit  Ker ja ; SM P N 39 Semar ang

 
Profil sebagai petunjuk identitas penyusun materiyang meliputi, nama, Nomer Induk Pegawai, institusi 

tempat bekerja, sekaligus foto. 
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MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

DAFTAR PUSTAKA
Daryanta.S. Kawruh Basa Jawa, Suranbaya, Apollo.

Prawiro Atmodjo. S. 1990. Bausastra Jawa. Suraba-ya:Yayasan 
’Djojo Bojo.

________, 1999. Ensiklopedia Wayang Indonesia. Jakarta: 
Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia

 
 

Daftar pustaka sebagai petunjuk sumber bacaan yang digunakan dalam penyusunan materi media. 

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

Link online
http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Tokoh_Ramayana
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramayana
http://jv.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Ramayana
www.bl.uk/ramayana
www.sinarharapan.co.id/hiburan/budaya/2005/0528/bud2.html 
http://learning.berkeley.edu/wciv/ugis55a/readings/ramayana.html
http://www.yogyes.com/id/yogyakarta-cultural-performance/sendratari-
ramayana/
http://www.crock11.freeserve.co.uk/ramay.htm
www.gita-society.com/bhagavad-gita-section3/ramayana.pdf
www.csulb.edu/~dsteiger/intro_religion2.pdf
prabuwayang.files.wordpress.com/2008/02/cerita-singkat-ramayana.pdf

 
 
Sesuai dengan teori belajar konstruktifistik, belajar akan lebih baik jika siswa mencari, menemukan dan 

membangun pengetahuannya sendiri. Untuk itu CD interaktif ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membangun pengetahuannya sendiri. Slide link online dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

siswa menuju ke alamat-alamat situs yang dapat memberikan informasi guna menambah pemahaman siswa 

tentang materi yang dibahas. 
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x

MENU Profil Pustaka Link Teges
tembung

TEGESE TEMBUNG

nandhang asmara, ’jatuh cinta’:gandrung

apik, endah banget, ’sangat indah’:edi peni

digawa menyang dhedhuwuran, ’dihadapkan’:disowanake

digebugi, dipilara, ’dihajar’:dirangket

ditinggal, ’ditinggalkan’:dipuntilar

didunungake, ’ditempatkan’:dipapanake

diutus, ’ditugasi’:dinuta

dipindah, ’dipindah’:diboyong

suwe, ’lama’:dangu

keris cilik, ’keris kecil’:cundrik

sandhangan, ’pakaian’:busana

ora, ’tidak’:boten

 
 
Tegese tembung digunakan sebagai bahan untuk membantu siswa memahami kata-kata sulit yang 

ditemukan pada saat membaca teks. Tegese tembung ini dapat digunakan sebagai kamus.  

 

 
 
Penutup sebagai ungkapan terima kasih menggunakan media pembelajaran. Tampilan yang menarik untuk 

dapat memberikan kesan kepada siswa yang telah selesai menjalankan proses pembelajaran dengan CD 

interaktif ini merasa telah belajar sesuatu. 

4.1.4 Uji Ahli 

 CD interaktif pembelajaran mandiri yang telah disusun peneliti kemudian dinilai oleh ahli 

sebagai masukan memperbaiki prototipe produk. Penetapan ahli yang diminta untuk menilai produk 

pengembangan berdasarkan isi format penilaian, yakni aspek isi, pembelajaran, serta aspek media. Aspek 
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isi meliputi kebenaran konsep dan kedalaman materi, aspek pembelajaran meliputi kebahasaan, 

keterlaksanaan, sedangkan aspek media berkaitan dengan tampilan. 

 Uji coba ahli sebagai dasar untuk me-review produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media, 

melalui angket, diskusi, dan wawancara. Hasilnya dapat dirinci sebagai berikut. 

(1) Hasil Uji Ahli Materi  

 Uji ahli dilakukan melalui diskusi, angket dan wawancara dengan hasil sebagai berikut. Ahli 

materi terdiri dari 2 orang guru bahasa Jawa, masing-masing 1 guru bahasa Jawa SMP 7 Semarang dan 1 

guru bahasa Jawa SMP 39 Semarang. Data yang terkumpul melalui angket menunjukkan bahwa, dari aspek 

isi bahwa materi sesuai bidang ilmunya, kategori sangat tinggi (5,00), materi sesuai dengan standar 

kompetensi, indikator sudah sesuai dengan kompetensi dasar, serta kecukupan dalam pemberian latihan, 

juga kategori sangat tinggi (5,00). Sedangkan untuk indikator kejelasan petunjuk belajar, kategori tinggi 

(4,00) dan pemberian appersepsi mendukung keberhasilan belajar, kategori tinggi (4,50), sedangkan 

kesesuaian materi dengan tingkat kemampuan berbahasa peserta didik, kategori tinggi (4,00). 

Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 
Data kualitas CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang dilihat dari aspek isi. 
 

NO PERNYATAAN SKOR 
RATA-RATA KATEGORI 

1. Aspek isi bahwa materi sesuai bidang ilmunya 5,00 Sangat tinggi 

2. Materi sesuai dengan standar kompetensi 5,00 Sangat tinggi 

3. Indikator sudah sesuai dengan kompetensi dasar 5,00 Sangat tinggi 

4. Kecukupan dalam pemberian latihan 5,00 Sangat tinggi 

5. Kejelasan petunjuk belajar 4,00 Tinggi  

6. Kesesuaian materi dengan tingkat kemampuan 
berbahasa peserta didik 

4,00 Tinggi 

 Rata-rata Skor 4,66 Tinggi  
 

 Data analisis kualitas pembelajaran dengan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

kompetensi membaca cerita wayang dilihat dari aspek pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 2. Dari aspek 

pembelajaran menunjukkan bahwa kejelasan petunjuk belajar memperoleh skor (4,00), pemberian 

appersepsi mendukung keberhasilan belajar kategori tinggi (4,00), soal-soal tes sesuai indikator kategori 
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sangat tinggi (5,00), pemberian motivasi belajar, kejelasan istilah-istilah yang ada, animasi mendukung 

pembelajaran, dan bahasa yang digunakan mudah dipahami kategori sedang (3,50). Secara keseluruhan 

dilihat dari aspek pembelajaran menunjukkan kategori tinggi dengan rerata 3,85. 

 
 

Tabel 5 
Data kualitas CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri  

kompetensi membaca cerita wayang dilihat dari aspek pembelajaran. 
 

NO PERNYATAAN SKOR    RATA-
RATA 

KATEGORI 

1. Kejelasan petunjuk belajar 4,00 Tinggi  

2. Pemberian appersepsi mendukung keberhasilan 
belajar 

4,00 Tinggi 

3. Soal-soal tes sesuai indikator 5,00 Sangat tinggi 

4. Pemberian motivasi belajar 3,50 Sedang 

5. Kejelasan istilah-istilah yang ada 3,50 Sedang  

6. Animasi mendukung pembelajaran 3,50 Sedang 

7. Bahasa yang digunakan mudah dipahami 3,50 Sedang 

 Rata-rata Skor 3,85 Tinggi  
 

 Selain angket, juga dilakukan wawancara mengenai isi dan produk CD interaktif, baik tentang 

kebenaran konsep, kedalaman materi, kebahasaan, dan tanggapan-tanggapan serta komentar umum dalam 

rangka perbaikan atau revisi sebelum ke tahap berikutnya. Rangkuman hasil wawancara dengan ahli materi 

terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 
Hasil rangkuman wawancara dengan ahli materi 

 

NO BAGIAN YANG SALAH JENIS 
KESALAHAN 

SARAN PERBAIKAN 

1. Penulisan kata mila Penulisan kata Kalimat menggunakan bahasa 
ngoko, mula tidak perlu ditulis 
mila 

2. Pada slide identitas belum dituliskan untuk 
kompetensi apa. 

Kompetensi 
belum tertulis 

Dituliskan pada slide identitas 
kompetensi membaca cerita 
wayang 

3. Penulisan kata petunjuk bahasa Petunjuk diganti dengan 
panuntun 
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4. Penulisan saperlunya pada slide panuntun Penulisan kata Saperlunya salah, diganti 
dengan  saperlune 

5. Penulisan jawabmu pada slide panuntun 
gladhen 

Penulisan kata Jawabmu dibetulkan 
jawabanmu 

6. Gambar Anoman tertulis Raden Lesmana Hyperlink  Gambar Anoman yang diganti 
Raden Lesmana atau nama 
yang diganti Anoman 

7. Tampilan video tidak jalan pemrograman Diberikan alternatif pilihan 
lain 

8. Tulisan wewaring pada materi 1 Penulisan kata Benarnya wewarahing 
 

Komentar/saran umum dari ahli materi disimpulkan: 

1) Petunjuk penggunaan program diperjelas lagi, khususnya bagi siswa yang belum familiar dengan 

komputer 

2) Pada materi wacana penulisan diteliti lagi, jangan sampai ada kesalahan ketik, secara keseluruhan 

sudah sesuai dan baik 

3) Bahasa pada materi disederhanakan supaya mudah dipahami siswa 

4) Gambar wayang untuk appersepsi kalau bisa ditambah dengan tokoh wayang Ramayana yang lain, 

baik tokoh baik maupun jahat 

5) Kalau memungkinkan, untuk jawaban soal yang berupa nama tokoh di-link-kan dengan gambar 

tokoh tersebut, supaya anak lebih kenal 

6) Soal untuk evaluasi perlu ditambah, jangan hanya 5 mungkin 10 

7) Media ini bagus, semoga bisa dibuatkan CD interaktif untuk kompetensi membaca yang lain 

(geguritan, cerkak). 

Simpulan hasil uji ahli materi, layak diujicobakan dengan revisi. Hasil review dari ahli materi 

dikaji oleh peneliti, sebagai dasar untuk perbaikan produk terutama dari segi materi. Untuk menilai 

tampilan produk serta penyajian produk, diminta review ahli media dengan memberikan angket dan 

mendiskusikan hasil rancangan yang dibuat. 

(2) Hasil Uji Ahli Media 

 Ahli media yang me-review produk CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

kompetensi membaca cerita wayang adalah Siswanto, M.Pd sebagai Ketua Komed (Komunitas Multimedia 

Edukasi Jawa Tengah) dan Drs. Toto Legowo. Beliau diminta mengisi angket dan mendiskusikan hasil 
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media yang berupa CD interaktif, ditinjau aspek tampilan, aspek program, dan aspek pebelajar. Hasil 

angket sebagai berikut. 

Tabel 7 
Data kualitas CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri  
kompetensi membaca cerita wayang dilihat dari aspek tampilan. 

 

No PERNYATAAN SKOR    RATA-
RATA 

KATEGORI 

1. Kejelasan petunjuk penggunaan program 3,00 Sedang  

2. Keterbacaan teks atau tulisan 4,00 Tinggi  

3. Pemilihan dan komposisi warna 3,00 Sedang 

4. Tampilan gambar  4,00 Tinggi  

5. Sajian animasi mendukung 3,00 Sedang  

6. Daya dukung movie, musik dan sound effect 
mencukupi 

4,00 Tinggi 

7. Suaranya jelas 4,00 Sedang 

8. Penggunaan bahasa sudah tepat 3,00 Sedang 

 Rata-rata skor 3,50 Tinggi 
 Hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa hanya keterbacaan teks atau tulisan dan daya dukung 

movie, musik dan sound effect, tampilan gambar yang nilainya (4,00) kategori tinggi, sedangkan kejelasan 

petunjuk penggunaan program, pemilihan dan komposisi warna,  sajian animasi, dan penggunaan bahasa 

nilainya (3,00) kategori sedang. Hasil keseluruhan dari aspek tampilan memperoleh rerata 3,50 dengan 

kategori tinggi. Setelah ahli media me-review ternyata masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi 

agar produk lebih baik. Hasil rangkuman wawancara, sebagai berikut. 

1) Petunjuk penggunaan program diperjelas lagi, terutama penjelasan simbol-simbol yang ada pada 

media 

2) Pada keterbacaan bahan ajar ada beberapa yang kurang jelas, seperti font dan besar kecil huruf 

belum seragam 

3) Komposisi warna disesuaikan dengan warna-warna dalam wayang, keemasan lebih sesuai. 

4) Secara keseluruhan sudah bagus dilihat dari ketepatan pemilihan topik, kejelasan tujuan, dan 

sasaran 

5) Latihan dan umpan balik sudah bagus  
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6) Keakraban dengan pengguna (user) perlu ditingkatkan dengan lebih meningkatkan pemahaman 

dalam pemakaian 

7) Skor perolehan dalam latihan tidak bisa diketahui secara langsung. 

Simpulan ahli media, layak diujicobakan dengan revisi. Hasil review dari ahli media dikaji 

kembali oleh peneliti, sebagai dasar untuk revisi produk terutama dari aspek tampilan. 

4.1.5 Revisi Prototipe 

 Setelah dilakukan penilaian ahli materi serta ahli media, langkah berikutnya adalah merevisi 

produk pengembangan. Revisi dilakukan berdasarkan saran masukan dari para ahli tersebut. Dari aspek 

pembelajaran dengan CD interaktif sebagai media pembelajaran membaca cerita wayang yang dibuat, 

dilihat dari segi bahasa yang digunakan, dilakukan revisi dengan lebih disederhanakan sesuai dengan 

kemampuan berbahasa siswa kelas VII, yaitu lebih banyak menggunakan basa ngoko. Hal ini bertujuan 

agar teks wacana mudah dicerna siswa. Demikian pula dengan teks wacana yang terlalu panjang 

disederhanakan sehingga tidak terkesan membosankan. Pada penulisan kata yang salah juga direvisi dengan 

memperhatikan kaidah penulisan bahasa Jawa. Untuk menambah pemahaman siswa jumlah soal dalam 

latihan ditambah, yang semula 5 butir soal menjadi 10 butir soal pilihan ganda. Dengan banyaknya soal, 

siswa dapat berlatih atau menguji diri sendiri sebelum minta soal uji kompetensi kepada guru. Berkaitan 

dengan pemberian motivasi belajar, ada dua hal yang direvisi yaitu berkaitan dengan appersepsi dan umpan 

balik. Appersepsi yang diberikan dengan menampilkan pertanyaan tentang gambar tokoh wayang. Gambar 

wayang yang semula dua tokoh direvisi menjadi enam tokoh. Untuk umpan balik pada saat siswa latihan 

soal, semula menggunakan bahasa Indonesia direvisi dengan mengganti ke bahasa Jawa. Semua masukan 

atau review yang disampaikan ahli materi menjadi perhatian dan pertimbangan peneliti dalam melakukan 

revisi dari aspek isi dan pembelajaran. 

 Revisi dengan memperhatikan review dari ahli media, dilakukan berdasarkan saran yang 

disampaikan. Secara umum kebenaran konsep dengan melihat tampilan media, tidak ada revisi yang 

signifikan, hanya memperhalus tampilan dengan pemilihan warna yang lembut sehingga memberi kesan 

teduh, dan pilihan warna yang semula didominasi warna biru diganti warna keemasan. Warna keemasan 

(gold) dipilih sesuai dengan saran ahli media, bahwa warna ini lebih mendekati fiktur warna asli dari 

pementasan wayang. Sajian animasi dilakukan pengurangan karena daya dukung terhadap materi kurang. 
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 Revisi juga dilakukan untuk jenis font dan ukuran tulisan. Jenis font yang semula berbagai jenis 

direvisi dipilih yang standar yaitu Times New Roman dengan ukuran yang bervariasi. Font yang terlalu 

kecil disesuaikan. Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap sound effect dan musik disesuaikan 

dengan tampilan dan psikologis siswa SMP kelas VII. Dengan demikian tampilan media ada beberapa hal 

yang direvisi namun tidak terlalu substantif, karena secara keseluruhan hasil review ahli media sudah layak 

diujicobakan. 

4.1.6 Uji Coba Penggunaan Produk  

 Pada tahap ini dilakukan 2 tahap uji coba, yaitu uji coba kelompok kecil dan lapangan. Uji coba 

kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang responden kelas VII SMP 39 Semarang yang sudah bisa 

mengoperasikan komputer. Instrumen yang digunakan untuk uji coba ini adalah angket sebagai sumber 

data utama, ditambah dengan diskusi dan observasi sebagai pelengkap data masukan untuk kualitas produk. 

Uji coba kelompok kecil dilakukan guna mengetahui lebih detail mengenai kualitas tampilan dan kualitas 

penyajian materi. Data yang diperoleh sebagai berikut. 

Tabel 8 
Skor Penilaian Kelompok Kecil terhadap Kualitas Tampilan. 

 

No PERNYATAAN SKOR    RATA-
RATA 

KATEGORI 

1. Kejelasan petunjuk penggunaan program 3,40 Sedang  

2. Keterbacaan teks atau tulisan 3,60 Tinggi  

3. Pemilihan dan komposisi warna 4,20 Tinggi 

4. Tampilan gambar  4,00 Tinggi  

5. Sajian animasi mendukung 4,20 Tinggi  

6. Daya dukung movie, musik dan sound effect 
mencukupi 

4,60 Tinggi 

7. Suaranya jelas 4,00 Tinggi 

8. Tampilan menarik 3,60 Tinggi 

 Rata-rata skor 3,95 Tinggi 
 

 Hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa, semua pernyataan berada pada kategori tinggi, hanya 

pada pernyataan kejelasan petunjuk penggunaan program yang masih dalam kategori sedang. Secara 
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keseluruhan dilihat dari kualitas tampilan sudah layak dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 3,95. 

Untuk data kualitas penyajian produk dapat ditunjukkan pada Tabel 9. 

Tabel 9 
Skor Penilaian Kelompok Kecil terhadap Kualitas Penyajian 

 

NO PERNYATAAN SKOR    RATA-
RATA 

KATEGORI 

1. Kesesuaian SK yang ingin dicapai dengan 
indikator keberhasilan  

4,40 Tinggi 

2. Kejelasan petunjuk belajar 4,20 Tinggi  

3. Kemudahan memahami materi bacaan 4,60 Sangat Tinggi 

4. Ketepatan urutan penyajian 4,00 Tinggi  

5. Latihan yang cukup 4,60 Sangat Tinggi  

6. Kecukupan umpan balik atau respon 4,60 Sangat Tinggi 

7. Bantuan belajar dengan media ini 4,40 Tinggi 

8. Sesuai untuk belajar mandiri 4,20 Tinggi 

 Rata-rata skor 4,38 Tinggi 
 

Secara keseluruhan kualitas penyajian produk CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

kompetensi membaca cerita wayang yang dihasilkan memperoleh rerata 4,38 dengan kategori tinggi. Hasil 

uji coba kelompok kecil ini dikaji kembali oleh peneliti, sebagai dasar revisi produk untuk uji coba 

lapangan. Dalam uji coba kelompok kecil ini, juga dilakukan diskusi dan observasi, hasilnya sebagai 

berikut. 

Tabel 10 
Rangkuman Diskusi Kelompok Kecil Mengenai Kualitas Tampilan. 

 

NO TOPIK TANGGAPAN 

1. Kejelasan petunjuk penggunaan program Cukup baik, namun ada navigasi yang 
perlu penjelasan 

2. Keterbacaan teks atau tulisan Bahasa yang digunakan dalam teks bacaan 
ada beberapa yang sulit, namun sudah 
terbantu dengan adanya kamus ’tegese 
tembung’ tetapi saya bisa mengira-ira 
artinya dengan melihat sendratari 
Ramayana yang ada di layar 

3. Pemilihan dan komposisi warna Warna sudah bagus, menarik. Saya suka 
warna gold 
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4. Tampilan gambar  Menarik  

5. Sajian animasi mendukung Sudah sesuai dan bisa membuat orang 
tertarik untuk tahu lebih banyak. 
Animasinya lucu dan bagus 

6. Daya dukung movie, musik dan sound effect 
mencukupi 

Bagus, untuk movie wayang orang jadi 
tahu yang sebelumnya belum pernah 
melihat. Tarian kijang seperti tari kijang 
yang pernah dipelajari waktu SD. Saya 
suka gaya Anoman yang lincah. 

7. Suaranya jelas Sudah sesuai 

8. Tampilan menarik Sudah  
 

Hasil diskusi dan observasi untuk kualitas penyajian, sebagai berikut. 

  Tabel 11 
Rangkuman Diskusi Kelompok Kecil Mengenai Kualitas Penyajian 

 

NO TOPIK TANGGAPAN 

1. Kesesuaian SK yang ingin dicapai dengan 
indikator keberhasilan  

Sudah sesuai 

2. Kejelasan petunjuk belajar Sudah cukup jelas dan mudah dipahami 

3. Kemudahan memahami materi bacaan Mudah karena terbantu dengan adanya movie 
sendratari Ramayana dan tegese tembung, jadi 
tidak perlu repot bawa kamus atau membuka 
kamus 

4. Ketepatan urutan penyajian Sudah urut dan sesuai 

5. Latihan yang cukup Sudah cukup, latihan dapat dikerjakan dengan 
mudah bila sudah membaca teksnya dan 
paham. 

6. Kecukupan umpan balik atau respon Bagus, saya senang dan pengin selalu 
mencoba jawaban-jawaban yang lain. Ada 
rasa dheg-dhegan saat mau menentukan 
pilihan jawaban 

7. Bantuan belajar dengan media ini Sangat membantu dalam pembelajaran 
membaca cerita wayang, dan yang jelas tidak 
membosankan. Saya jadi lebih tahu dan 
senang dengan cerita wayang Ramayana 

8. Sesuai untuk belajar mandiri Sesuai, karena bisa belajar sendiri di kelas 
atau di rumah bila CD interaktifnya boleh 
dipinjam. 

 

 Uji coba lapangan dengan melibatkan 40 siswa kelas VII A SMP 39 Semarang. Peneliti 

melaksanakan uji coba dengan setting sesungguhnya. Siswa diminta belajar dengan CD interaktif sebagai 
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media pembelajaran kompetensi membaca cerita wayang, dan memberikan tanggapannya dalam angket 

yang diberikan. Uji coba dilakukan dalam waktu 2 x 40 menit. Dalam uji coba ini, peneliti melaksanakan 

pre-test dan post-test untuk mengetahui keefektifan produk yang dihasilkan. Data yang diperoleh dari 

angket sebagai berikut. 

Tabel 12 
Skor Penilaian Uji Coba Lapangan terhadap Kualitas Tampilan. 

 

NO PERNYATAAN SKOR  
RATA-RATA KATEGORI 

1. Kejelasan petunjuk penggunaan program 4,40 Tinggi  

2. Keterbacaan teks atau tulisan 4,20 Tinggi  

3. Pemilihan dan komposisi warna 4,20 Tinggi 

4. Tampilan gambar  4,00 Tinggi  

5. Sajian animasi mendukung 4,60 Sangat Tinggi  

6. Daya dukung movie, musik dan sound effect 
mencukupi 

4,60 Sangat Tinggi 

7. Suaranya jelas 4,00 Tinggi 

8. Penggunaan bahasa sudah tepat 4,00 Tinggi 

 Rata-rata skor 4,25 Tinggi 
 

 Hasil uji coba lapangan dilihat dari kualitas tampilan, diperoleh skor rata-rata 4,25 dengan 

kategori tinggi. Secara keseluruhan kualitas tampilan sudah layak. Data yang diperoleh dari angket pada uji 

coba lapangan untuk kualitas penyajian produk, sebagai berikut. 

  
Tabel 13 

Skor Penilaian Uji Coba Lapangan terhadap Kualitas Penyajian 
 

NO PERNYATAAN SKOR  
RATA-RATA KATEGORI 

1. Kesesuaian SK yang ingin dicapai dengan 
indikator keberhasilan  

4,60 Sangat Tinggi 

2. Kejelasan petunjuk belajar 4,20 Tinggi  

3. Kemudahan memahami materi bacaan 4,60 Sangat Tinggi 

4. Ketepatan urutan penyajian 4,20 Tinggi  

5. Latihan yang cukup 4,60 Sangat Tinggi  

6. Kecukupan umpan balik atau respon 4,20 Tinggi 

7. Bantuan belajar dengan media ini 4,00 Tinggi 
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8. Sesuai untuk belajar mandiri 4,20 Tinggi 

 Rata-rata skor 4,33 Tinggi 
 

 Dari tabel di atas, kualitas penyajian produk CD interaktif sebagai media pembelajaran 

kompetensi membaca cerita wayang memperoleh skor rerata 4,33 dengan kategori tinggi. Dengan 

demikian, pada uji coba lapangan secara umum dalam kategori tinggi dengan rerata 4,29. hasil 

selengkapnya disajikan dalam Tabel 14. 

Tabel 14 
Skor Penilaian Uji Coba Lapangan terhadap Kualitas Tampilan dan Penyajian  

 

NO PERNYATAAN SKOR  
RATA-RATA KATEGORI 

1. Kejelasan petunjuk penggunaan program 4,40 Tinggi  
2. Keterbacaan teks atau tulisan 4,20 Tinggi  
3. Pemilihan dan komposisi warna 4,20 Tinggi 
4. Tampilan gambar  4,00 Tinggi  
5. Sajian animasi mendukung 4,60 Sangat Tinggi  
6. Daya dukung movie, musik dan sound effect 

mencukupi 
4,60 Tinggi 

7. Suaranya jelas 4,00 Tinggi 
8. Penggunaan bahasa sudah tepat 4,00 Tinggi 
9. Kesesuaian SK yang ingin dicapai dengan 

indikator keberhasilan  

4,60 Sangat Tinggi 

10. Kejelasan petunjuk belajar 4,20 Tinggi  

11. Kemudahan memahami materi bacaan 4,60 Sangat Tinggi 

12. Ketepatan urutan penyajian 4,20 Tinggi  

13. Latihan yang cukup 4,60 Sangat Tinggi  

14. Kecukupan umpan balik atau respon 4,20 Tinggi 

15. Bantuan belajar dengan media ini 4,00 Tinggi 

16. Sesuai untuk belajar mandiri 4,20 Tinggi 

 Rata-rata skor 4,29 Tinggi 
 

 Dilihat dari kualitas tampilan dan kualitas penyajian tampak efektif dengan rata-rata 4,29 

dengan kategori tinggi. 
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4.2 Strategi Pembelajaran dengan CD Interaktif sebagai Media Pembelajaran Kompetensi Membaca 

Cerita Wayang 

 Untuk melihat penggunaan produk media, dapat diperoleh dari hasil tes awal yang dibandingkan 

dengan tes akhir. Data yang diperoleh dari pelaksanaan pre-test dan post-test dapat digunakan untuk 

mengetahui penggunaan media tersebut. Bila skor dari tes awal dan tes akhir tampak kenaikan, berarti 

produk sudah layak digunakan. Hasil tes awal dan tes akhir secara keseluruhan dari 40 siswa, tampak 

adanya peningkatan pada pencapaian kompetensinya. Berikut ini hasil tes awal dan tes akhir. 

Tabel 15 
Hasil tes awal dan tes akhir 

 

NO. ABSEN TES AWAL KETERANGAN TES AKHIR KET. 

1 75 Tuntas 80 Tuntas 
2 75 Tuntas 90 Tuntas 
3 70 Tuntas 85 Tuntas 
4 65 Belum Tuntas 85 Tuntas 
5 60 Belum Tuntas 80 Tuntas 
6 65 Belum Tuntas 85 Tuntas 
7 60 Belum Tuntas 80 Tuntas 
8 60 Belum Tuntas 85 Tuntas 
9 75 Tuntas 85 Tuntas 

10 60 Belum Tuntas 80 Tuntas 
11 55 Belum Tuntas 75 Tuntas 
12 50 Belum Tuntas 70 Tuntas 
13 50 Belum Tuntas 75 Tuntas 
14 60 Belum Tuntas 75 Tuntas 
15 60 Belum Tuntas 75 Tuntas 
16 70 Tuntas 85 Tuntas 
17 65 Belum Tuntas 75 Tuntas 
18 55 Belum Tuntas 70 Tuntas 
19 50 Belum Tuntas 70 Tuntas 
20 70 Tuntas 80 Tuntas 
21 70 Tuntas 80 Tuntas 
22 70 Tuntas 85 Tuntas 
23 75 Tuntas 85 Tuntas 
24 75 Tuntas 80 Tuntas 
25 50 Belum Tuntas 70 Tuntas 
26 60 Belum Tuntas 70 Tuntas 
27 75 Tuntas 75 Tuntas 
28 60 Belum Tuntas 70 Tuntas 
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29 60 Belum Tuntas 75 Tuntas 
30 55 Belum Tuntas 70 Tuntas 
31 70 Tuntas 80 Tuntas 
32 65 Belum Tuntas 75 Tuntas 
33 70 Tuntas 85 Tuntas 
34 60 Belum Tuntas 75 Tuntas 
35 60 Belum Tuntas 75 Tuntas 
36 70 Tuntas 75 Tuntas 
37 60 Belum Tuntas 75 Tuntas 
38 60 Belum Tuntas 75 Tuntas 
39 55 Belum Tuntas 70 Tuntas 
40 70 Tuntas 80 Tuntas 

% Ketuntasan 42,5%  100%  

 

 Secara keseluruhan setelah tes akhir tampak penguasaan siswa terhadap masing-masing 

indikator dengan nilai ketuntasan 100%. Data pada Tabel 15 tampak peningkatan nilai yang diperoleh 

siswa sebesar 57,5%. Pada tes akhir ketuntasan yang diperoleh 100%.  

 Berdasarkan hasil tersebut, memberikan gambaran strategi pembelajaran dengan CD interaktif 

sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang, hasil belajar peserta didik 

meningkat dengan baik. Terdapat  perubahan perilaku (minat) yang positif pada peserta didik seluruhnya 

atau setidak-tidaknya 75%. 

 Respons peserta didik terhadap pengembangan strategi pembelajaran dengan CD interaktif 

pembelajaran kompetensi membaca cerita wayang diperoleh hasil 52,5% responden sangat setuju, 45% 

setuju dan 2,5% tidak setuju. Manfaat pengembangan CD interaktif pembelajaran kompetensi membaca 

cerita wayang direspon baik dengan 40% menyatakan sangat setuju, 52,5% setuju dan 7,5% tidak setuju. 

Keterbantuan belajar dengan CD interaktif pembelajaran kompetensi membaca cerita wayang direspon baik 

dengan 20% menyatakan sangat setuju, 75% setuju, dan 5% tidak setuju.  

Penggunaan produk juga dapat dilihat dari hasil observasi pada siswa. Hasilnya, 

dari 40 siswa yang mengikuti uji coba produk, minat mereka meningkat, dengan indikator 

ketika peneliti melakukan pertanyaan balikan, semua siswa menjawab dengan semangat. 

Hal ini sesuai dengan Koesnandar (2003:8), bahwa tujuan belajar berbantuan multimedia 

adalah membuat siswa terlibat dan lebih aktif belajarnya, membuat komunikasi lebih 
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efektif, memfasilitasi forum, dan menambah minat dan motivasi belajar. Ketika peneliti 

mencoba mengajukan pertanyaan tentang materi, siswa berlomba mengangat jari 

tangannya berusaha untuk mendapat kesempatan menjawab. Siswa terlihat senang saat 

proses belajar berlangsung, ada yang tertawa karena jawaban yang dipilih salah, ada yang 

teriak kegirangan karena jawaban yang dipilih benar. Hingga proses belajar benar-benar 

dalam suasana senang. Menurut Hernowo (2005:19) apabila di dalam diri seseorang tidak 

muncul gairah untuk mengajar atau belajar tentang hal-hal yang akan diajarkan atau 

dipelajarinya, maka di dalam lingkungan belajar-mengajar itu agak sulit dikatakan ada 

kegembiraan. Dengan situasi belajar yang penuh kegembiraan, siswa tidak terasa telah 

memperoleh suatu dari yang dipelajari untuk bekal kehidupan di masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan secara teoretis dan empiris produk 

pengembangan yang berupa CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

kompetensi membaca cerita wayang ini efektif digunakan dalam pembelajaran. 

 

4.2 Kelebihan-kelebihan dan Kendala-kendala yang Dialami pada saat CD Interaktif sebagai Media 

Pembelajaran Mandiri Kompetensi Membaca Cerita Wayang. 

 Produk pengembangan strategi pembelajaran CD interaktif sebagai media 

pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang ini telah dilakukan revisi dan 

penyempurnaan berdasarkan analisis data uji coba yang telah dipaparkan di atas. 

Beberapa hal penting yang merupakan kelebihan CD interaktif sebagai media 

pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang ini adalah sebagai berikut. 

1. CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang yang dikembangkan, efektif digunakan untuk pembelajaran membaca, 

khususnya membaca cerita wayang. Hal ini sesuai dengan karakteristik 
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multimedia pembelajaran yaitu bersifat mandiri, dalam pengertian memberi 

kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa 

menggunakan tanpa bimbingan orang lain. http://ardansirodjuddin.blogspot.com 

2. Kualitas pembelajaran dengan menggunakan CD interaktif sebagai media 

pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang yang dikembangkan, 

dapat digolongkan baik. Hal ini terungkap dari komentar yang disampaikan siswa 

uji coba. Komentar yang disampaikan bervariasi, antara lain: menyenangkan, 

menarik, tidak malas membaca , tidak tegang, bisa diulang bila ada yang belum 

paham, ada perbedaan bagi siswa yang cepat dan kurang cepat, tidak jenuh, 

terbantu, dan lain dari biasanya. Komentar siswa peserta uji coba sejalan dengan 

teori yang mengemukakan keunggulan belajar dengan komputer. 

3. Pencapaian ketuntasan belajar 100% dari hasil tes akhir yang diperoleh siswa uji 

coba, menunjukkan bahwa CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

kompetensi membaca cerita wayang yang dikembangkan, mampu mengatasi 

masalah belajar yang disebabkan kurangnya minat dan motivasi siswa untuk 

membaca cerita wayang. Dengan demikian, CD interaktif sebagai media 

pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang ini, efektif digunakan 

dalam pembelajaran 

4. CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang yang dikembangkan, dapat meringankan tugas guru yang semula guru 

sebagai peran utama pembelajaran, menjadi guru sebagai fasilitator  

5. CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang yang dikembangkan, sikap siswa terlihat positif. Beberapa hal yang 
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melatarbelakangi adalah: (1) perhatian guru kepada siswa lebih intensif, karena 

siswa menghadapi komputer masing-masing dan guru sebagai fasilitator, (2) guru 

yang kurang memiliki pengetahuan tentang cerita wayang Ramayana, terbantu 

dengan media ini, (3) siswa terlihat senang karena komputer selalu dikaitkan 

dengan kesenangan, permainan dan kreativitas. Proses  pembelajaran tidak seperti 

biasanya, tidak monoton yang menyebabkan siswa bosan, (4) pembelajaran lebih 

bersifat pribadi yang akan memenuhi kebutuhan strategi pembelajaran yang 

berbeda-beda dari masing-masing individu, (5) siswa bisa berlatih memanfaatkan 

ilmu komputer yang diperoleh dari pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

6. CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang yang dikembangkan, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu perbaikan 

pengembangan media pembelajaran sesuai dengan fasilitas yang disediakan 

sekolah. 

7. Pembelajaran dengan CD interaktif dapat digunakan sebagai pembelajaran yang 

integratif. Pembelajaran integratif memberi penekanan pada pengintegrasian 

berbagai ketrampilan berbahasa, mendengarkan, berbicara, menulis, membaca 

dan mengintegrasikan teknologi secara lebih pada pembelajaran. 

8. CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang yang dikembangkan, bisa disambungkan dengan internet. Link internet 

bisa menambah pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. 

9. CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita 

wayang yang dikembangkan, layak digunakan karena menarik minat, dan dapat 
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mengakomodasi perbedaan individu pebelajar, serta dapat mengurangi kendala-

kendala yang ada pada pembelajaran kompetensi membaca cerita wayang. 

 Pada saat uji coba penggunaan produk, ditemukan beberapa kendala pemakaian CD interaktif 

sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi membaca cerita wayang antara lain adalah: 

1. Dana bagi penyediaan komputer dengan jaringannya cukup mahal demikian pula untuk piranti 

lunak dan kerasnya 

2. Ketersediaan sarana pendukung seperti listrik 

3. Belum semua guru memiliki pemahaman yang memadai tentang komputer 

4. Soal belum dibuat secara acak (random), artinya ketika anak melakukan reset atau melakukan tes 

di lain waktu, soal yang sama tidak akan muncul pada nomor atau urutan soal yang sama. 

Misalnya, ketika awal melakukan tes, soal nomor 1 adalah “Sapa asmane garwane 

Ramawijaya?”, maka ketika di lain waktu siswa melakukan tes lagi, soal nomor 1 yang muncul 

bukan “Sapa asmane garwane Ramawijaya?”, tetapi “Rahwana iku ratu negara ngendi?” 

5. Tidak bisa diketahui hasil tes secara langsung 

6. Belum memberikan umpan balik korektif, maksudnya memberikan penjelasan mengapa 

jawabannya benar atau mengapa jawabannya salah. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini hanya terbatas pada lingkup masalah yang sangat terbatas, 

mengingat permasalahan yang terkait dengan pembelajaran membaca sangat beragam. Permasalahan 

tersebut meliputi guru, siswa, media, bahan ajar membaca sastra atau non sastra, sarana, model 

pembelajaran dan sebagainya. Dari berbagai masalah tersebut, penelitian ini hanya dibatasi pada masalah 

media. Masalah media ini terbatas pada media pembelajaran dengan komputer yang berupa produk CD 

interaktif untuk kompetensi membaca cerita wayang. Produk CD interaktif yang dikembangkan ini dibatasi 

penggunaannya hanya untuk siswa kelas VII SMP. Sekolah yang digunakan sebagai sampel terbatas pada 

SMP 39 Semarang yang beralamat di Jl. Sompok No.43 A Semarang. Hal itu dilakukan mengingat 

keterbatasan dan kemampuan peneliti. 
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PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

          Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dengan judul PENGEMBANGAN STRATEGI 

PEMBELAJARAN DENGAN CD INTERAKTIF SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MANDIRI  

KOMPETENSI MEMBACA CERITA WAYANG UNTUK MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 

SMP,  maka simpulannya sebagai berikut. 

1. Pengembangan media pembelajaran mandiri membaca cerita wayang, dilaksanakan melalui enam 

tahapan yaitu Analisis Teoretis dan Praktis, Analisis Kebutuhan Guru dan Siswa, Penyusunan 

Prototipe, Uji Ahli, Revisi Prototipe, dan Uji Penggunaan Produk. Media  pembelajaran mandiri 

ini adalah media pembelajaran yang berupa Compact Disc, yang berisi soft ware program dan 

kompetensi (materi-materi) yang akan dicapai siswa. Program soft ware utama yakni Microsoft 

Power Point dengan segala aplikasinya diantara yakni hyperlink, slide transition, dan costum 

animasi Sedangkan program penunjang misalnya VCD Cutter untuk edit data yang berupa movie 

(film), Cool edit untuk edit data yang berupa winamp (musik). 

2. Strategi pembelajaran dengan menggunkan CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri 

kompetensi membaca cerita wayang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

3. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki CD interaktif sebagai media pembelajaran mandiri kompetensi 

membaca cerita wayang sebagai berikut. 

a) Efektif dan menarik digunakan dalam pembelajaran membaca 

b) meringankan tugas guru 

c) menumbuhkan sikap positif peserta didik 

d) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu perbaikan pengembangan media pembelajaran sesuai 

fasilitas yang disediakan sekolah 

e) dapat digunakan sebagai pembelajaran yang integratif 

f) untuk menambah pemahaman siswa dapat disambungkan ke internet 

Hambatan yang dihadapi penggunaan CD interaktif sebagai media mandiri membaca cerita wayang, 

sebagai berikut. 
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a) Memerlukan peralatan khusus dan ketrampilan komputer. Demikian pula untuk 

mempertontonkannya juga membutuhkan peralatan khusus yang harganya relatif mahal 

b) Belum semua guru memiliki pemahaman yang memadai tentang komputer 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian ini, disarankan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu alternatif perbaikan pengembangan media pembelajaran sesuai dengan fasilitas yang 

disediakan sekolah. Namun secara khusus, saran dalam penelitian ini ditujukan kepada guru agar senantiasa 

kreatif dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran CD interaktif. 

Desiminasi produk dapat dilakukan dengan mengupayakan penyebarluasan melalui Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran (MGMP), sesuai dengan keperluan lembaga. Desiminasi akan sangat penting, di 

samping sebagai produk ilmiah untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran juga merangsang guru untuk 

berkreasi dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi pada dunia pendidikan, tidak terkecuali 

masalah siswa. 

Pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan menitik beratkan pada (1) uji coba dalam 

kegiatan pembelajaran secara luas, dan (2) pengembangan media pembelajaran dengan Autoplay Media 

Studio Profesional yang memiliki fitur yang lebih komplit. Hal ini disebabkan bahan pembelajaran ini 

disusun dengan keterbatasan fitur yang disediakan oleh software Microsoft Power Point 2003. Namun 

memberi nilai plus terhadap pengembangannya karena dapat menjadi open source bagi guru bahasa Jawa. 
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SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN KOMPETENSI MEMBACA 
 

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 39 Semarang 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kelas : VII (Tujuh) 
Semester : II (Dua) 
Standar Kompetensi : Mampu membaca dalam hati dan memahami isi bacaan baik sastra maupun nonsastra 

 
 

NO 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

 
INDIKATOR 

 
MATERI 
POKOK 

PENGALAMAN 
BELAJAR 

 

WAKTU 
SUMBER / 
BAHAN / 

ALAT 

ASPEK PENILAIAN 

JENIS 
TAGIHAN 

BENTUK 
INSTRUMEN 

CONTOH 
INSTRUMEN 

1 3.2 Membaca dalam 
hati cerita wayang 
Ramayana 

- Mampu menceri-takan 
watak tokoh dalam 
cerita.  

- Mampu menceri-takan 
kembali secara lisan 
maupun tertulis dengan 
bahasa sendiri 

- Menyebutkan tokoh 
dalam cerita 

- Menyebutkan 
latar/setting kejadian  

- Menyebutkan tokoh yang 
disukai 

- Memeragakan tokoh 
dalam cerita wayang 

Teks cerita 
wayang 

Ramayana 
 

- Pembelajaran dilaksanakan 
sesuai petunjuk yang ada 
dalam CD interaktif 
pembelajaran kompetensi 
membaca 

3  jam 

pelajaran 
 
 

Media CD 
interaktif 

 
Tugas 
individu 

Praktek  
Lisan 
Tertulis 

- Critakna kanthi 
ringkes watak 
paraga ing crita 
Ramayana 

 

 
   
Mengetahui              Semarang,      Maret 2008 
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Kepala Sekolah             Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Drs. Eko Djatmiko, M.Pd            Dra. Rini Rusmiasih 
NIP. 131102713             NIP.500114925 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( RPP ) 

 
Sekolah :  SMP Negeri 39 Semarang  
Mata Pelajaran :  Bahasa Jawa  
Kelas/Semester :  VII / 2 

Standar Kompetensi  :  3. Mampu membaca dalam hati dan memahami isi bacaan baik 
sastra maupun nonsastra. 

Kompetensi Dasar : 3.2 Membaca dalam hati cerita wayang Ramayana 
Indikator : (1) Menjelaskan watak-watak tokoh dalam cerita. 
   (2) Menceritakan kembali baik secara lisan maupun tertulis 

dengan bahasa sendiri. 
   (3)  Menjelaskan nasehat yang tersirat dalam cerita 
   (4)   Menyebutkan setting cerita 
   (5) Memeragakan tokoh. 
Alokasi Waktu :  2 x 40 menit (1 x pertemuan) 

  
1.  Tujuan Pembelajaran 

-   Siswa dapat menceritakan kembali isi cerita wayangRamayana baik lisan maupun tertulis dengan 
bahasa sendiri. 

2. Materi Pembelajaran 
- Cerita Ramayana 

3. Metode Pembelajaran 
- Demonstrasi  

4. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1  
a. Kegiatan Awal 

1) Siswa memperhatikan tentang apresiasi sastra Jawa. 
b.  Kegiatan Inti 

1) Siswa membuka CD interaktif. 
2) Menjawab pertanyaan bacaan 
 
3) Menuliskan kembali salah satu  isi cerita yang dibaca 
4)   Menjelaskan nasehat yang tersirat dalam salah satu cerita yang dibaca 
4) Memeragakan salah satu tokoh cerita. 

c. Kegiatan Akhir 
1)  Memperhatikan simpulan/rangkuman cerita. 
2) Mencatat pesan/tugas dari guru untuk materi berikutnya. 

 
• Materi cerita Ramayana “Ngumbara” 

5.   Sumber Belajar 
a.  CD interaktif kompetensi membaca cerita wayang 

6.  Penilaian 
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a.  Teknik :  -  Pemberian Tugas 
b. Bentuk :  -  Praktek 
     -  Tertulis 
c. Instrumen 

1.   Tertulis  
 - Wangsulana pitakon iki adhedhasar crita-crita kasebut ! 
 (soal dan pedoman penilaian terlampir) 
2. Praktik 
 Critakna kanthi ringkes crita iku, becike tulisen dhisik ngengrengan ringkesane banjur aturna 

Bapak/Ibu Guru nalika crita ana ngarep kelas ! 
 

No Nama siswa Isi  Pilihan kata  Keruntutan & 
ketuntasan

Jumlah Rata-
rata 

 
 

      

  
 
  

    Mengetahui      Semarang,      Maret 2008 
 Kepala Sekolah     Guru Mata Pelajaran  
 
 
 
Drs. Eko Djatmiko, M.Pd    Dra. Rini Rusmiasih 
NIP. 131102713     NIP.500114925 
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LEMBAR EVALUASI 
PROGRAM MEDIA PEMBELAJARAN 

 
Mata Pelajaran :  Bahasa Jawa 
Standar Kompetensi  :  Membaca dalam hati dan memahami isi bacaan baik sastra maupun 

nonsastra 
Kompetensi Dasar :  Membaca dalam hati cerita wayang Ramayana 
Sasaran :  SMP Kelas VII 
 
Petunjuk:  

a. Lembar evaluasi ini diisi ahli media 
b. Evaluasi terdiri dari aspek tampilan, aspek pemrograman, dan pembelajaran 
c. Jawaban dengan memberikan tanda (v) pada kolom yang disediakan 
d. Komentar/saran perbaikan apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis dibalik halaman ini 

 
 
A. Aspek Tampilan (media) 

NO INDIKATOR-INDIKATOR YA TDK KOMENTAR/SARAN 
PERBAIKAN 

1 Apakah petunjuk penggunaan program sudah 
jelas? 

   

2 Apakah keterbacaan teks atau tulisan sudah 
jelas? 

   

3 Apakah pemilihan dan komposisi warna 
sudah tepat? 

   

4 Apakah kualitas tampilan gambar sudah 
bagus? 

   

5 Apakah sajian animasi mendukung?    
6 Apakah daya dukung movie, musik dan 

sound effect mencukupi? 
   

7 Apakah tampilan layer sudah memadai?    
8 Apakah suaranya sudah jelas?    
9 Apakah penggunaan bahasa sudah tepat?    

 
Komentar/saran Umum 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
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B. Aspek Program 

NO INDIKATOR-INDIKATOR YA TDK KOMENTAR/SARAN 
PERBAIKAN 

10 Apakah Navigasi sudah tepat?    
11 Apakah button/tombol sudah konsisten?    
12 Apakah petunjuk penggunaan sudah jelas?    
13 Apakah mudah dalam penggunaannya?    
14 Apakah efisiensi dalam penggunaan layer 

sudah memadai? 
   

15 Apakah keterbacaan teks sudah memadai?    
16 Apakah respon pebelajar memadai?    
17 Apakah kecepatan program sudah memadai?    

 
Komentar/saran Umum 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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C. Aspek Pebelajar 

NO INDIKATOR-INDIKATOR YA TDK KOMENTAR/SARAN 
PERBAIKAN 

18 Ketepatan pemilihan judul    

19 Kejelasan rumusan indikator    

20 Kejelasan sasaran    

21 Konsistensi    

22 Kejelasan petunjuk    

23 Kejelasan materi    

24 Pemberian latihan    

25 Pemberian umpan balik    

26 Kualitas interaksi pembelajaran    

27 Keakraban dengan pengguna    

28 Konsistensi tes dengan indikator    

29 Umpan balik terhadap hasil tes     

30 Pemberian motivasi    

 
Komentar/saran Umum 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

D. Simpulan 
 
Program ini dinyatakan: 

a. Layak untuk ujicoba lapangan tanpa revisi 
b. Layak uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran 
c. Layak 

 
Semarang,  …………..2008 
 

Ahli Media,      
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LEMBAR EVALUASI 
PROGRAM MEDIA PEMBEMBELAJARAN MANDIRI 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa     
Programmer : Rini Rusmiasih 
Kompetensi : Membaca Cerita Wayang   
Evaluator : ………………. 
Sasaran : SMP Kelas VII    
Tanggal : ………………. 

Petunjuk 1: 
a. Lembar evaluasi ini diisi ahli materi 
b. Evaluasi terdiri dari aspek pembelajaran, aspek kebenaran isi, komentar/saran umum, dan 

kesimpulan penilai 
c. Jawaban Ya dan Tidak dengan memberikan tanda (v) pada kolom yang disediakan, apabila 

jawaban Tidak beri komentar/saran perbaikan. Bila tidak mencukupi bisa ditulis di sebaliknya. 
 
A. Aspek Pembelajaran 

NO INDIKATOR-INDIKATOR YA TDK KOMENTAR/SARAN 
PERBAIKAN 

1 Apakah isi atau materi menurut bidang 
ilmunya? 

   

2 Apakah isi atau materi sesuai dengan standar 
kompetensi? 

   

3 Apakah petunjuk belajar sudah jelas?    
4 Apakah urutan materi sudah tepat?    
5 Apakah indikator keberhasilan sudah sesuai 

dengan kompetensi dasar? 
   

6 Apakah materi sudah sesuai dengan tingkat 
kemampuan berbahasa siswa? 

   

7 Apakah pemberian apersepsi mendukung 
keberhasilan belajar? 

   

8 Apakah pemberian latihan sudah cukup?    
9 Apakah pemberian motivasi belajar sudah 

cukup? 
   

10 Apakah soal-soal tes sudah sesuai indikator? 
Kalau tidak no. berapa? 

   

11 Apakah istilah-istilah yang ada sudah jelas?    
12 Apakah bahasa yang digunakan mudah 

dipahami? 
   

13 Apakah animasi mendukung pembelajaran?    
B. Aspek Kebenaran Isi 

 
Petunjuk 2: 

a. Apabila terdapat kesalahan materi mohon dituliskan pada kolom 2 
b. Pada kolom 3 mohon dituliskan jenis kesalahan, misalnya  kesalahan susunan kalimat, 

penggunaan kata, penggunaan bahasa, penulisan kata, gambar, animasi, ilustrasi, dsb. 
c. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4, apabila kurang dapat 

ditulis di balik halaman ini. 
 
 

NO BAGIAN YANG KURANG JENIS KESALAHAN SARAN PERBAIKAN 
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TEPAT/SALAH 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 
 
A. Komentar/saran Umum 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

B. Simpulan 
 
 
Program ini dinyatakan: 

d. Layak untuk ujicoba lapangan tanpa revisi 
e. Layak uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran 
f. Layak 

 
Semarang,  …………..2008 
 

Ahli Media,      
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LEMBAR EVALUASI 
PROGRAM MEDIA PEMBEMBELAJARAN MANDIRI 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 
Kompetensi  : Membaca Cerita Wayang 
Sasaran  : SMP Kelas VII  
 
Petunjuk: 

a. Lembar Evaluasi diisi peserta didik 
b. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kualitas produk 
c. Penilaian dengan memberikan tanda (v) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda 
d. Rentang nilai mulai dari sangat bagus (SB), bagus (B), cukup (C), kurang (K), sangat kurang (SK) 
e. Untuk pertanyaan yang jawabannya Ya dan Tidak cukup dengan memberi tanda X yang sesuai 

pendapat anda 
 
A. Kualitas Tampilan Produk 

NO. INDIKATOR-INDIKATOR SB B C K SK 

1 Kejelasan petunjuk penggunaan media      

2 Keterbacaan teks atau tulisan      

3 Kejelasan apersepsi      

4 Kejelasan materi      

5 Kualitas gambar      

6 Sajian animasi      

7 Komposisi warna      

8 Kejelasan suara       

9 Daya dukung musik      

10 Tampilan menarik      
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Kualitas Penyajian Produk 

NO. INDIKATOR-INDIKATOR SB B C K SK 

1 Kesesuaian SK yang ingin dicapai 
dengan indikator keberhasilan  

     

2 Kejelasan petunjuk belajar      
3 Kemudahan memahami materi bacaan  
4 Ketepatan urutan penyajian      
5 Latihan yang cukup  
6 Kecukupan umpan balik atau respon      
7 Bantuan belajar dengan media ini  
8 Sesuai untuk belajar mandiri      
 
B. Apakah menurut anda media ini layak digunakan untuk pembelajaran membaca cerita 

wayang?   

(  ) Ya   (  ) Tidak 

C. Komentar/saran 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Semarang,  …………..2008 
 

Siswa      
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LEMBAR PENGAMATAN 
MEDIA PEMBELAJARAN MANDIRI 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa  Pengamat : ………………….. 
Judul Media  : …………….   
 
Petunjuk: 

a. Lembar pengamatan terdiri dari aspek efektifitas, aspek efisiensi, aspek daya tarik dan aspek 
meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

b. Hasil pengamatan dengan memberi tanda (v) dan kolom catatan diisi sesuai indikator, bila tidak 
cukup bias ditulis di balik halaman ini 

 
A. Aspek Efektivitas Produk 

NO INDIKATOR-INDIKATOR YA TDK CATATAN 

1 Peningkatan unjuk kerja peserta didik atau 
penuntasan materi 

   

2 Respon langsung siswa terhadap pertanyaan 
balikan 

   

 

Catatan umum: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

B. Aspek Efisiensi Produk 

NO INDIKATOR-INDIKATOR YA TDK CATATAN 

1 Efisiensi waktu belajar    

2 Keterbantuan pembelajaran dengan media    
3 Media pembelajaran mandiri/tanpa bantuan 

guru 
   

 

Catatan umum: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

C. Aspek Daya Tarik Media 

NO INDIKATOR-INDIKATOR YA TDK CATATAN 

1 Peserta didik langsung mencoba 
menggunakan produk 

   

2 Peserta didik menggunakan dengan rasa 
senang  
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3 Menanyakan apakah produk bisa dipinjam 
atau dibeli 

   

 

Catatan umum: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

D. Aspek Meningkatkan Motivasi Belajar 

NO INDIKATOR-INDIKATOR YA TDK CATATAN 

1 Tertarik mencoba dan menggunakan dengan 
inisiatif sendiri 

   

2 Kesungguhan mengikuti pembelajaran tanpa 
bantuan guru 

   

3 Beralih pada materi lain    

 

Catatan umum: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Semarang,  …………..2008 
 

Pengamat     
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INSTRUMEN EVALUASI 
PROGRAM MEDIA PEMBELAJARAN MANDIRI 

 
 

NO ASPEK YANG DIEVALUASI 
KOMPONEN 

INSTRT ISI MEDIA 

1 Pembuka/judul       
2 Kompetensi Dasar       

3 Kesesuaian Kompetensi Dasar dengan Standar 
Kompetensi       

4 Kejelasan sasaran       
5 Petunjuk belajar       
6 Apersepsi       
7 Kecukupan bacaan       
8 Keterbacaan       
9 Interaksi       
10 Pemberian latihan       
11 Pemilihan jenis huruf       
12 Komposisi warna       
13 Kualitas animasi       
14 Hyperlink       
15 Suara       
16 Kualitas musik       
17 Navigasi/button       
18 Keakraban pengguna       
19 Daya tarik       
20 Pembabakan/sekuensial       
21 Kemandirian pengguna       
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ANGKET  ANALISIS KEBUTUHAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA CERITA WAYANG 

1. Identitas Responden 

Nama  : ……………………. 
Kelas  : ……………………. 
Sekolah : ……………………. 

2. Petunjuk Pengisian 

Isilah kolom berikut ini dengan memberi tanda (v) sesuai dengan kondisi yang Anda alami dengan 

keterangan berikut: 

SS : Jika Sangat Setuju 
S : Jika Setuju 
TS : Jika Tidak Setuju 
STS : Jika Sangat Tidak Setuju 

3. Daftar Pertanyaan 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Pembelajaran membaca, khususnya cerita wayang 
adalah pembelajaran yang sulit dilakukan 

    

2 Pembelajaran membaca, khususnya cerita wayang 
adalah pembelajaran yang tidak menyenangkan 

    

3 Pembelajaran membaca, khususnya cerita wayang, siswa 
sering menemukan kata-kata yang sulit  

    

4 Pembelajaran membaca, khususnya cerita wayang, siswa 
kesulitan memahami isi teks wacana 

    

5 Dalam pembelajaran membaca cerita wayang, siswa 
belum memiliki pengetahuan tentang wayang 

    

6 Dalam pembelajaran membaca cerita wayang, siswa 
selalu menunggu ceramah guru berkaitan materi wacana 

    

7 Biasanya, tugas membaca dilakukan dengan membaca 
sendiri di dalam hati 

    

8 Untuk membantu tugas membaca, perlu media yang 
dilengkapi kamus 

    

9 Untuk membantu pembelajaran membaca, perlu 
disediakan media yang dapat mengakomodasi perbedaan 
individu pebelajar 

    

10 CD interaktif sangat membantu siswa belajar mandiri     

11 Pembelajara membaca cerita wayang sangat bermanfaat 
bagi siswa sebagai bekal hidup di masyarakat 

    

12 Dalam pembelajaran membaca cerita wayang, perlu 
disediakan beberapa teks wacana 

    

13 Dengan media CD interaktif, siswa lebih tertarik belajar 
membaca cerita wayang 
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ANGKET  ANALISIS KEBUTUHAN GURU 
DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA CERITA WAYANG 

 

1. Identitas Responden 

Nama  : ……………………. 
Kelas  : ……………………. 
Sekolah : ……………………. 

2. Petunjuk Pengisian 

Isilah kolom berikut ini dengan memberi tanda (v) sesuai dengan kondisi yang Anda alami dengan 

keterangan berikut: 

SS : Jika Sangat Setuju 
S : Jika Setuju 
TS : Jika Tidak Setuju 
STS : Jika Sangat Tidak Setuju 

3. Daftar Pertanyaan 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Pembelajaran membaca, khususnya cerita wayang 
adalah pembelajaran yang sulit dilakukan 

    

2 Pembelajaran membaca, khususnya cerita wayang 
adalah pembelajaran yang tidak menyenangkan 

    

3 Pembelajaran membaca, khususnya cerita wayang, 
siswa sering menemukan kata-kata yang sulit  

    

4 Pembelajaran membaca, khususnya cerita wayang, 
siswa kesulitan memahami isi teks wacana 

    

5 Dalam pembelajaran membaca cerita wayang, guru 
selalu menggunakan metode ceramah 

    

6 Dalam pembelajaran membaca cerita wayang, guru 
peran utama pembelajaran 

    

7 Biasanya, tugas membaca dilakukan dengan menugasi 
siswa membaca materi wacana yang sama 

    

8 Dalam pembelajaran membaca cerita wayang, waktu 
yang diperlukan tidak cukup 1 jam pelajaran  

    

9 Biasanya, guru menjelaskan arti kata sulit yang 
ditemukan siswa 

    

10 Untuk membantu pembelajaran membaca, perlu 
disediakan media yang dapat mengakomodasi 
perbedaan individu pebelajar 

    

11 Untuk membantu pembelajaran membaca, perlu media 
berupa CD interaktif sangat membantu siswa belajar 
mandiri 

    

12 Media pembelajaran membaca, khususnya membaca 

cerita wayang yang berupa CD interaktif belum pernah 
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ditemukan 

13 Selama ini membaca cerita wayang hanya berupa buku 

teks sebagai sumber pembelajaran 

    

14 Pembelajaran membaca cerita wayang sangat 

bermanfaat bagi siswa sebagai bekal hidup di 

masyarakat 

    

15 Dengan media CD interaktif, dimungkinkan peran guru 

sebagai fasilitator bukan berperan utama 
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LEMBAR EVALUASI 
PROGRAM MEDIA PEMBELAJARAN 

 
Mata Pelajaran :  Bahasa Jawa 
Standar Kompetensi :  Membaca dalam hati dan memahami isi bacaan baik sastra maupun nonsastra 
Kompetensi Dasar :  Membaca dalam hati cerita wayang Ramayana 
Sasaran :  SMP Kelas VII 
 
Petunjuk:  

a. Lembar evaluasi ini diisi ahli media 
b. Evaluasi terdiri dari aspek tampilan, aspek pemrograman, dan pembelajaran 
c. Jawaban dengan memberikan tanda (v) pada kolom yang disediakan 
d. Rentang nilai mulai dari sangat bagus (SB), bagus (B), cukup (C), kurang (K), sangat kurang (SK) 

 
A. Aspek Tampilan (media) 

NO INDIKATOR-INDIKATOR SB B C K SK 

1 Apakah petunjuk penggunaan program sudah 
jelas? 

     

2 Apakah keterbacaan teks atau tulisan sudah 
jelas? 

     

3 Apakah pemilihan dan komposisi warna 
sudah tepat? 

     

4 Apakah kualitas tampilan gambar sudah 
bagus? 

     

5 Apakah sajian animasi mendukung?      

6 Apakah daya dukung movie, musik dan sound 
effect mencukupi? 

     

7 Apakah tampilan layer sudah memadai?      

8 Apakah suaranya sudah jelas?      

9 Apakah penggunaan bahasa sudah tepat?      

 
Komentar/saran Umum 
 
……………………………………………………………………………………… 

B. Aspek Program 

NO INDIKATOR-INDIKATOR SB B C K SK 

10 Apakah Navigasi sudah tepat?      
11 Apakah button/tombol sudah konsisten?      
12 Apakah petunjuk penggunaan sudah jelas?      
13 Apakah mudah dalam penggunaannya?      
14 Apakah efisiensi dalam penggunaan layer 

sudah memadai? 
     

15 Apakah keterbacaan teks sudah memadai?      
16 Apakah respon pebelajar memadai?      
17 Apakah kecepatan program sudah memadai?      
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Komentar/saran Umum 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Aspek Pebelajar 

NO INDIKATOR-INDIKATOR SB B C K SK 

18 Ketepatan pemilihan judul      

19 Kejelasan rumusan indikator      

20 Kejelasan sasaran      

21 Konsistensi      

22 Kejelasan petunjuk      

23 Kejelasan materi      

24 Pemberian latihan      

25 Pemberian umpan balik      

26 Kualitas interaksi pembelajaran      

27 Keakraban dengan pengguna      

28 Konsistensi tes dengan indikator      

29 Umpan balik terhadap hasil tes       

30 Pemberian motivasi      

 
Komentar/saran Umum 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

C. Simpulan 

Program ini dinyatakan: 

g. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi 

h. Layak uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran 

i. Layak 

Semarang ……………..2008 

 

Ahli Media,      
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LEMBAR EVALUASI 
PROGRAM MEDIA PEMBEMBELAJARAN MANDIRI 

 
Mata Pelajaran :  Bahasa Jawa     
Programmer :  Rini Rusmiasih 
Kompetensi :  Membaca Cerita Wayang   
Evaluator :  ………………. 
Sasaran :  SMP Kelas VII    
Tanggal :  ………………. 
 

Petunjuk 1: 

a. Lembar evaluasi ini diisi ahli materi 

b. Evaluasi terdiri dari aspek pembelajaran, aspek kebenaran isi, komentar/saran umum, dan 

kesimpulan penilai 

c. Jawaban Ya dan Tidak dengan memberikan tanda (v) pada kolom yang disediakan, apabila 

jawaban Tidak beri komentar/saran perbaikan. Bila tidak mencukupi bisa ditulis di sebaliknya. 

d. Rentang nilai mulai dari sangat bagus (SB), bagus (B), cukup (C), kurang (K), sangat kurang (SK) 

 
 
A. Aspek Pembelajaran 
 

NO INDIKATOR-INDIKATOR SB B C K SK 

1 Apakah isi atau materi menurut bidang 
ilmunya? 

     

2 Apakah isi atau materi sesuai dengan standar 
kompetensi? 

     

3 Apakah petunjuk belajar sudah jelas?      

4 Apakah urutan materi sudah tepat? 
 

     

5 Apakah indikator keberhasilan sudah sesuai 
dengan kompetensi dasar? 

     

6 Apakah materi sudah sesuai dengan tingkat 
kemampuan berbahasa peserta didik? 

     

7 Apakah pemberian apersepsi mendukung 
keberhasilan belajar? 

     

8 Apakah pemberian latihan sudah cukup?      

9 Apakah pemberian motivasi belajar sudah 
cukup? 

     

10 Apakah soal-soal tes sudah sesuai indikator? 
Kalau tidak no. berapa? 

     

11 Apakah istilah-istilah yang ada sudah jelas?      

12 Apakah bahasa yang digunakan mudah 
dipahami? 
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13 Apakah animasi mendukung pembelajaran?      

 
B. Aspek Kebenaran Isi 

 
Petunjuk 2: 

d. Apabila terdapat kesalahan materi mohon dituliskan pada kolom 2 
e. Pada kolom 3 mohon dituliskan jenis kesalahan, misalnya  kesalahan susunan kalimat, 

penggunaan kata, penggunaan bahasa, penulisan kata, gambar, animasi, ilustrasi, dsb. 
f. Saran untuk perbaikan mohon ditulis dengan singkat dan jelas pada kolom 4, apabila kurang dapat 

ditulis di balik halaman ini. 
 

NO BAGIAN YANG KURANG 
TEPAT/SALAH 

JENIS KESALAHAN SARAN PERBAIKAN 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 
 
Komentar/saran Umum 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

C. Simpulan 
 
Program ini dinyatakan: 

a. Layak untuk uji coba lapangan tanpa revisi 

b. Layak uji coba lapangan dengan revisi sesuai saran 

c. Layak 

Semarang,  …………..2008 

Ahli Materi      
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ANGKET  PENILAIAN SISWA 

DALAM PENGGUNAAN CD INTERAKTIF 

1. Identitas Responden 

Nama  : ……………………. 
Kelas  : ……………………. 
Sekolah : ……………………. 

2. Petunjuk Pengisian 

Isilah kolom berikut ini dengan memberi tanda (v) sesuai dengan kondisi yang Anda alami dengan 

keterangan berikut: 

SS : Jika Sangat Setuju 
S : Jika Setuju 
TS : Jika Tidak Setuju 
STS : Jika Sangat Tidak Setuju 

3. Daftar Pertanyaan 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 CD interaktif membantu pembelajaran membaca cerita 
wayang Ramayana 

    

2 CD interaktif sangat membantu siswa belajar mandiri     

3 Pembelajara membaca cerita wayang sangat bermanfaat 
bagi siswa sebagai bekal hidup di masyarakat 

    

4 Dengan media CD interaktif, siswa lebih tertarik belajar 
membaca cerita wayang 

    

 



105 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan: 

1. Identitas diri (nama, usia, alamat, tlp. dsb) 

2. Pembelajaran bahasa Jawa, khususnya membaca cerita wayang 

3. Komentar tentang media yang berupa CD interaktif 

4. Kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ditemui saat menggunakan media CD interaktif 

5. Bagaimana saran untuk perbaikannya. 
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SOAL UJI KOMPETENSI 

NGUMBARA 

Wangsulana miturut prentahe! 

1. Ana kedadean apa ing Ayodya? 

2. Apa sebabe Rama ninggalake Ayodya? 

3. Sapa sing ndherek Rama ninggalake Ayodya? 

4. Kepriye kahanane Prabu Dasarata sawise ditinggal Rama? 

5. Yen kowe dadi Barata, apa sing koktindakake? 

6. Tokoh sapa sing paling koksenengi? 

7. Pitutur becik apa kang ana ing crita mau? 

8. Critakna maneh wacan sing wis kokwaca nganggo basa ngoko, supaya lancer tulisen ing 

bukumu luwih dhisik! 

 

 

Skor Soal: 

Nomor 1 s.d 4 jawaban benar 5     (20) 

 5 s.d 7 jawaban benar 10     (30) 

 8 jawaban runtut, penggunaan kosa kata benar, selesai, skor (50) 

Nilai = Total skor (100) 
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SOAL UJI KOMPETENSI 

ANOMAN OBONG 

Wangsulana miturut prentahe! 

1. Sapa kang kasil mboyong Dewi Sinta menyang Alengkadiraja? 

2. Kepriye watake Rahwanaraja iku? 

3. Sapa sing ditugasi golek sisik melik bab ilange Dewi Sinta? 

4. Kepriye watake Dewi Trijatha iku? 

5. Kepriye carane Dewi Sinta njaga keslametane? 

6. Tokoh sapa sing paling koksenengi? 

7. Apa sing diaturake utusan mau marang Dewi Sinta? 

8. Apa ukumane Anoman sawise kecekel? 

9. Ana ngendi kadadeane crita mau? 

10. Pitutur becik apa kang ana ing crita mau? 

 

II. Critakna maneh wacan sing wis kokwaca nganggo basa ngoko, supaya lancer tulisen ing 

bukumu luwih dhisik! 

 

 

Skor Soal: 

Nomor 1 s.d 10 jawaban benar 5       (50) 

 II. Alur cerita runtut, penggunaan kosa kata benar, selesai, skor (50) 

Nilai = Total skor  
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SOAL UJI KOMPETENSI 

SINTA DHUSTA 

Wangsulana miturut prentahe! 

1. Sapa asmane adhine Rama sing bakal nggenteni dadi Ratu? 

2. Raden Barata saguh dadi Ratu, apa syarate? 

3. Dasamuka tansah ngoyak Sinta, apa sebabe? 

4. Dewi Sinta duwe panyuwun apa marang garwane? 

5. Apa pesene Rama marang Lesmana? 

6. Apa sebabe Sinta ngutus Lesmana nggoleki Rama? 

7. Apa kang ditindakake Lesmana kanggu nuduhake kasetyane marang Rama? 

8. Kepriye watake Sinta iku? 

9. Tokoh sapa sing paling koksenengi, apa sebabe? 

10. Piwulang becik apa kang bias kapethik saka wacan mau? 

 

II. Coba paragakna salah sijine tokoh wayang sing koksenengi ing wacan mau! 

 

 

Skor Soal: 

Nomor 1 s.d 10 jawaban benar 10        (100) 

 II. Berani memeragakan, ekspresi sesuai tokoh yang diperankan    (100) 

Nilai = Total skor / 2 
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SOAL UJI KOMPETENSI 

SATRIYA UTAMA 

Wangsulana miturut prentahe! 

1. Sapa kang dimaksud satriya utama? 

2. Kepriye watake Lesmana? 

3. Kepriye watake Rama? 

4. Kepriye watake Sinta? 

5. Ana ngendi kedadeane crita mau? 

6. Sapa sing didhawuhi njaga keslametane Sinta? 

7. Apa sebabe Lesmana kelara-lara atine? 

8. Yen kowe dadi Lesmana, apa kang koktindakake nalika diunen-uneni Sinta? 

9. Apa tegese sumpah wadad iku? 

10. Piweling becik apa kang bias kapethik saka wacan? 

 

II. Coba paragakna salah sijine tokoh wayang sing koksenengi ing wacan mau! 

 

 

Skor Soal: 

Nomor 1 s.d 10 jawaban benar 10        (100) 

 II. Berani memeragakan, ekspresi, sesuai tokoh yang diperankan    (100) 

Nilai = Total skor / 2 

 


