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SARI 
 

Saptanti, Sari Nur. 2008. Pengembangan Model Pembelajaran Menyimak Fabel 
dengan Pembelajaran Produktif dan Multimedia Komputer.  Tesis.  
Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.  Pembimbing : (I) 
Prof. Dr. Dandan Supratman, M.Pd. (II) Drs. Mukh. Doyin, M.Si. 

 
Kata-kata  kunci : kompetensi menyimak, model pembelajaran produktif, 
dan dongeng  fabel. 

 
 Inovasi proses belajar-mengajar yang kreatif dan rekreatif adalah kunci 
pembinaan dan pengembangan  bahasa Jawa di sekolah. Pengembangan media 
pembelajaran yang baik dengan didukung strategi yang tepat merupakan salah satu 
upaya pencapaian standar kompetensi yang ditetapkan. Salah satu kompetensi 
susastra Jawa kelas VII SMP adalah menyimak fabel.  Model pembelajaran yang 
diterapkan pada kompetensi menyimak fabel ini adalah model pembelajaran 
produktif.   
 Tujuan penelitian ini adalah  (1) menyusun bahan ajar menjadi paket cakram 
padat pembelajaran menyimak dongeng fabel dengan pengembangan multimedia 
komputer sebagai sumber belajar alternatif; (2) meningkatkan motivasi siswa belajar 
bahasa Jawa sehingga membuat proses pembelajaran  menjadi lebih menyenangkan; 
(3) meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa dengan model 
pembelajaran produktif.   

 Penelitian pengembangan ini disusun dengan mereduksi desain penelitian 
Borg & Gall menjadi enam langkah, yaitu (1) analisis kebutuhan, (2) pemilihan topik 
yang sesuai dengan kebutuhan, (3) membuat garis besar isi media, (4) pembuatan 
multimedia pembelajaran, (5) validasi, evaluasi, dan revisi, (6) finalisasi.  Subjek uji 
coba penelitian terdiri dari subjek uji coba teoretis dan empiris.  Subjek uji coba 
teoretis terdiri dari dua orang ahli materi dan subjek uji coba presentasi terdiri dari 
satu orang ahli media. Subjek uji coba empiris terdiri dari 10 siswa dalam uji coba 
kelompok kecil dan kelompok besar terdiri dari kelas VII F dan kelas VII H. Objek 
uji coba adalah kualitas program pembelajaran menyimak dongeng fabel dengan 
multimedia komputer. Instrumen  yang digunakan untuk menjaring data adalah 
angket, wawancara, dan tes.  Alat pengumpul data yang berupa angket menggunakan 
skala linkert.  Data yang diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptif. 

Hasil uji coba penelitian adalah sebagai berikut. PMK yang dikembangkan 
menarik untuk pembelajaran di kelas secara klasikal maupun secara mandiri. PMK 
yang dikembangkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. PMK yang 
dikembangkan berperan dalam mencapai prestasi siswa untuk pokok bahasan 
menyimak fabel dengan skor rata-rata 8,75 pada kelas VII F dengan tingkat 
ketuntasan 92%, dan 8,71 pada kelas VII H dengan  tingkat ketuntasan 100%.   

Berdasarkan hasil dari validasi ahli materi, ahli media, uji kelompok kecil, 
dan uji kelompok besar  program pembelajaran dalam bentuk cakram padat dapat 
digunakan dalam pembelajaran menyimak fabel.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
media ini layak untuk diseminasi sebagai salah satu strategi pembelajaran.   
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ABSTRACT 

Saptanti, Sari Nur. 2008. The Development of the Listening Competence to Fables 
with Generative Learning Model and Multimedia Computer.  Thesis.  Post  
Graduate   Programme  of  Semarang  State  University.  Supervisors  :  (I) 
Prof. Dr. Dandan Supratman, M.Pd.  and (II) Drs. Mukh. Doyin, M.Si. 

 
Key Words: listening competence, generative learning model, and fables. 

 
The innovation of creative and recreative teaching-learning process is the key to 
the preservation and development of the Javanese language at school. Good 
development of teaching-learning media supported by proper stategies is one of 
the efforts to achieve the imposed standard of competence. One of the 
competences of Javanese literary at grade VII (first grade of SMP) is listening to 
fables. The stipulated teaching-learning model on the competence of listening to 
fables is generative learning model. 
 This study aims at (1) constructing teaching material to become a 
teaching-learning package of listening to fables with the development of 
multimedia computer as an alternative learning resource; (2) improving the 
motivation of students in learning Javanese so that the teaching-learning of 
Javanese will be more fun; and (3) improving students’ creativity in the teaching-
learning of Javanese by means of generative learning model. 
 This development research is constructed by reducing the research design 
by Borg & Gall into six steps; they are (1) need analysis, (2) selection of topic in 
line with its needs, (3) making broad outlines of media content, (4) making a 
teaching-learning media, (5) validation, evaluation, and revision, and (6) 
finalization. 
 The subjects of this research try-out consist of the subjects of theoretical 
try-out comprising two experts in learning material and the subjects of 
presentation try-out comprising an expert in multimedia.  The empirical try-out 
subjects are composed of 10 students  in a small group try-out  and a large group 
comparising students of VII F and VII H classes. The try-out object is the 
program quality of the teaching-learning of listening to fables using multimedia 
computer. Qestionnaire of Linkert Scale, interview and test are the instruments 
used to gather data. The collected data are analyzed by using descriptive statistic. 
 Based on the try-out, it can be concluded that PMK being developed 
generates several results: (1) interesting for teaching-learning at classical as well 
as individual classes; (2) able to improve the students’ learning motivation and 
motivation is one of the requirements of the success of teaching-learning using 
generative learning model; (3) playing a role in meeting the students’ achievement 
in the topic of listening to fables with average score of 8.75 for VII F class with 
the mastery leaning of 92%, and 8.71 for VII H with 100% mastery learning. 
Therefore, the final conclusion of this research is that this developed media is 
worth disseminating as one of teaching-learning strategies. 
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1 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Kurikulum KTSP mencantumkan mata pelajaran yang harus 

diajarkan sebagai muatan lokal wajib di Jawa Tengah adalah pelajaran 

Bahasa Jawa. Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum 2004 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah 

lewat keputusannya nomor 895.5/01/2005 tanggal 23 Februari 2005. 

Kurikulum ini berisi standar kompetensi, materi pokok, dan indikator 

pencapaian hasil. Guru selaku ujung tombak di lapangan diberikan 

keleluasaan penuh untuk mengembangkan strategi pembelajaran. 

Pengembangan strategi yang tepat dengan didukung media 

pembelajaran yang baik merupakan tantangan setiap guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran sesuai indikator yang telah ditetapkan. Keterbatasan 

sumber belajar bahasa Jawa merupakan salah satu masalah yang perlu 

disiasati. Buku–buku dongeng anak berbahasa Jawa jarang sekali dijumpai 

di toko-toko besar seperti Gramedia maupun Merbabu. Secara umum alat 

peraga bahasa Jawa yang ada di sekolah-sekolah juga sangat terbatas. Hal ini 

karena sebagian besar guru belum mampu membuat alat peraga yang bisa 

dikategorikan baik. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa di lapangan 

sering hanya mengandalkan buku Latihan Kerja Siswa, bahkan buku ini 

sering dianggap sebagai satu-satunya sumber yang utama.  
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Kurikulum bahasa Jawa mengamanatkan agar pembelajaran bahasa 

dan sastra Jawa lebih bermakna. Pembelajaran Bahasa Jawa mengarahkan 

agar siswa terampil berkomunikasi, dan fungsi utama pembelajaran sastra 

adalah penghalus budi, peningkatan rasa kemanusiaan, kepedulian sosial, 

penumbuhan apresiasi budaya, penyaluran gagasan, imajinasi, dan ekspresi 

secara kreatif dan konstruktif baik lisan maupun tertulis. Salah satu 

keterampilan sastra yang harus dikuasai siswa dalam proses belajar di kelas 

VII adalah menyimak dongeng. Belajar merupakan suatu proses perubahan 

di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam 

bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya 

pikir, dan lain-lain kemampuan. Perubahan ini tidak terjadi karena adanya 

warisan genetik atau respons secara ilmiah, kedewasaan, atau keadaan 

organisma yang bersifat temporer, seperti kelelahan, pengaruh obat-obatan, 

rasa takut, dan sebagainya, melainkan perubahan dalam pemahaman, 

perilaku, persepsi, motivasi, atau gabungan dari semuanya. 

Belajar melibatkan proses aktif siswa menyusun arti, wacana, 

dialog, pengalaman fisik dan lain-lain. Dengan demikian belajar merupakan 

proses menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan 

pengertian yang sudah dimiliki siswa sehingga pengetahuannya berkembang 

(Baharuddin, 2007:13). 

Peningkatan dan pengembangan kualitas pembelajaran merupakan 

salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan secara terpadu. Upaya 
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peningkatan mutu pendidikan adalah upaya peningkatan kepribadian 

manusia baik aspek kemampuan kepribadian maupun tanggung jawab, dan 

mutu pendidikan sangat bergantung kepada kualitas guru dan praktik 

pembelajarannya di kelas.  

Mengingat hal tersebut salah satu kegagalan dalam kegiatan belajar 

bahasa Jawa di kelas bisa disebabkan guru yang kurang profesional. 

Profesional adalah kinerja yang menggunakan ilmu, suatu kinerja yang 

terukur lewat perilakunya, walaupun sulit dinilai secara menyeluruh dan 

holistik. Guru profesional adalah guru yang kinerjanya dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan ilmu didik yang diterapkan 

(Supratman, 2007: 34). 

Guru merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran 

di kelas. Guru diharapkan mampu mendorong minat siswa untuk belajar, 

terutama belajar bahasa Jawa. Guru bidang studi bahasa Jawa yang belum 

profesional dapat mengakibatkan proses belajar mengajar kurang optimal. Guru 

dituntut mampu menemukan strategi pembelajaran agar kompetensi yang harus 

dikuasai siswa dapat tercapai. Inovasi proses belajar mengajar bahasa Jawa 

yang mengasyikan dan menarik adalah kunci pembinaan dan pengembangan 

bahasa Jawa di sekolah. Hal ini sebagai andalan utama dalam rangka 

menumbuh kembangkan budaya dan bahasa Jawa. 

Pembelajaran bahasa Jawa di kelas diupayakan terkemas dalam 

bentuk yang kreatif dan rekreatif dengan menggunakan media pembelajaran 

yang berfungsi sebagai alat bantu belajar. Hal yang penting media ini 
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seyogyanya berbasis teknologi, khususnya teknologi komputer. Kemampuan 

komputer dalam pembelajaran menggunakan multimedia ini lebih dari 

sekedar alat peraga pembelajaran. Komputer mampu menyajikan animasi 

multiwarna yang sulit ditandingi oleh alat peraga konvensional. Peserta 

didik diharapkan memiliki ketertarikan dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas. Penggunaan multimedia komputer dalam proses 

kegiatan belajar bahasa Jawa digunakan sebagai salah satu alternatif guru 

untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dengan 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar siswa. Hal ini 

akan menumbuhkan motivasi yang kuat sehingga diharapkan terjadi 

keberhasilan proses belajar. Mengingat fungsi utama bahasa adalah sebagai 

alat komunikasi, sehingga proses pembelajaran dengan multimedia 

komputer akan membuat siswa makin tertarik pada pembelajaran menyimak 

dongeng berbahasa Jawa yang nantinya dapat berguna bagi siswa. 

Multimedia komputer yang akan dikembangkan adalah multimedia 

interaktif, yakni sebuah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol 

yang dapat digunakan oleh siswa sebagai pengguna. Alat pengontrol ini 

diwujudkan dalam tombol navigasi untuk memilih sendiri hal apa yang 

dikehendaki siswa. Tombol navigasi ini berguna untuk mengontrol 

kecepatan siswa mengerjakan sesuatu.  

Multimedia komputer dapat digunakan untuk pembuatan animasi, 

gambar, video, dan audio yang diintregrasikan ke dalam suatu pengajaran 

dari pembelajaran yang interaktif. Multimedia interaktif bukanlah suatu 
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media untuk menyampaikan maklumat atau pengetahuan saja tetapi 

merupakan alat untuk membina pengetahuan. Multimedia interaktif mampu 

berperan sebagai alat kognitif, kolaboratif, dan komunikasi dengan 

menyediakan pengajaran pengajaran yang menyokong, membimbing, dan 

memperluas proses pemikiran penggunanya (Tim Pengembang, 2007). 

Pendekatan proses pembelajaran ini menggunakan pendekatan 

Contekstual Teaching Learning atau lebih sering dikenal CTL. Salah satu 

unsurnya adalah konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa 

semua pengetahuan yang kita peroleh adalah hasil konstruksi kita sendiri. 

Bila seorang guru bermaksud mentransfer konsep, ide, dan pengertiannya 

kepada siswa, pemindahannya harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan 

oleh siswa lewat pengalamannya (Pannen, 2001:5).  

Berlandaskan konstruktivisme tersebut model yang akan diterapkan 

adalah model pembelajaran produktif. Model ini memiliki asumsi bahwa siswa 

bukan penerima informasi yang pasif, melainkan siswa aktif berpartisipasi 

dalam proses belajar dan dalam mengkonstruksikan makna dari informasi yang 

ada. Jadi kunci dalam model ini siswa mampu ”menghasilkan sendiri” makna 

dari informasi yang diperolehnya lewat proses menyimak.  

Menyimak adalah proses menerima informasi, gagasan secara 

sungguh-sungguh, penuh perhatian, apresiatif dan memahami pesan yang 

disampaikan (Kamijan,2003:6). Kosa kata baru, ilmu pengetahuan, dan 

pengalaman diharapkan dapat ditemukan anak setelah melewati kegiatan 

menyimak.  
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Kegiatan menyimak merupakan jendela menuju penguasaan 

kemampuan-kemampuan berbahasa yang lain seperti menulis, membaca dan 

berbicara. Ciri khas pembelajaran Bahasa Jawa adalah pengenalan dan 

penyampaian budi pekerti luhur yang terkandung dalam budaya Jawa. Hal 

inilah yang menjadi tujuan pembelajaran bahasa Jawa. Mengingat misi yang 

diemban maka sumber karya sastra berbahasa Jawa yang akan disimak 

adalah dongeng binatang atau fabel. Apresiasi positif siswa terhadap 

dongeng diharapkan menumbuhkan ketertarikan siswa mengenal dan 

memahami bahasa Jawa, sekaligus digunakan sebagai sarana untuk 

mengenalkan budi pekerti yang baik kepada siswa didik.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Multimedia komputer yang bagaimanakah yang dapat digunakan untuk 

menyusun bahan ajar dalam bentuk cakram padat  pembelajaran 

menyimak fabel kelas VII SMP?  

2. Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap implementasi multimedia 

komputer dalam model pembelajaran produktif pada kegiatan menyimak 

dongeng siswa kelas VII SMP? 

3. Apa saja kendala yang muncul dan upaya–upaya untuk meminimalisasinya  

ketika implementasi multimedia komputer  dalam model pembelajaran 

produktif pada kegiatan menyimak dongeng  dilaksanakan? 
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4. Apakah multimedia yang dikembangkan menarik dan efektif digunakan 

untuk pembelajaran menyimak dongeng? 

5. Bagaimana peran PMK dalam pencapaian prestasi siswa untuk pokok 

bahasan menyimak dongeng? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang ada, penelitian bertujuan untuk : 

1. menyusun bahan ajar dalam bentuk cakram padat  pembelajaran 

menyimak dongeng fabel kelas VII SMP dengan mengembangkan 

multimedia komputer sebagai sumber belajar alternatif. 

2. memaparkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Jawa. 

3. mengidentifikasi kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa Jawa 

dengan model  pembelajaran produktif. 

4. menentukan keefektifan multimedia yang dikembangkan dalam 

pembelajaan  menyimak  fabel. 

5. memaparkan peran PMK dalam mencapai prestasi siswa. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan 

sekolah. Bagi siswa, hasil penelitian diharapakan dapat meningkatkan 

kompetensi susastra Jawa khususnya kompetensi menyimak fabel, dan 

menumbuhkembangkan minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Jawa. 

Hasil penelitian ini bagi guru diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 
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strategi pembelajaran bahasa Jawa kompetensi menyimak fabel, dan 

meningkatkan profesionalitas guru dalam pembuatan media pembelajaran 

yang mendukung proses pembelajaran bahasa Jawa di kelas. Bagi sekolah, 

hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan prestasi sekolah dan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.5  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan menyimak fabel terdapat  keterbatasan sebagai berikut. 

a. Peneliti hanya membahas kompetensi menyimak dongeng, dalam hal 

ini  fabel. 

b. Peneliti merupakan seorang pemula dalam perencanaan dan 

pengembangan pembuatan media dengan menggunakan komputer. 

c. Peneliti hanya berupaya mengoptimalkan  program dan fasilitas yang 

ada pada program power point  seperti animasi, suara maupun gambar 

untuk mengembangkan media. 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA  DAN  KERANGKA  TEORETIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

Penelitian tentang peningkatan kemampuan menyimak telah banyak 

dilakukan peneliti sebelumnya. Kegiatan menyimak merupakan salah satu 

kegiatan berbahasa yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut penelitian Paul T. Rankin dalam Tarigan (1988:3) aktivitas 

menyimak selalu melebihi kegiatan berbicara, membaca, dan menulis, yakni 

menyimak : 42%; berbicara : 25%; membaca : 15% dan menulis 11%. Ini 

menunjukkan kegiatan menyimak merupakan aktivitas yang perlu 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 

Dalam dunia pendidikan, siswa yang kurang mampu menyimak akan 

terhambat dalam menerima materi. Kekurangan pemahaman akan 

kompetensi menyimak ini diindikasikan akan berakibat buruk pada 

keterampilan berbahasa yang lain, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. 

Pentingnya kegiatan menyimak telah disadari banyak orang sehingga 

keterampilan menyimak perlu dilatih dan dibina.  

Kajian pustaka yang diambil pada penelitian ini diklasifikasikan ke 

dalam dua hal yakni, terkait dengan kemampuan menyimak dongeng dan 

penelitian pengembangan. Terkait dengan penelitian tentang kemampuan 

menyimak ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak. 
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Pangesti (2005), dalam penelitiannya tentang peningkatan 

keterampilan menyimak dongeng dengan media audio visual pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 30 Semarang. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis yang dibuat, yakni terjadi peningkatan yang signifikan pada 

keterampilan menyimak setelah diberi perlakuan pengajaran dengan media 

audio visual. 

Kushariyanto (2005), dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Kemampuan Mengapresiasi Dongeng dengan Pendekatan Kontekstual 

Elemen Pemodelan Siswa Kelas VII F SMP Negeri 39 Semarang, 

membuktikan bahwa melalui pendekatan kontekstual mampu meningkatkan 

keterampilan menyimak dongeng siswa . 

Nurul (2006), dalam penelitiannya berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menyimak Dongeng Siswa Kelas VIII SMP Islam Siti Sulaechah Sri Wulan 

Demak dengan Media Tembang, menyimpulkan telah terjadi peningkatan 

keterampilan menyimak dongeng dengan media audio visual dilihat dari 

hasil tes pada tiap siklusnya. Prasiklus dicapai rata-rata 62,1. Siklus I 68,25 

dan pada siklus II nilai rata-rata 75,15. Selain perubahan nilai yang semakin 

bagus juga nampak adanya perubahan tingkah laku yang lebih baik setelah 

dilakukan pembelajaran menyimak dongeng dengan media audio visual.  

Penelitian lain yang dijadikan kajian pustaka adalah penelitian 

Susilowati pada tahun 2007 yang berjudul Peningkatan Kemampuan 

Mengapresiasi Dongeng dengan Metode PAKEM Siswa Kelas V SDN 

Suwaduk 01 Tahun Ajaran 2006/2007. Penelitian ini menerapkan pengajaran 
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yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada pengajaran menyimak 

dongeng. Penerapan metode ini mampu meningkatkan apresiasi siswa 

terhadap pembelajaran bahasa Jawa khususnya materi menyimak dongeng.  

Kajian pustaka yang terkait penelitian pengembangan adalah penelitian 

Nanik Sri Rahmawati (2005) berjudul Pengembangan Media Pembelajaran 

Menulis Laporan di SMP dengan MultiMedia Komputer. Hasil yang 

diperoleh adalah sebuah produk menulis laporan yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kompetensi menulis laporan. 

Hasibuan (2005), dalam penelitiannya berjudul Pengembangan 

Pembelajaran Matematika SMA Berbasis Komputer, bertujuan untuk 

mengembangkan pembelajaran matematika berbasis komputer yang 

menarik, efisien, dan efektif. Pembelajaran berbasis komputer yang dibuat 

digunakan untuk mencapai prestasi siswa yang telah ditetapkan sesuai 

standar minimal. Hasil dari uji coba yang diterapkan pada siswa 

membuktikan bahwa penggunaan pengembangan pembelajaran berbasis 

komputer dapat membantu siswa menguasai materi pokok bahasan Linier. 

Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor 7,64 dengan simpangan baku 1,34. 

Hasil ini lebih baik dari skor rata-rata prestasi pada tahun-tahun sebelumnya 

yang berada di bawah 70. 

Indarsih (2006), dalam penelitiannya berjudul Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Komputer untuk Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial kelas V Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa 

siswa Sekolah Dasar merasa senang dan termotivasi dengan penggunaan 
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multimedia. Pelajaran IPS yang sarat dengan hafalan dapat menjadi 

pelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dan belajar menyenangkan 

merupakan faktor pendorong keefektivan belajar.  

Parmin (2007), dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan 

Paket Pembelajaran Mendengarkan Berbasis Pendekatan Kontekstual. 

Penelitian ini didasari oleh belum tersedianya bahan ajar pada kegiatan 

pembelajaran mendengarkan. Kebutuhan bahan ajar yang belum tersedia 

inilah yang diindikasikan sebagai salah satu sebab rendahnya keterampilan 

menyimak siswa. Mengingat keadaan di atas, penelitian Parmin ini 

menghasilkan produk pengembangan berupa bahan ajar berbasis kontekstual 

untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan. Produk yang dihasilkan 

berupa paket pembelajaran yang terdiri dari buku untuk siswa, panduan 

untuk guru, dan cakram padat pembelajaran mendengarkan.  

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pengembangan 

multimedia komputer pada pembelajaran menyimak dongeng fabel dalam 

model pembelajaran produktif. Penggunaan multimedia dalam dongeng 

fabel bertujuan agar penyampaian pembelajaran sastra berbahasa Jawa tidak 

membosankan dan mampu dikomunikasikan dengan siswa. Hal ini juga 

didasari oleh kesulitan mencari bahan ajar dongeng berbahasa Jawa yang 

tersedia di pasaran. Cakram padat ataupun buku dongeng yang banyak 

beredar di pasaran adalah dongeng berbahasa Indonesia maupun Bahasa 

Inggris. 
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2.2 Kerangka Teoretis 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran, model pembelajaran produktif, menyimak dan sastra 

dongeng. 

2.2.1 Media Pembelajaran  

Kata ”media” berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti ”tengah”, ”perantara” atau ”pengantar.” Dalam bahasa Arab media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Secara lebih khusus pengertian media dalam proses belajar 

mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal (Arsyad, 1997:3). 

Flemming dalam Arsyad (1997:3) menyebut media dengan 

mediator. Istilah mediator menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu 

mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak dalam proses belajar – 

siswa dan isi pelajaran. Di samping itu, mediator dapat pula 

mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pembelajaran yang 

melakukan peran meditasi, mulai dari guru sampai kepada peralatan paling 

canggih, dapat disebut media. Jadi media adalah alat untuk menyampaikan 

atau mengantarkan pesan–pesan pembelajaran.  

Ada beberapa kriteria untuk menilai sebuah media yang baik. 

Hubbard mengusulkan sembilan kriteria untuk menilainya (Hubbard, 1983 

dalam Ena, Ouna Teda). Kriteria pertamanya adalah biaya. Biaya memang 

harus dinilai dengan hasil yang akan dicapai dengan penggunaan media 
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itu. Kriteria lainnya adalah ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik, 

kecocokan dengan ukuran kelas, keringkasan, kemampuan untuk dirubah, 

waktu dan tenaga penyiapan, pengaruh yang ditimbulkan, kerumitan dan 

yang terakhir adalah kegunaan. Semakin banyak tujuan pembelajaran yang 

bisa dibantu dengan sebuah media semakin baiklah media itu. 

Kriteria di atas lebih diperuntukkan bagi media konvensional. 

Thorn mengajukan lima kriteria untuk menilai multimedia interaktif 

(Thorn, 1995 dalam Ena, Quna Teda). Kriteria penilaian yang pertama 

adalah kemudahan navigasi. Sebuah program harus dirancang sesederhana 

mungkin sehingga pembelajar bahasa tidak perlu belajar komputer lebih 

dahulu. Kriteria yang kedua adalah kandungan kognisi, kriteria yang 

lainnya adalah pengetahuan dan presentasi informasi. Kedua kriteria ini 

adalah untuk menilai isi dari program itu sendiri, apakah program telah 

memenuhi kebutuhan pembelajaran si pembelajar atau belum. Kriteria 

keempat adalah integrasi media di mana media harus mengintegrasikan 

aspek dan ketrampilan bahasa yang harus dipelajari. Untuk menarik minat 

pembelajar program harus mempunyai tampilan yang artistik maka 

estetika juga merupakan sebuah kriteria. Kriteria penilaian yang 

terakhir adalah fungsi secara keseluruhan. Program yang dikembangkan 

harus memberikan pembelajaran yang diinginkan oleh pembelajar. 

Sehingga pada waktu seorang selesai menjalankan sebuah program dia 

akan merasa telah belajar sesuatu. 
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Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association of 

Education and Communication Technologi / AECT) membatasi media 

sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan dan informasi. Gagne dalam Sadiman (2006:6) 

menyatakan media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Berdasar Asosiasi 

Pendidikan Nasional menyatakan media adalah bentuk komunikasi yang 

tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. 

Persamaan dari batasan-batasan di atas yaitu bahwa media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi, 

bertujuan dan terkendali. 

Gagne dan Briggs dalam Arsyad (1996 : 4) mengatakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, 

tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafiks, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

Dengan demikian, media dalam pendidikan adalah semua benda 

yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif 
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dan efisien. Selain sebagai alat bantu, media juga dapat berfungsi sebagai 

sumber belajar. Media sebagai sumber belajar adalah media yang dapat 

digunakan untuk belajar siswa dengan tujuan memperkaya wawasan anak 

didik.  

Sementara itu pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi 

antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan 

berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Pembelajaran 

diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar. Jadi dalam pembelajaran yang utama adalah 

bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas mental siswa 

dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan 

perilaku yang bersifat relatif konstan. Dengan demikian aspek yang 

penting dalam aktivitas dan pembelajaran adalah lingkungan. Hal inilah 

yang harus diciptakan guru dengan menata unsur-unsur yang ada sehingga 

akan mampu merubah perilaku siswa.  

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 dalam memberikan 

tanggapan, umpan balik dan juga mendorong guru untuk melakukan 

praktik-praktik dengan benar. 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

mendorong upaya pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar 

mengajar. Guru dituntut untuk mengembangkan keterampilan membuat 

media pembelajaran sebagai sarana yang akan digunakannya untuk 

mempermudah siswa didik memahami kompetensi dasar yang ditetapkan. 

Sumber belajar atau sarana tersebut dalam istilah pendidikan disebut 

media pembelajaran.  

Sadiman (2006 : 17) mengemukakan terdapat lima manfaat media 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan agar   tidak 
terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan 
belaka).  

2. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan 
daya indera. 

3. Pengunaan metode yang tepat dapat mengatasi kepasifan anak.  Jadi 
media berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, 
memungkinkan interaksi lebih langsung antara anak didik dengan 
lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak belajar sendiri 
menurut minat dan kemampuannya. 

4. Jadi media berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar,     
memungkinkan interaksi lebih langsung antara anak didik dengan 
lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak belajar sendiri 
menurut minat dan kemampuannya. 

5. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 
hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-
lain. 

  
 

2.2.1.1 Multimedia Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) 

Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau 

lebih media yang terdiri atas teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan 

animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi dua kategori, yakni : 

multimedia linier dan multimedia interaktif.  Multimedia linier adalah 
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suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun 

yang dapat dioperasikan pengguna, contoh : TV dan film. Multimedia 

interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol 

yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih 

apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. 

Program yang akan digunakan adalah program power point dengan  

program pendukungnya. Tampilan perintah-perintah pada program ini 

mudah dimengerti sehingga pengoperasian media pembelajaran dapat 

dijalankan dengan baik oleh guru maupun peserta didik.  Fasilitas-fasilitas 

yang digunakan antaranya, hyperlink, custom animasi, fill effects, insert 

clip art, dan lain-lain.  

 

2.2.1.2 Syarat  Perangkat  Lunak  dari  Multimedia  Pembelajaran 

yang  baik 

Menurut disiplin  ilmu  rekayasa  perangkat  lunak  (Tim 

Pengembang, 2007 : 22) multimedia pembelajaran yang baik harus 

memenuhi kriteria parameter–parameter di bawah ini. 

a.   Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan  
      multimedia pembelajaran 

Seandainya setiap komputer memiliki kecepatan dan memori yang 

tidak terbatas, maka tidak akan menjadi masalah. Keadaan yang ada setiap 

komputer memiliki keterbatasan pada kecepatan, memory, dan kapasitas 

penyimpanan tetap.  Oleh karena itu penting untuk pemakaian ketiga hal 

tersebut secara efektif dan efisien. Misalnya pemakaian gambar-gambar 
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hewan, dalam hal ini sebagai tokoh-tokoh yang ada dalam fabel, pembuat 

tetap menggunakan gambar asli download dari internet tetapi resolusinya 

sudah diminimalkan.  

Sebab lain yang juga sering muncul adalah pengembang 

multimedia menampilkan semua gambar yang dimiliki lengkap dengan  

animasi dan simulasi yang dikuasai  ke dalam media yang dibuat meski 

tidak terlalu penting dan efektif dalam membantu proses pembelajaran. 

 

b. Kehandalan/reliabilitas perangkat lunak 

Program dikatakan handal bila program dapat berjalan dengan 

baik, tidak mudah hang, crash atau berhenti pada saat pengoperasian.  

Kehandalan juga dapat dinilai dari seberapa jauh dapat tetap berjalan 

meskipun terjadi kesalahan pada pengoperasian. 

Mencegah kesalahan, sistem memperbolehkan fungsi undo dan 

redo, dan membuat desain multimedia pembelajaran yang tidak 

memungkinkan pengguna melakukan kesalahan.  Pengguna dalam hal ini 

siswa juga perlu diberikan informasi proses dan keadaan penggunaan 

perangkat lunak multimedia pembelajaran contohnya berapa lama harus 

menunggu, langkah apa setelah di klik dan lain-lain. 

c. Dapat dipelihara/dikelola dengan mudah 

Struktur program disusun memperhatikan alur penyajian, 

pengorganisasian, dan keterkaitan antar bagian sehingga mudah dalam 

pemeliharaan dan pengelolaan (modifikasi, penambahan dan pengurangan 

fitur dan sebagainya).  Kode atau perintah dibuat sederhana dan mudah 
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dipahami meskipun menjalankan fungsi yang kompleks.  Semakin banyak 

kode yang dibuat, semakin perlu memikirkan pengelolaan program 

tersebut.   

 

d. Mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasian  

Seseorang yang pertama kali memanfaatkan multimedia 

pembelajaran layaknya seseorang yang sedang mencari alamat. Ia 

membutuhkan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sebagai penunjuk 

jalan, begitu juga multimedia pembelajaran, ketersediaan logo, tombol dan 

sebagainya akan sangat membantu pengguna yang baru pertama kali 

menggunakan media tersebut.  Desain dan tata letak navigasi sangat 

membantu pengguna untuk memanfaatkan media tersebut.  Konsistensi 

bentuk dan letak navigasi juga mempengaruhi kenyamanan pengguna 

untuk memahami informasi yang tersirat dalam multimedia pembelajaran.  

Dengan hanya melihat tampilan awal, pengguna dapat mengetahui kondisi 

program dan dapat menentukan aksi-aksi alternatif. 

e. Ketepatan pemilihan jenis software untuk pengembangan 

Pemilihan ini harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya 

sebagai berikut. 

i. Pilih yang mudah digunakan, tidak terlalu sulit dan rumit dalam 

menggunakannya. 

ii.Gunakan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan spesifikasi 

komputer yang digunakan. 
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Berdasarkan dua hal di atas maka pemilihan power point dengan 

aplikasi pendukungnya sangat tepat digunakan sebagai alat bantu dalam 

pembuatan media pembelajaran.  Power point sudah banyak dikenal dan 

digunakan oleh pengguna kamputer. 

f. Multimedia dapat dijalankan di komputer  

Semakin tinggi spesifikasi komputer, semakin tinggi kecepatan 

prosesnya, bila dulu aplikasinya sederhana dan cukup panjang proses 

menjalankan beberapa aplikasi didalamnya, saat ini aplikasi sudah sangat 

indah dan animatif, dengan navigasi yang mudah dan cepat dalam proses 

menjalankan aplikasinya. 

Multimedia pembelajaran yang baik hendaknya dapat dijalankan di 

spesifikasi komputer yang paling rendah sekalipun, juga bisa dijalankan 

dengan sistem operasi apapun.   

g. Pemaketan multimedia pembelajaran terpadu dan mudah dalam   

eksekusi. 

Multimedia pembelajaran yang baik harus disusun dalam satu 

paket yang baik.  Proses instalasi berjalan secara otomatis dengan 

menggunakan autorun.  Dengan sekali install, program langsung dapat 

digunakan tanpa perlu melakukan instalasi lain satu per satu atau proses 

restarting komputer. Shortcut dan icon secara otomatis muncul setelah 

proses instalasi dengan nama yang mudah diidentifikasi. 
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h. Kode program dapat dikembangkan kembali untuk  

mengembangkan   multimedia   pembelajaran   lain  

Setelah multimedia tadi selesai kita buat, ada hal yang harus kita 

tingkatkan, yakni tidak hanya sebagai pembuat tetapi bisa 

mengembangkan kemampuan diri bagaimana fitur dan fungsi program kita 

dapat digunakan lagi di program lain.  Bagaimana kita mendesain sebuah 

kode sumber, logo, tombol dan lain-lainnya sehingga dengan mudah 

digunakan kembali pada program multimedia pembelajaran lain. 

2.2.2  Model  Pembelajaran  Pembelajaran Produktif 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran  (Winataputra, 2001:3). 

Model pembelajaran yang dikembangkan adalah model 

pembelajaran produktif.  Teori pembelajaran produktif dikemukakan oleh 

Wittrock dalam Pannen. P (2001:79) dengan asumsi bahwa siswa bukan 

penerima informasi yang pasif, melainkan siswa aktif berpartisipasi dalam 

proses belajar dan dalam mengkonstruksikan makna dari informasi yang 

diperolehnya. Siswa diharapkan mampu ”menghasilkan sendiri” makna 

dari informasi yang diperolehnya. Seperti dikemukakan Witrrock dalam 

Pannen (2001: 79) ”although  a student may not understand sentences 

spoken to him by his teacher, it is highly likely that a student understands 

sentences that he generates himself.”  
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Kemampuan siswa untuk ”menghasilkan makna” merupakan salah 

satu perilaku yang dihasilkan dari pembelajaran konstruktivisme.  Siswa 

bukan sekedar mengulang apa yang diajarkan gurunya. Perilaku dalam 

pembelajaran konstruktivisme menunjukkan kemampuan siswa untuk 

menghasilkan sesuatu, menunjukkan suatu kinerja, dan memamerkan hasil 

karya. Dengan menghasilkan sesuatu, berarti siswa mampu mencipta, 

merancang  sesuatu dari hal-hal yang didapatkan beserta seluruh 

argumennya. Dengan menunjukkan suatu kinerja, berarti siswa mampu 

menerapkan hal-hal yang sudah dipelajarinya dalam situasi yang berbeda.  

Dengan memamerkan hasil karyanya, berarti siswa mampu mengevaluasi 

kemampuan dirinya, menyiapkan argumentasi, dan terbuka terhadap 

pendapat lain.  

Ada  empat  komponen  dalam model pembelajaran produktif, 

yaitu (1) proses  motivasi, (2) proses belajar, (3) proses penciptaan 

pengetahuan, (4) proses menghasilkan.    

1. Proses motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Dengan 

demikian motivasi merupakan dorongan kekuatan yang terdapat dalam diri 

seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan.  Konsep 

motivasi yang berkaitan dengan tingkah laku siswa diklasifikasikan 

sebagai berikut: (1) senang terhadap sesuatu, apabila siswa dapat 

mempertahankan rasa senangnya itu maka akan termotivasi untuk 
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melakukan kegiatan itu,  pemberian materi dongeng dengan animasi yang 

menarik diharapkan mampu menumbuhkan rasa senang pada siswa, (2) 

merasa yakin mampu menghadapi tantangan maka biasanya orang 

tersebut terdorong melakukan kegiatan tersebut. Persepsi siswa terhadap 

dirinya yang berhasil atau gagal mempengaruhi motivasi siswa. Mengingat 

materi menyimak dongeng bukan kategori materi yang sukar maka 

diharapkan siswa akan memiliki keyakinan berhasil dalam pembelajaran 

tersebut. Strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, 

ketekunan, dan motivasi adalah aktivitas yang berciri: 

a. menciptakan kepuasan dari keterlibatan dalam proses belajar  

memodifikasi persepsi siswa sebagai siswa aktif 

b. meningkatkan kendali dan tanggung jawab siswa dalam proses 

belajar 

c. menggunakan sistem penghargaan sebagai umpan balik 

langsung terhadap upaya individu 

d.  membuat belajar sebagai hasil dan upaya individu 

memperbaiki diri. 

2. Proses belajar 

Proses belajar seseorang dipengaruhi oleh rangsangan dan niat.  

Faktor penting dalam proses belajar adalah perhatian, karena tanpa 

perhatian proses belajar tidak akan pernah terjadi. Perhatian 

dirangsang oleh stimulus eksternal dalam hal ini adalah penggunaan 

multimedia yang menarik, kemudian siswa  secara aktif berinteraksi 
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untuk mampu menghasilkan makna.  Aktivitas yang membantu dalam 

menarik perhatian siswa adalah aktivitas yang menyediakan tujuan 

instruksional yang jelas dan menyediakan latihan untuk 

memperhatikan melalui kontrol diri.  

3.  Proses penciptaan pengetahuan 

Proses penciptaan pengetahuan dilandasi pada beberapa 

komponen ingatan, yaitu hal yang sudah diketahui sebelumnya, 

kepercayaan, konsep, keterampilan strategi kognitif, dan pengalaman. 

Hubungan antar kelima hal tersebut diformulasikan, dan 

kebermakmaan dapat dibentuk sebagai pengetahuan seseorang. Dalam 

hal ini, hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya oleh seseorang 

sangat berpengaruh terhadap proses belajarnya. Oleh karenanya, 

disarankan agar aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas yang 

mencoba menghubungkan antara informasi pengetahuan yang 

disampaikan dengan pengalaman dan pengetahuan awal siswa.  

4.  Proses menghasilkan 

Pada saat proses konstruksi pengetahuan, siswa menghasilkan 

hubungan antara berbagai bagian informasi yang mereka peroleh dari 

pengalaman mereka.  Melalui proses membuat hubungan tersebut siswa 

mereorganisasi dan menggabungkan informasi untuk membentuk 

pengetahuan. Beberapa aktivitas yang dapat mengakomodasi proses 

membuat adalah :  

a. membuat garis besar dari wacana 
b. membuat rangkuman 
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c. memberikan alternatif penjelasan 
d. mengidentifikasikan informasi penting 
e. memberi contoh 
f. menghubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan 

sebelumnya 
g. membuat analogi 
h. membuat pertanyaan berdasar wacana 
i. menganalisis unsur-unsur dalam wacana 
j. membuat kesimpulan 

Sebagai strategi pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme, 

pembelajaran produktif berfokus pada keterlibatan dan partisipasi siswa 

secara aktif dalam proses belajar  sebagai tujuan utama dalam proses 

belajar.  Hal penting dalam pembelajaran produktif adalah pengetahuan 

awal yang dimiliki siswa sangat berpengaruh terhadap kemampuannya 

dalam menghasilkan makna, sehingga identifikasi pengetahuan awal 

adalah langkah penting dalam proses pembelajaran.  Selanjutnya adalah 

pemilihan aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya berdasar pengetahuan yang telah 

dimilikinya. 

2.2.3  Pembelajaran Menyimak Fabel 

Teori yang digunakan dalam pembelajaran menyimak fabel adalah 

pembelajaran menyimak, hakikat menyimak, manfaat menyimak dan 

materi simakan. 

2.2.3.1  Pembelajaran Menyimak 

Upaya untuk menarik minat dan dekat dengan kebutuhan siswa 

adalah dua syarat utama untuk memilih teks. Hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam hal ini ialah (1) keluasan bahan ajar, (2) 

keterbatasan waktu, (3) perbedaan karakteristik siswa, dan (4) 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 
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Bahan ajar harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. 

Materi simakan yang sesuai atau cocok dengan kemampuan siswa akan 

menghasilkan proses belajar mengajar yang memuaskan dan 

menyenangkan, baik bagi siswa maupun guru. Guru dituntut agar dapat 

menyelaraskan waktu yang ada mengingat keterbatasan waktu yang 

tersedia. 

Perbedaan karakter pembelajar ditentukan oleh berbagai faktor 

diantaranya minat, bakat, intelegensi dan sikapnya.  Penggunaan media 

berbantuan komputer yang akan dikembangkan ini diharapkan akan 

meminimalisasi perbedaan karakter pembelajar sesuai kecepatan belajar 

masing-masing. 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan 

menyimak ini perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 

1.  Menarik 

Menarik berarti bahan pembelajaran harus bisa menarik perhatian 

yang sungguh-sungguh dari siswa.  Bahan pembelajaran pada materi 

menyimak  ini  adalah dongeng khususnya cerita fabel.  Kehidupan 

hewan–hewan dengan dinamikanya merupakan gambaran kehidupan 

manusia. Keunikan dan keanekaragaman bentuk maupun sifat merupakan 

kesamaan yang bisa  diperumpamakan dengan kehidupan manusia.  Upaya 

untuk membuat menarik media ini adalah dengan pemanfaatan animasi 

dan cerita kancil yang diadaptasi dari cerita berbahasa Indonesia.  
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2.  Selaras 

Keselarasan bahan ajar dengan siswa sebagai penyimak merupakan 

syarat utama dalam proses pembelajaran menyimak. Kegagalan 

pembelajar menyimak lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan 

pembelajar terhadap makna, baik makna gramatikal, leksikal, maupun 

kultural dalam bahan ajar tersebut. Secara kultural, penggunaan bahasa 

dalam media ini menyesuaikan tingkat tutur, artinya siapa lawan tutur 

yang dihadapi. Ada dua tingkat tutur bahasa yang digunakan, yaitu ngoko 

dan krama. Ngoko digunakan ketika lawan tutur itu setaraf, yakni antara 

kancil dan hewan-hewan lain yang dianggap sebagai teman, sedangkan 

penggunaan krama hanya digunakan ketika lawan tindak tutur itu adalah 

baginda singa.  

3.  Autentik 

Autentik artinya asli. Bahan yang asli adalah bahan yang dapat 

ditemukan di lingkungan siswa.  Apa yang biasa didengar ataupun dilihat 

pembelajar dalam kehidupan sehari-hari akan lebih baik jika diambil 

sebagai bahan ajar menyimak.  Inilah yang menjadi nyawa kontekstual 

bagi pengembangan media yang akan dibuat.  Pemilihan tokoh dunia 

hewan diambih dari gambar-gambar hewan yang nyata dengan metode 

puzzle, yakni menyatukan gambar-gambar hewan untuk mendapatkan 

sebuah ilustrasi cerita. 

Pemanfaatan materi dari bidang lain juga diintegrasikan untuk 

mendukung konstruktivisme siswa akan dunia hewan yang sesungguhnya.  

Terkait hal tersebut pemilihan materi bidang biologi sangat tepat dalam 
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proses pengklasifikasian hewan  sebagai tokoh-tokoh dalam cerita.  

Klasifikasi hewan didownload dari internet, kemudian dialihbahasakan 

menjadi bahasa Jawa. 

2.2.3.2 Hakikat Menyimak 

Kegiatan menyimak hampir identik dengan kegiatan mendengar  

dan mendengarkan.  Mendengar merupakan kegiatan pasif saja, sedangkan 

dalam kegiatan mendengarkan sudah mulai melibatkan unsur kejiwaan 

yang berarti aktivitas mental sudah muncul hanya belum setinggi 

menyimak. Faktor kesengajaan dalam kegiatan menyimak cukup besar 

karena dalam kegiatan menyimak ada usaha untuk memahami simakan, 

sedangkan dalam kegiatan mendengarkan tingkatan pemahaman belum 

dilakukan (Kamijan et al,  2003 : 7). 

Menurut Tarigan (1986 : 28) menyimak adalah suatu proses 

kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, 

menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah 

disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.   

Menurut  Anderson  (dalam Tarigan, 1986 : 28) menyimak adalah 

mendengarkan dengan penuh perhatian serta apresiasi. 

Sabarti (dalam Sutari, 1997 : 17) menyatakan bahwa dalam 

kegiatan  menyimak bunyi bahasa yang tertangkap oleh pendengar lalu 

diidentifikasi, dikelompokkan menjadi suku kata, kata, frase, klausa, 

kalimat hingga wacana. Kegiatan  menyimak  harus  memperhatikan  

aspek nonkebahasaan, yaitu (1) tekanan (keras lembutnya suara), (2) 
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jangka (panjang  pendeknya suara), (3) nada  (tinggi rendahnya suara),  (4) 

intonasi  (naik turunnya nada), dan (5) ritme (pemberian tekanan pada 

kalimat ). 

Adapun pendapat Tarigan (1991 : 4) menyimak adalah suatu 

proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna 

yang terkandung didalamnya.  Menyimak melibatkan pendengaran, 

penglihatan, penghayatan, ingatan,  dan  pengertian. 

Kamijan et al (2003 : 6) menyebutkan menyimak adalah 

penerimaan pesan, gagasan, perasaan, dan pikiran seseorang.  Menyimak 

merupakan kegiatan aktif yang melibatkan unsur-unsur kejiwaan: pikiran 

dan perasaan. Menyimak bermakna sebuah proses mendengarkan lambang 

bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, 

apresiatif yang dapat disertai dengan pemahaman makna komunikasi yang 

disampaikan secara nonverbal. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia  ( Tim Penyusun, 2007 : 

1124)  menyimak adalah mendengarkan (memperhatikan) baik-baik apa 

yang didengar  atau dibaca. 

Menurut Sutari et al (1997 : 30) berdasar taraf hasil simakan 

terdapat beberapa jenis menyimak, sebagai berikut. 

1.  Menyimak terpusat 

      Pikiran penyimak terpusat pada suatu perintah atau aba-aba, 

untuk mengetahui kapan saatnya mengerjakan suatu perintah. 
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2.  Menyimak untuk membandingkan 

Penyimak menyimak pesan kemudian membandingkan isi 

pesan dengan pengalaman dan pengetahuan yang relevan. 

3.  Menyimak organisasi materi 

Yang dipentingkan oleh penyimak ialah mengetahui organisasi 

pikiran yang disampaikan pembicara, baik ide pokok maupun 

ide penunjangnya. 

4.  Menyimak kritis 

Penyimak mencoba menyimak secara kritis dengan cara 

menganalisis materi atau pesan yang disimaknya dengan 

meminta data atau informasi. 

5.  Menyimak kreatif dan apresiatif 

Penyimak memberikan reaksi lebih jauh terhadap hasil 

simakannya dengan memberikan respon baik fisik maupun 

mental.  Setelah penyimak memahami ia memperoleh inspirasi 

yang dapat melahirkan pendapat baru sebagai hasil kreasinya. 

 Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa menyimak 

adalah mendengarkan dan memahami bahan simakan dengan penuh perhatian 

atau pemahaman yang bertujuan menangkap, memahami, atau menghayati 

pesan, ide, dan gagasan yang terkandung dalam bahan simakan.  

2.2.3.3  Manfaat menyimak 

Kegiatan menyimak besar manfaatnya dalam kehidupan apalagi 

dalam proses pembelajaran.  Manfaat kegiatan ini dapat diperinci sebagai 

berikut. 
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a.  Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang 

berharga bagi kemanusiaan sebab menyimak memiliki nilai 

informatif, yakni memberikan masukan–masukan tertentu yang 

menjadikan kita lebih berpengalaman. 

b. Meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan 

keilmuan dan khasanah ilmu kita. 

c. Memperkaya kosa kata kita, menambah perbendaharaan 

ungkapan yang tepat dan bermutu.  Orang yang banyak 

menyimak  komunikasinya akan menjadi lebih lancar dan kata-

katanya lebih variatif. 

d.  Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup serta 

membina sifat terbuka dan obyektif. 

e.   Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. 

f.  Meningkatkan citra artistik jika yang disimak merupakan bahan 

simakan yang bahasa dan isinya halus. Menyimak dapat 

menumbuhsuburkan sikap apresiatif, menghargai karya dan 

pendapat orang lain serta meningkatkan selera estetis kita. 

g.  Menggugah kreativitas dan semangat untuk menghasilkan ujaran–

ujaran dan tulisan yang berjati diri. Jika banyak menyimak, kita 

akan mendapatkan ide-ide cemerlang dan segar, pengalaman 

hidup yang berharga. Hal itu akan mendorong untuk berkarya dan 

berkreasi. 
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Melihat manfaat yang terurai di atas, kegiatan menyimak memiliki 

manfaat utama, yakni memperoleh pengetahuan dan pengalaman hidup yang 

berharga serta meningkatkan dan menumbuhkan sikap apresiatif. Karena 

kegiatan penelitian ini melibatkan dongeng sebagai salah satu sumber 

pembelajarannya maka kegiatan yang akan diteliti adalah mengapresiasi dan 

mengambil nilai nilai positif dalam dongeng yang bisa diterapkan dalam 

kegiatan sehari-hari.  

 

2.2.3.4 Materi Simakan  

Sutari et al (1997: 55) mengemukakan bahan simakan adalah suatu 

konsep yang bisa berisi informasi, gagasan, dan pesan.  Bahan simakan 

agar dapat menarik perhatian harus memperhatikan butir-butir pokok 

sebagai berikut. 

1. Tema harus selalu mengikuti perkembangan. 

Bahan simakan terbaru, tidak ketinggalan jaman, muncul dalam 

kehidupan biasanya menarik perhatian. Pemilihan tema dalam 

dongeng selalu  up to date karena tentang perilaku sikap positif 

yang tetap berlaku sampai kapanpun, tak akan lekang oleh waktu. 

2. Tema terarah dan sederhana. 

 Tema pokok jangan terlalu luas.  Cakupan pembicaraan yang 

terlalu luas dan tidak terfokus  tidak akan terjangkau oleh siswa  

3. Tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. 
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Tema yang disajikan diharapkan dapat memperkaya pengalaman 

dan mempertajam pemahaman serta penguasaan siswa terhadap 

masalah yang dihadapi. 

4.Tema bersifat sugestif dan evaluatif. 

 Tema harus dipilih sehingga merangsang siswa untuk bertindak 

tepat dan dapat memberi penilaian tepat tidaknya maupun  baik 

buruknya hal yang dilakukan. 

5. Tema bersifat motivatif. 

 Tema pembicaraan atau materi simakan dapat memberi dorongan 

kuat untuk berbuat lebih giat dan lebih baik 

6.Simakan harus dapat menghibur. 

   Tiap manusia  menyukai hiburan.  Dengan menyimak sesuatu 

seseorang bisa melupakan beban hidupnya untuk sementara, 

minimal pada saat kegiatan menyimak berlangsung. Pada saat 

pembelajaran berlangsung siswa distimulus dengan inovasi yang 

bersentuhan dengan teknologi.  Dengan bahan simakan berupa 

dongeng diharapkan dapat menjadikan suasana pembelajaran 

yang menghibur tetapi tetap dengan dibatasi dengan pencapaian 

standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

7. Bahasa sederhana dan mudah dimengerti. 

   Tema akan lebih mudah dipahami, lebih cepat dimengerti jika 

dikomunikasikan dengan bahasa yang sederhana. Mengingat hal 

ini maka pemakaian bahasa ngoko lugu lebih banyak digunakan 

pada teks dongeng ini kecuali untuk beberapa percakapan  yang 
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ditujukan kepada baginda singa, yang dalam hal ini berperan 

sebagai raja hutan.  

2.2.4 Sastra Dongeng  

Dongeng sebagai sastra sudah diakui manfaatnya sebagai media 

pendidikan.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun, 1994 

: 241) dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi (terutama 

tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh). Menurut Danandjaya (2002 

: 83) dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak benar-benar terjadi. 

Sesuai dengan subjek penelitian, yakni siswa kelas VII SMP yang 

masih tergolong kanak-kanak, maka materi simakan dongeng harus 

memiliki sifat yang khas.  Dikemukakan oleh Davis (dalam Riyadi, 2006 : 

27) bahwa dongeng  anak-anak bersifat (1) tradisional yang timbul dari 

lapisan rakyat sejak jaman dulu kala dalam bentuk mitologi, fabel, 

dongeng, legenda dan kisah kepahlawanan yang romantis, (2) idealistis, 

yang pantas dan universal, didasarkan pada bahan yang terbaik pada masa 

kini, (3) populer, yang bersifat hiburan, menyenangkan anak-anak dengan 

bimbingan dan arahan orang-orang dewasa serta penulisnya orang dewasa 

pula. Menurut Sarompaet (dalam Riyadi, 2006 : 29) ciri simakan 

dongeng anak-anak yang baik adalah bahwa didalamnya terdapat (1) 

sejumlah pantangan, yakni hanya hal-hal tertentu saja yang disuguhkan 

kepada anak-anak, (2) penyajian secara langsung tidak berkepanjangan 

dan (3) fungsi terapan, yaitu memberikan  keterangan dan ajaran kepada 

anak-anak. 
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Terkait hal tersebut ada tujuan ketertarikan anak-anak terhadap 

cerita dongeng, yaitu (1) rasa ingin tahu, (2) rasa ingin menemukan fakta 

selain fakta kehidupan dan rasa ingin tahu jati dirinya, (3) rasa ingin 

kembali pada kenyataan, (4) rasa ingin menentramkan hati untuk mencari 

ketenangan, (5) rasa ingin mencari tokoh idola yang dapat diteladani, dan 

(6) rasa ingin mencari kenikmatan.  Materi simakan dongeng anak-anak 

diharapkan dapat memperluas cakrawala, memperdalam pengetahuan, dan 

mengembangkan wawasan sosial.  Anak didik  membutuhkan materi 

simakan dongeng yang dapat menimbulkan kegembiraan atau 

menimbulkan daya apresiasi yang indah  serta membutuhkan keteladanan, 

fantasi, dan realisme yang sederhana. (Arbuthnot dalam  Riyadi, 2006 : 

30).    

Dengan demikian  untuk mencapai hal tersebut, materi simakan 

dongeng harus ditandai oleh hal yang bersifat informatif, elemen yang 

bermanfaat dan menambah pengetahuan, serta disajikan dalam bahasa 

yang lugas.   

2.2.4.1 Jenis dongeng 

Aarne dan Thomson dalam Danandjaya (2002 : 86) membagi 

dongeng menjadi empat, yaitu (1) legenda, (2) mithe, (3) fabel, dan (4) 

sage. Dongeng binatang (animal tales) adalah dongeng yang tokohnya 

adalah  binatang  peliharaan  dan  binatang  liar, seperti  binatang  

menyusui, binatang melata, burung, reptilia, ikan, dan serangga.  Binatang-

binatang dalam   cerita   itu   mampu    berbicara   dan   berakal   budi  

seperti  manusia (Danandjaya, 2002: 83).   Dongeng binatang ini kita kenal 
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dengan fabel.  Fabel adalah dongeng binatang yang mengandung moral, 

yakni ajaran baik buruk perbuatan dan kelakuan. Kegiatan 

pembelajaran menyimak dongeng membutuhkan media pembelajaran yang 

menarik agar siswa mudah menerima dan memahami isi dongeng tersebut.  

Media ini sangat dibutuhkan untuk penyeimbang sekaligus pendukung 

materi. 

2.2.4.2 Fungsi Dongeng 

Danandjaya (2002 : 140-141) mengemukakan  lima fungsi 

dongeng adalah sebagai berikut. 

a. Sebagai sistem proyeksi keinginan tersembunyi dari seseorang 
atau sekelompok orang. 

b. Sebagai alat pengesahan pranata sosial dan lembaga 
kebudayaan. Fungsi tersebut terdapat dalam jenis dongeng mite 
dan legenda. 

c. Sebagai alat pendidikan anak (paedagogik) isi ceritanya 
mengandung ajaran moral, filsafat dan agama.  Fungsi 
pendidikan terdapat dalam jenis dongeng fabel. 

d. Sebagai penghibur hati yang lara. Fungsi ini terdapat pada 
dongeng lelucon atau kebodohan. 

e. Sebagai kendali masyarakat (social control).  Fungsi ini 
terdapat dalam legenda 

 

Mengingat fungsi dongeng khususnya fabel dalam kehidupan 

bermasyarakat khususnya di lingkungan sekolah, yakni  terkait dengan 

pembentukan budi pekerti, maka dongeng fabel dipilih sebagai bahan 

media ajar yang akan dikembangkan. 

Kemampuan seseorang di dalam mendongeng diperlukan strategi 

komunikasi dengan anak yang mendengarkan dongeng.  Anak dibawa 

pada situasi keterpahaman baik pada tataran kosa kata yang diucapkan 

atau tekanan nada atau intonasi.  Strategi dalam mendongeng yaitu (1) 
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memilih dongeng yang tepat, (2) memahami cerita, (3) bahasa atau vokal 

yang digunakan, (4) ekspresi gerak dan wajah, (5) improvisasi, (6) 

kreativitas atau siasat, dan (7) faktor psikologi. 

2.2.4.3 Nilai Didik Dongeng 

Nilai didik adalah nilai yang berkaitan dengan pendewasaan jiwa 

anak.  Anak yang bernilai didik adalah anak yang baik dan berwatak. Nilai 

didik tidak akan pernah hilang karena nilai didik adalah nilai moral yang 

akan tetap bersemayam dalam hati nurani kemanusiaan. Nilai didik ini 

selamanya merupakan misi pendidikan. Keterbukaan, kejujuran, 

demokrasi, persatuan, daya juang, santun, toleransi, etika dan akhlak 

mulya, anti korupsi kolusi dan nepotisme adalah nilai pendidikan 

(Supratman, 2007 : vi). Pembinaan karakter  yang selama ini dilakukan 

hanyalah sebatas intelektual, sedangkan dimensi moral terabaikan. 

Pendidikan nilai  adalah kunci inovasi pendidikan.  Hal ini pulalah yang 

coba diupayakan oleh penulis lewat multimedia pembelajaran yang akan 

dihasilkan. Dongeng anak-anak mengandung nilai-nilai luhur, terutama  

yang berkaitan dengan pendidikan. Nilai-nilai luhur itu dapat dijadikan 

pendukung pendidikan untuk membentuk kepribadian yang berjiwa 

teladan.  Untuk pencapaian nilai–nilai luhur itulah akan dibuat media 

pembelajaran berbantukan komputer yang mendukung pembelajaran 

menyimak dongeng. Materi yang baik dan tepat sangat diperlukan   untuk 

menunjukkan  hal  yang  benar  dan  salah   pada  anak  didik 

(Murpratama, 1991:12). Hal ini diperlukan untuk pembentukan jiwa anak 

didik agar kelak menjadi manusia yang baik. 
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Materi menyimak dongeng dipilih bukan tanpa alasan, dengan 

optimalisasi pembelajaran kompetensi ini diharapkan terjadi juga proses 

mengajarkan sesuatu, yakni mendapatkan nilai-nilai positif yang 

dibutuhkan oleh setiap manusia yang kadang kala sering lepas dari 

pengamatan sehari-hari (Suharianto, 1982 : 18).  Ajaran yang terkandung 

dalam dongeng itu sering kita sebut amanat.  Lewat pencarian amanat  

itulah anak akan memperoleh nilai didik yang dituangkan lewat kisah-

kisah dalam dongeng tersebut. 

Nilai-nilai yang akan disimak  lewat media pembelajaran 

menyimak dongeng  ada beberapa, diantaranya. 

Ingat kepada Tuhan adalah nilai hakiki yang selalu menjauhkan 

diri dari hal–hal buruk dan berupaya untuk mendekatkan diri pada 

kebenaran.  Nilai ini merupakan pengontrol agar seseorang selalu berhati-

hati dalam bertindak.  Dalam dongeng fabel ini  nilai hakiki dimunculkan  

dengan ucapan syukur atas apa yang sudah diterima, seperti karunia 

kesehatan maupun teman yang baik dan setia. 

Kasih sayang merupakan sifat yang ditunjukkan seseorang kepada 

sesuatu baik itu benda mati maupun benda hidup. Kasih sayang ini 

ditunjukkan dengan sikap saling tolong-menolong dengan sesama, dan 

sikap seorang ayah atau ibu merawat anak-anak mereka, yang kesemuanya 

dipaparkan  dalam dunia binatang. 

Kejujuran merupakan sebuah nilai moral yang sangat tinggi.  Nilai 

kejujuran ini ditujukan untuk membentuk watak mulia.  Nilai kejujuran 
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juga sering dikaitkan dengan nilai hakiki Ketuhanan dan nilai kasih 

sayang. 

Kesabaran merupakan sikap yang identik dengan sikap sabar dan 

pasrah  menghadapi sesuatu. Misal menghadapi cobaan dalam hidup baik 

ringan maupun berat, dengan sikap sabar dan memasrahkan segala 

sesuatunya kepada kehendakNya , masalah itu akan dapat diatasi dengan 

bijaksana. 

Ketabahan adalah sebuah nilai yang sering muncul bersamaan 

dengan timbulnya cobaan dan masalah yang berat. Sifat ini biasanya 

bergabung dengan sifat kesabaran.  Dongeng  ini mengajarkan anak untuk 

menghadapi cobaan dan persoalan dengan penuh pertimbangan, 

keberanian, percaya diri, dan ketabahan. 

Ketekunan sebagai sebuah nilai yang erat kaitannya dengan 

kerajinan, keterampilan, kecakapan, dan kepatuhan.  Kerajinan belajar 

akan mendatangkan kepandaian, rajin bekerja akan menghasilkan 

kekayaan, kepatuhan menjalankan perintah agama akan menghasilkan sifat 

sholeh. 

Ketepatan janji merupakan nilai didik yang bisa menjauhkan anak 

didik menebar kebohongan, karena terlalu mengumbar kata tanpa melihat 

kemampuan diri sendiri.  Perbuatan menepati janji ditujukan untuk 

mendidik dan membentuk pribadi yang berjiwa teladan  sehingga dapat 

dipercaya dan disegani orang lain. 
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Penghormatan atau rasa hormat berhubungan dengan sopan 

santun. Sopan santun menjadi kunci utama dalam pengajaran budaya Jawa.  

Dongeng ini mengajarkan bagaimana menghormati dan menjaga sikap 

terhadap orang yang lebih tua atau siapapun yang pantas dihormati, 

bagaimana cara menghargai orang tua, teman atau guru dan sebagainya.

 Tanggung jawab terkait dengan menepati janji.  Ini melatih anak 

agar dapat dipercaya orang lain dan siap menerima tugas dari orang lain. 

Nilai tanggung jawab ini bisa dimunculkan misalnya tentang tanggung 

menjadi seorang anak kepada orang tua, teman, dan lingkungannya.

 Kerukunan mampu menciptakan suasana persatuan dan kerukunan 

dengan sesama. Sikap sombong dan sikap bermusuhan sebaiknya dihindari 

dalam menjalin hubungan dengan teman.  Nilai kerukunan ini erat 

kaitannya dengan sikap rendah hati dan tidak sombong.  Sifat sombong 

akan memunculkan iri hati teman yang lainnya.  

Beberapa nilai-nilai positif dimasukkan dalam materi simakan 

dongeng yang akan dijadikan multimedia pembelajaran bahasa Jawa agar 

hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, bahkan kalau bisa 

melebihi harapan atau ketuntasan kriteria minimal yang telah dicanangkan. 
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BAB   III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1  Model  Pengembangan 

 Untuk mendapatkan produk pembelajaran menyimak dongeng 

fabel berbahasa Jawa dengan multimedia komputer berkualitas, model 

pengembangan yang diacu oleh peneliti adalah model pengembangan yang 

dijelaskan oleh Borg and Gall (1983 : 772).  Model ini mempunyai 

sepuluh langkah,  seperti tampak pada gambar berikut ini.  

Gambar 1 
Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research 

and Development (R & D) 

 

 
Mengacu pada sepuluh langkah penggunaan metode penelitian dan 

pengembangan Borg and Gall (1983 : 772), dalam praktiknya, kesepuluh 

langkah itu dikelompokkan menjadi tiga langkah utama, yaitu pertama, 

studi pendahuluan yang mencakup: studi literatur, studi pengumpulan data 
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lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan, dan 

deskripsi serta analisis temuan lapangan.   

Kedua, tahap pengembangan mencakup lima langkah  (1) 

merumuskan rencana pengembangan; (2) menentukan tujuan yang akan 

dicapai pada setiap tahapan pengembangan, dan merencanakan studi 

kelayakan secara terbatas; (3) mengembangkan rumusan awal (disain) 

produk yang akan dikembangkan; (4) melakukan uji coba lapangan awal 

dengan skala terbatas; dengan melibatkan beberapa subjek penelitian; dan 

(5) melakukan uji coba utama yang melibatkan khalayak (khalayak dan 

subjek) lebih luas. 

Ketiga, tahap validasi mencakup langkah: menguji hasil 

pengembangan dan memvalidasi produk.  Tujuan utama yang hendak 

diungkap yaitu menyimpulkan apakah produk yang dikembangkan efektif 

dan efisien  (Samsudi, 2006: 76). 

Tahapan pembuatan media ini direduksi menjadi enam langkah 

menurut Tim Pengembang (2007 : 45) yaitu sebagai berikut. 

1.  Analisis kebutuhan  

2.  Pemilihan topik yang tepat sesuai kebutuhan 

3.  Membuat garis besar isi multimedia 

4.  Pembuatan multimedia pembelajaran 

5.  Validasi, evaluasi dan revisi 

6   Finalisasi 
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Secara skema, model pengembangan produk pembelajaran dengan 

multimedia komputer dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 2  
 

 Skema Model Pengembangan Produk Pembelajaran 
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1. Model ini memiliki landasan teori yang jelas, karena teori ini menetapkan 

metode pembelajaran yang optimal. Hal ini sesuai dengan tujuan kegiatan 
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Tiga komponen pembuka adalah appersepsi, judul, dan tujuan 

pembelajaran. Appersepsi berfungsi untuk membawa dunia mereka ke 

dunia kita. Inilah peran kontekstual menjadi penting. Judul merupakan 

titik awal sebagai penarik perhatian pengguna. Tujuan pembelajaran 

sebagai landasan acuan hasil yang dicapai. 

2. Komponen inti 

Komponen inti meliputi uraian yang komunikatif, contoh, ilustrasi, 

analogi, latihan, test, umpan balik, pemilihan media yang relevan, 

interaktivitas, dan lain-lain. Uraian komunikatif berarti multimedia 

pembelajaran tidak didominasi oleh teks. Teks, gambar, audio, animasi 

dan lainnya harus proposional sehingga seolah-olah sedang 

berkomunikasi dengan siswa.  

 

3.2 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan siswa dilakukan pada siswa kelas VII di tiga 

sekolah yang berbeda. Data yang didapatkan dijadikan sebagai landasan 

untuk melanjutkan proses penelitian pengembangan multimedia komputer 

pada kompetensi menyimak dongeng fabel. Tiga sekolah yang digunakan 

adalah SMP Negeri 1 Semarang, SMP Negeri 2 Semarang, SMP Negeri 16 

Semarang. Pemilihan sekolah berdasar tiga kategori sekolah yang ada. 

Kategori pertama adalah sekolah berstandar Nasional, kategori kedua 

adalah sekolah bertaraf internasional, dan kategori terakhir adalah sekolah 

selain SSN dan SBI. Data kedua yang diambil adalah data analisis 



46 

 

kebutuhan guru. Adapun kisi-kisi pertanyaan meliputi ; (1) respon 

terhadap pembelajaran menyimak, (2) penerapan cakram padat interaktif, 

dan (3) pembelajaran model pembelajaran produktif.  

Sekolah yang pertama kali diteliti adalah SMP Negeri 1 Semarang, 

dengan 40 responden kelas VII F. Hasil yang diperoleh dari angket dan 

wawancara yang dilakukan di SMP 1 Semarang adalah sebagai berikut. 

(Lampiran 7 dan Lampiran 8) 

1. Sebanyak 58% atau 23 responden menyatakan pembelajaran menyimak 

termasuk pembelajaran yang sangat menyenangkan, 37% atau 15 

responden menyatakan pembelajaran menyimak adalah pembelajaran 

yang menyenangkan, dan 5% menyatakan tidak setuju jika pembelajaran 

menyimak dongeng adalah termasuk pembelajaran yang menyenangkan. 

2. Sebanyak 73% atau 29 responden menyatakan setuju jika cakram padat 

interaktif mampu mengatasi perbedaan kemampuan guru dan kondisi 

siswa didik yang beraneka ragam. Sembilan responden bahkan 

menyatakan setuju sekali terhadap pernyataan tersebut. Hanya dua 

responden yang menyatakan ketidaksetujuannya jika cakram padat 

interaktif mampu mengatasi perbedaan kemampuan guru dan 

keberanekaragaman kondisi siswa didik.  

3. Sebanyak 24 responden atau 60% siswa menyatakan sangat setuju jika 

pembelajaran menyimak dongeng mampu memancing ide-ide siswa. 

Empat belas responden atau 35% dari responden menyatakan setuju 

jika pembelajaran menyimak dongeng mampu memancing kreativitas 

siswa. Dua responden tidak setuju terhadap pernyataan ini. 
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4. Sebanyak 27 responden atau 67% menyatakan sangat setuju jika 

pembelajaran menyimak dongeng memuat nilai budi pekerti yang 

harus dimiliki siswa. Sisanya menyatakan setuju jika pembelajaran 

menyimak dongeng memuat nilai budi pekerti siswa. Hasil kesimpulan 

ketiga dan keempat menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran 

produktif tepat diterapkan dalam pembelajaran menyimak dongeng, 

khususnya untuk mendapatkan makna dari dongeng yang disimak.  

  
Analisis kebutuhan kedua dilakukan di SMP Negeri 2 Semarang 

dengan 22 responden dari kelas VII G. Hasil yang didapat adalah sebagai 

berikut. (Lampiran 9 dan Lampiran 10) 

1. Pembelajaran menggunakan cakram padat sudah biasa dilakukan dalam 

setiap proses pembelajaran. Kategori sekolah berstandar internasional 

menuntut setiap pengajarnya aktif menggunakan fasilitas-fasilitas yang 

ada seperti adanya cakram padat yang ada di setiap ruang kelas. 

Sebanyak 10 responden atau 45% siswa menyatakan persetujuannya 

dengan pernyataan tentang adanya cakram padat interaktif dalam 

pembelajaran di kelas. Sebanyak 7 responden bahkan menyatakan 

setuju sekali terhadap pernyataan tentang adanya cakram padat 

pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Sebanyak lima 

responden menyatakan ketidaksetujuannya tentang adanya cakram 

padat interaktif di sekolah mereka. Wawancarapun dilakukan terhadap 

responden yang ada. Hasilnya cakram padat pembelajaran bahasa Jawa 
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memang sudah tersedia, tetapi cakram padat yang ada adalah cakram 

padat linier, dan bukan cakram padat interaktif.  

2. Sebanyak 64% atau 14 responden dari 22 siswa menyatakan setuju jika 

cakram padat interaktif dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan 

kemampuan guru dalam bercerita dongeng berbahasa Jawa. Bahkan 7 

responden atau 32% responden menyatakan setuju sekali terhadap 

pernyataan bahwa cakram padat interaktif memang dibutuhkan untuk 

mengatasi salah satu hambatan belajar adalah perbedaan kemampuan 

guru dalam menyampaikan materi. 

Analisis kebutuhan ketiga dilaksanakan pada SMP Negeri 16 

Semarang dengan 42 responden pada kelas VII F. Sekolah ini berkategori 

sekolah rintisan SSN. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut. 

(Lampiran 11 dan Lampiran 12) 

1. Sebanyak 18 responden atau 43% menyatakan setuju jika pembelajaran 

menyimak dongeng mampu menumbuhkan minat siswa belajar bahasa 

Jawa. Sisanya yakni 24 responden bahkan sangat setuju dengan 

pernyataan tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan model 

pembelajaran produktif pada pembelajaran menyimak, yakni hal pertama 

yang harus dimiliki siswa adalah minat terhadap proses pembelajaran 

yang berlangsung. 

2. Sebanyak 33 responden atau 79% menyatakan setuju atas pernyataan 

bahwa siswa sering menemui kata-kata sulit dalam pembelajaran 

menyimak dongeng. Sebanyak 8 responden atau 19% menyatakan setuju 
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sekali jika mereka sering menemukan kata sulit dalam proses menyimak 

dongeng. Hanya 1 orang yang tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. 

3. Sebanyak 22 responden atau 52% dari jumlah responden menyatakan tidak 

setuju dengan pernyataan tentang adanya cakram padat interaktif di SMP 

Negeri 16 Semarang. Pernyataan sangat tidak setuju ada 18 responden. 

Hanya dua responden yang menyatakan kesetujuannya tentang adanya 

cakram padat interaktif di sekolah mereka. Meskipun SMP Negeri 16 

Semarang belum berkategori SSN maupun SBI, sekolah ini setelah 

dianalisis lingkungan memiliki laboratorium yang bisa digunakan untuk 

proses pembelajaran dengan menggunakan cakram padat.  

Hasil secara umum yang bisa disimpulkan dari ketiga sekolah, yaitu 

pengembangan multimedia komputer pada kompetensi menyimak dongeng 

fabel dalam model pembelajaran produktif layak untuk dilanjutkan. 

 
3.3  Prosedur Pengembangan  

 
 Prosedur pengembangan yang dilakukan untuk mendapatkan 

pembelajaran dengan multimedia komputer dibagi dalam lima tahap ; (1) 

tahap penentuan materi pembelajaran dengan multimedia komputer yang 

dikembangkan; (2) tahap pelaksanaan pengembangan dengan langkah-

langkah yang sudah ditentukan; (3) tahap penyusunan pembelajaran 

dengan multimedia komputer; (4) tahap validasi, revisi, dan uji coba; (5) 

revisi produk lengkap pembelajaran dengan multimedia komputer. 

 Prosedur pengembangan pada produk pembelajaran dengan 

multimedia komputer (PMK) dapat digambarkan sebagai berikut : 
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  Gambar  3 
Tahap-tahap Prosedur Pengembangan PMK 

 

 
 
 

Tahap-tahapan prosedur pengembangan pembelajaran dengan 

multimedia komputer dapat diuraikan sebagai berikut. 

IV. Validasi, Revisi dan  Uji Coba Produk 

V. Program Lengkap PMK Menyimak Dongeng 

Validasi 
Ahli materi dan 

ahli media 
Revisi 

Uji coba kelompok 
dan uji coba 

lapangan 

III. Menyusun Program PMK 

1. Appersepsi 
2. Petunjuk 

3. Uraian materi 
4. Dongeng 

5. Latihan 
6. Tindak Lanjut 

II. Pelaksanaan Pengembangan 

I. Menentukan materi yang dikembangkan 

1. Merumuskan judul, SK dan KD 
2. Merumuskan butir-butir materi dan indikator 

3. Prosedur, jenis, dan alat evaluasi 
4. Pengumpulan bahan, media dan sumber 

5. Menyusun PMK 
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1.  Tahap pertama : menentukan materi  yang dikembangkan 

 Langkah pertama dalam rangka mengembangkan program 

pembelajaran dengan multimedia komputer ini, diawali dengan 

menentukan materi menyimak sastra Jawa, yaitu menyimak dongeng 

fabel. Sumber belajar yang dipakai siswa selama ini terbatas pada buku 

paket dan penjelasan dari  guru.  Angket analisis  kebutuhan  yang  

diberikan  kepada  siswa  kelas VII sekolah yang dijadikan sampel, tidak 

ada satupun yang menyatakan bahwa  di sekolahnya sudah terdapat 

cakram padat interaktif untuk pembelajaran materi menyimak dongeng.  

Pembelajaran menyimak dongeng diupayakan lebih menarik. Pendekatan 

dengan media yang lain dapat memudahkan dan memotivasi siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini diperoleh dari pengalaman nyata peneliti sendiri dan 

diskusi dengan guru bahasa Jawa yang ada di SMP Negeri 1, 2 dan 16.  

Observasi dan wawancara juga dilakukan pada siswa kelas VII pada ketiga 

sekolah yang dipilih.  Masing-masing sekolah mewakili 3 kategori SMP 

yang ada di kota Semarang, yaitu Sekolah Berstandar Nasional (SSN), 

Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dan sekolah yang berkategori 

belum SSN.  Berdasar hasil observasi, materi dongeng bukanlah materi 

yang sulit tapi merupakan materi yang menyenangkan.  Mengingat materi 

yang gampang ini menyimak dongeng seringkali diabaikan karena 

dianggap sudah bisa belajar sendiri.  Alasan lain karena dalam materi ini 

menuntut stamina (suara, kesehatan dan suasana hati) yang bagus dari 

seorang guru, padahal tidak semua guru memiliki setiap saat.  Sumber 
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belajar yang dipakai dalam materi dongeng, yakni buku-buku dongeng 

yang beredar di pasaran maupun  di toko buku besar seperti Gramedia dan 

Merbabu sangat terbatas. Guru harus kreatif bercerita dengan mengambil 

sumber-sumber dongeng yang ada dan kemudian disampaikan ke dalam 

bahasa Jawa. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikembangkan program 

pembelajaran dengan multimedia komputer yang merupakan sumber 

belajar alternatif sebagai upaya dalam membantu belajar siswa menyimak 

susastra Jawa.  Sumber materi dongeng diadaptasi dari beberapa sumber 

diantaranya, dongeng kancil yang dimuat setiap hari Minggu pada koran 

harian  Wawasan  (Mei 2007 sampai dengan Desember 2007), seri buku 

dongeng Kancil yang diterbitkan oleh Kanisius dan dongeng kancil  yang 

diterbitkan oleh Dumala Pustaka.  

2. Tahap kedua : melaksanakan proses pengembangan  

Proses pengembangan multimedia dalam model pembelajaran 

produktif ini memiliki enam langkah, yaitu : (1) menetapkan judul, standar 

kompetensi, dan kompetensi dasar; (2) merumuskan indikator; (3) 

menetapkan prosedur; jenis, dan alat evaluasi; (4) menetapkan alternatif 

kegiatan; (5) menetapkan dan mengembangkan bahan sumber; (6) 

menyusun program pembelajaran lengkap dengan multimedia komputer. 

 

2.1. Penetapan judul, standar kompetensi dan kompetensi dasar 

Proses pengembangan pembelajaran dengan multimedia komputer 

ini diawali dengan menetapkan judul, standar kompetensi, dan kompetensi 
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dasar yang ingin dicapai. Judul ditetapkan sesuai peningkatan kompetensi 

yang diharapkan dengan penerapan model pembelajaran produktif.   

2.2. Merumuskan indikator 

Indikator ketercapaian dalam pembelajaran dengan multimedia 

komputer ini adalah siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan 

dongeng yang disimak dan mampu menemukan amanat atau nilai-nilai 

luhur yang terkandung dalam dongeng jika diterapkan dalam keadaan 

jaman sekarang.  

2.3. Menetapkan prosedur, jenis, dan alat penilaian 

  Penilaian dalam pembelajaran dengan multimedia komputer ini 

dalam bentuk instrument nontes dan tes dengan soal-soal pilihan ganda.  

Untuk penilaian nontes penilaiannya meliputi kerja sama dengan siswa 

lain dalam kelompoknya dalam menjalankan program, mengerjakan 

latihan soal dan mendiskusikan isi atau gambar, dan menemukan liding 

dongeng yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.   

2.4. Menetapkan alternatif kegiatan 

Dalam pembelajaran dengan multimedia komputer ini siswa belajar 

dengan media komputer, secara perorangan maupun berkelompok.  

Fasilitas dan  ruangan  yang dibutuhkan tergantung dari jumlah siswa 

dalam satu kelas,  

dalam kelas besar maupun kelas kecil.  Pembelajaran berkelompok bagi 

siswa yang belum mampu menjalankan program satu kelompok terdiri dari 

dua orang dengan satu komputer. Pembelajaran individual bisa 
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dilaksanakan jika terbagi dalam dua tahap.  Pembelajaran juga dapat 

dilakukan secara klasikal apabila komputer dalam laboratorium tidak 

memungkinkan, hal ini dapat dilakukan dengan LCD (liquid Crystal Disc). 

2.5. Menetapkan dan mengembangkan bahan/media/sumber 

Mengembangkan bahan/ media/ sumber dilakukan dengan kegiatan 

: (a) mengembangkan materi menjadi pembelajaran dengan multimedia 

komputer; (b) mengolah bahan menjadi bentuk-bentuk yang dapat 

membantu penghayatan siswa, seperti model animasi, tabel, gambar, dan 

dibuat interaktif; (c) mencari bentuk-bentuk atau sumber yang relevan 

sehingga memudahkan siswa mencapai tujuan. 

 Bahan  yang telah dimiliki, yakni cerita bergambar kancil yang 

didapat dari koran sore wawasan yang dimuat setiap hari minggu,  gambar 

hewan asli yang didownload dari internet, gambar hewan bergerak tetapi 

kartun, dan materi klasifikasi hewan sesuai tokoh yang ada.   

2.6. Menyusun program belajar lengkap 

Kegiatan  berikutnya  adalah  menuangkan  dalam  format  

software pembelajaran.  Pengembangan  media  pembelajaran  dengan  

multimedia  dikembangkan  dengan bantuan  ahli  yang  terdiri  dari  

beberapa  orang  dengan  keahlian  masing-masing  yaitu   ahli   materi,   

ahli   media,  dan  penulis  sendiri.  Tahap-tahap perancangan dimulai 

dengan: (1) diskusi dengan para ahli; (2) pemrograman dasar; (3) 

pembuatan grafis; (4) pembuatan animasi; (5) pembuatan audio; (6) 
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pemrograman lengkap; (7) tinjauan ahli;  (8) revisi 1;  (9) uji coba 

kelompok kecil;  (10) revisi 2;  (11) uji coba lapangan.  

3.  Tahap ketiga : menyusun pembelajaran menyimak dongeng 

dengan multimedia komputer 

Pada tahap ketiga ini menyusun pembelajaran menyimak 

dongeng yang terbagi dalam 3 bagian, yakni (a) pendahuluan : 

deskripsi singkat, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator; 

(b) penyajian : uraian materi dan dongeng; (c) penutup : latihan dan 

tindak lanjut. 

4.  Tahap keempat : validasi, revisi, dan uji coba 

a. Validasi 

Validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media.  Dalam 

pengembangan multimedia pembelajaran perlu dilakukan validasi  

agar diperoleh hasil yang berkualitas, baik segi disain  

pembelajaran, isi materi, maupun dari segi media. Validasi 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media.  Saran dan masukan dari 

para ahli akan dipakai sebagai dasar revisi terhadap produk yang 

dikembangkan. 

b. Revisi 

Revisi dilaksanakan setelah berdiskusi dan melakukan wawancara 

dengan ahli materi maupun ahli media.  Ahli media adalah ketua  

KOMET (Komunitas Multimedia Edukatif Jawa Tengah), 

sedangkan ahli materi terdiri dari 2 orang, yakni satu dosen sastra 
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bahasa Jawa UNNES Semarang, satu lagi ketua MGMP bahasa 

Jawa kota Semarang . Dasar dari revisi produk adalah saran, 

penilaian, masukan, dan komentar dari para ahli yang telah 

ditentukan. 

c. Uji coba 

Uji coba dilakukan dengan meminta bantuan orang lain untuk 

mencoba media yang telah dibuat.  Orang yang mengujicoba itu 

kita sebut responden.  Tujuan uji coba program ini adalah 

mendapatkan umpan balik secara langsung dari calon pengguna 

tentang kualitas media pembelajaran yang sedang dikembangkan. 

Uji coba menghasilkan temuan tentang kelemahan dan kekurangan 

program, daftar kesalahan kata, dan saran-saran perbaikan. Uji 

coba ini untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk yang 

dikembangkan.  Setelah dilakukan uji coba bila perlu dilakukan 

revisi lagi, sehingga diperoleh hasil produk yang layak dipakai. 

Hal-hal  yang  terkait  dengan  uji  coba  ini  adalah  (a) desain uji 

coba, (b) subjek uji coba, (c) objek uji coba (d) jenis data, (e) 

instrumen  pengumpulan  data, dan (f) analisis  data. 

(a) Desain uji coba meliputi : 

a.1 Uji coba dalam rangka validasi secara teoretis 

Uji coba tahap pertama yang dilakukan oleh ahli  sesuai 

bidangnya.  Validasi materi pembelajarannya dilakukan 

oleh dua ahli materi dalam hal ini satu dosen bahasa Jawa 
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Universitas Negeri Semarang dan satu guru bahasa Jawa 

SMP Negeri 32 Semarang.  Validasi presentasi dilakukan 

oleh ketua KOMET (Komunitas Multimedia Edukasi Jawa 

Tengah).  Angket yang diisi oleh ahli materi dan ahli media  

dilakukan analisis untuk revisi tahap pertama guna 

perbaikan menuju ke uji coba tahap berikutnya. 

a.2 Uji coba dalam rangka validasi empiris 

Setelah dilakukan revisi tahap pertama terhadap prototipe 

PMK yang dikembangkan, maka terhadap PMK tersebut 

dilakukan validasi empiris dua hal, yakni uji kelompok 

yang terdiri dari 10 responden dari siswa yang dipilih 

secara acak.  Hasil uji coba ini memeriksa apakah PMK 

yang dikembangkan menarik dan efektif digunakan untuk 

pembelajaran individual; kedua apakah PMK yang 

dikembangkan menarik, efektif dan efisien digunakan 

untuk pembelajaran di kelas.  Hasilnya kemudian dianalisis 

untuk dilakukan revisi tahap kedua. Uji coba lapangan 

kelompok besar dengan jumlah responden 40 siswa kelas 

VII F dan sejumlah 42 siswa kelas VII H SMP Negeri 1 

Semarang.  Pada uji coba ini, data yang diperoleh dianalisis 

untuk menentukan skor capaian siswa pada PMK dongeng 

fabel.  Desain uji coba terdapat pada gambar 4,  sebagai 

berikut. 
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Gambar 4 
 

Desain Uji Coba 
 

 
  

     
     Validitas Empiris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validitas Teoretis 
 
         

          
          
    

 
(b) Subjek uji coba 

Subjek uji coba  PMK dibagi menjadi dua, yaitu tenaga ahli 

dan sasaran pemakai seperti berikut. 

b.1  Subjek uji coba untuk validasi materi  

Subjek uji coba untuk validasi materi terdiri dari dua orang.  

Satu orang adalah dosen bahasa dan sastra Jawa UNNES dan satu 

lagi adalah guru bahasa Jawa SMP Negeri 32 Semarang.  

Keduanya telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 15 

tahun. 

Produk awal PMK 

Evaluasi tahap 
pertama 

Tinjauan para ahli 

Analisis 

Revisi 1 

Evaluasi untuk 
pembelajaran mandiri 

Uji coba 
Kelompok Kecil 

Analisis 

Revisi 2 

Evaluasi untuk uji 
coba klasikal 

Uji coba 
Lapangan 

Analisis 

Revisi 3 

Produk akhir PMK 
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  b.2  Subjek uji coba untuk validasi presentasi 

Subjek uji coba untuk validasi teoretis tentang media adalah 

seorang guru fisika pada SMA 14 Semarang yang memiliki 

kualifikasi pendidikan S2. Yang bersangkutan sering memenangkan 

lomba inovasi pembelajaran berbasis komputer baik tingkat propinsi 

maupun Nasional. Selain itu yang bersangkutan juga menduduki 

sebagai ketua KOMET (Komunitas Multimedia Edukatif Jawa 

Tengah).  

  b.3  Subjek uji coba untuk validasi empiris 

Subjek uji coba untuk validasi empiris adalah siswa kelas 

VII SMP Negeri 1 Semarang.  Alasan pemilihan kelas VII karena 

memang sasaran pengguna PMK yang dikembangkan ini adalah 

siswa kelas VII.  Kelas ini dijadikan subjek uji coba baik uji coba 

mandiri maupun uji coba PMK untuk pembelajaran di kelas. 

(c) Objek uji coba atau variabel yang diteliti  

Objek uji coba adalah kualitas program pembelajaran 

menyimak dongeng fabel dengan multimedia komputer.  Kualitas 

pembelajaran dengan multimedia komputer yang layak, yaitu 

memenuhi kriteria : (1) aspek isi, terdiri dari kebenaran konsep dan 

kedalaman materi; (2) aspek pembelajaran terdiri dari kebahasaan 

dan keterlaksanaannya; dan (3) aspek media, yaitu tampilan. 

(d) Jenis data 

Data yang diperoleh dari hasil validasi ahli materi dan ahli 

media dipakai sebagai dasar untuk perbaikan media pembelajaran 
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sebelum uji coba kepada siswa. Data yang dikumpulkan dalam 

pengembangan  ini adalah data kuantitatif sebagai data utama, dan 

data kualitatif berupa uraian, saran, dan masukan sebagai data 

pendukung. Alat pengumpul data yang berupa angket 

menggunakan skala Likert.  Tiap butir dibagi lima skala, yaitu 

sangat bagus/ sangat jelas, bagus/ jelas, cukup/ cukup jelas, dan 

sangat kurang/ sangat tidak jelas.  Setiap pernyataan diberi bobot 

5,4,3,2, dan 1. 

(e) Instrumen  pengambilan data 

Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam 

pengembangan ini adalah angket dan wawancara. 

(e.1) Angket 

Angket yang disusun meliputi tiga jenis sesuai dengan 

peran dan posisi responden dalam pengembangan ini.  Angket-

angket tersebut adalah : (a) angket untuk ahli materi; (b) angket 

untuk ahli media; dan (c) angket untuk siswa.  Angket dalam 

penelitian disusun dengan validitas 3 aspek yaitu : (1) isi; (2) 

pembelajaran; dan (3) media, yang dijabarkan dalam 6 variabel dan 

20 indikator dengan kriteria seperti pada Tabel 1. 
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     Tabel 1 
Kriteria Kualitas Pembelajaran dengan Multimedia 

Komputer 
 

Aspek Variabel 
Kriteria PMK 

Indikator Butir Instrumen 

1. Isi 1.1 Kebenaran 
      Konsep. 

1. Standar kompetensi sesuai 
dengan silabus KTSP. 

 
 

2. Materi menyimak 
     dongeng  sesuai dengan 
     kompetensi dasar. 
 

- Apakah standar 
   kompetensi sesuai  
   dengan silabus KTSP ? 
   
- Apakah materi 
   menyimak dongeng  
   sesuai dengan silabus 
   kompetensi dasar ? 

 1.2 Kedalaman 
      Materi. 

3. Kedalaman materi 
     menyimak dongeng  

   telah cukup. 
 

4. Penyajian materi 
menyimak dongeng 

     berurutan. 
5. Evaluasi atau tes sesuai 
     dengan standar  
     kompetensi. 

- Apakah kedalaman 
   materi menyimak 
   dongeng cukup ?  
    
- Apakah penyajian 
  materi berurutan ?  
    
- Apakah evaluasi/ tes 
   sesuai dengan standar 
   kompetensi ? 

2. Pem- 
 belajaran 

2.1 Kebahasaan 
       

6. Penggunaan bahasa  
     mudah dipahami.  
      

- Apakah  penggunaan 
   bahasa mudah 
   dipahami ? 

 2.2 Keterlaksanaan. 
       

7. Kejelasan penggunaan 
     petunjuk belajar. 

8. Kejelasan memahami   
     materi menyimak 
     dongeng. 
      

9. Pemberian contoh sesuai  
     dengan materi.  
      

10. Pemberian umpan balik  
     memberi motivasi siswa. 
      

11. Kecukupan latihan. 
      
      

12. Bantuan belajar dengan 
     program PMK. 

- Apakah penggunaan  
  petunjuk belajar jelas ? 
   
- Apakah mudah dalam  
   memahami materi  
   menyimak dongeng ? 
 
- Apakah pemberian 
  contoh sesuai dengan 
  materi ? 
    
- Apakah pemberian umpan 
   balik memotivasi siswa ? 
   
- Apakah kecukupan dalam 
   pemberian latihan ? 
    
- Apakah siswa terbantu  
   dengan program PMK ? 

3. Media 
  

3.1 Tampilan 
      

13. Keterbatasan teks. 
    

14. Kualitas tampilan, gambar, 

- Apakah teks terbaca  
   jelas ? 
 
- Apakah foto, gambar yang 



62 

 

     foto. 
 

15. Sajian animasi. 

 
16. Pemilihan komposisi  
     warna dan font. 
 

17. Kejelasan suara atau 
     narasi. 
      

18. Daya dukung musik. 
 
 

19. Bantuan belajar dengan 
     program PMK. 
 

20. Bantuan belajar dengan 
     program PMK. 
 

   disajikan berkualitas ? 
 
- Apakah sajian animasi   
   bagus ? 
 
- Apakah pemilihan warna  
   dan font bagus ? 
 
- Apakah narasi atau 
   suara   jelas ? 
 
-  Apakah musik 
   mendukung ? 
 
- Apakah siswa terbantu  
   dengan program PMK ? 
 
- Apakah siswa terbantu  
   dengan program PMK ? 
 

 

(e.2) Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data dari 

para ahli materi sehubungan dengan saran, kritik, dan masukan-

masukan.  Diskusi dilakukan dengan ahli disain, ahli media, ahli 

materi,dan siswa pada saat uji coba kelompok kecil dan uji coba 

lapangan.  Kisi-kisi penilaian PMK tampak pada Tabel 2. 

 
    Tabel 2 

Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Pembelajaran 
dengan Multimedia Komputer 

 
Aspek Variabel 

Kriteria 
Indi-
kator 

Teknik Alat Responden 

1. Isi 1.1 Kebenaran 
       konsep 
 
1.2 Kedalaman 
       materi 

1,2 
 
1.2,3 
3,4,5 
 
4 

Angket + 
wwcr 
 
Angket 
Angket + 
wwcr 
 
Angket 

Lbr angket +  
Lbr wwcr 
Lbr angket 
Lbr angket +  
Lbr wwcr 
Lbr angket 

Ahli materi 
 
Siswa 
Ahli materi 
 
Siswa 
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2.Pembelajar- 
   an 

2.1 Kebahasaan 
 
 
 
2.2 Keterlaksa- 
      naan 
 

6 
 
6 
5,6 
7,8,9,10 
7,8,10, 
18,19, 
20 

Angket + 
wwcr 
 
Angket 
Angket 
Angket + 
wwcr 
 
Angket 

Lbr angket + 
Lbr wwcr 
Lbr angket 
Lbr angket 
Lbr angket + 
Lbr wwcr 
Lbr angket 

Ahli materi 
 
Ahli media 
Siswa 
Ahli materi 
Siswa 
Siswa 

3.Media 3.1 Tampilan 14,15, 
16,17, 
18,19, 
20 
11,12, 
13,14, 
15,16, 
17, 

Angket 
 
 
 
Angket 

Lbr angket 
 
 
 
Lbr angket 

Ahli media 
 
 
 
Siswa 

 

 (f) Teknik Analisis Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan memberi angket dan 

wawancara secara langsung kepada dua orang ahli materi dan 1 

orang ahli media.  Pemberian angket juga diberikan kepada 10 

responden SMP Negeri 1 Semarang secara acak.  Bahan yang 

dinilai adalah produk menyimak dongeng kelas VII SMP. 

 
Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan tiga variabel yaitu : (1) variabel penyusunan 

pembelajaran dengan multimedia komputer; (2) variabel kualitas 

pembelajaran dengan multimedia komputer yang disusun 

berdasarkan kebenaran konsep, kedalaman materi, kebahasaan, 

keterlaksanaan, dan tampilan; (3) variabel keefektivan produk 

berdasarkan tes yang dilakukan.  Teknik analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
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1)  Hasil review dari ahli materi, ahli media, dan siswa masih 

dalam bentuk nilai huruf diubah menjadi nilai angka, sebagai 

berikut. 

  (1) Sangat bagus/sangat jelas  = 5 

  (2) Bagus/jelas   = 4 

  (3) Cukup/cukup jelas   = 3 

  (4) Kurang/tidak jelas   = 2 

  (5) Sangat kurang/sangat tidak jelas = 1 

2) Untuk menilai keefektivan produk pembelajaran, dengan 

multimedia komputer yang dibuat berpedoman pada nilai 

ketuntasan yang diperoleh siswa dengan hasil minimal 70. 

3)  Dari aspek yang di-review, kemudian dicari rata-ratanya dengan 

rumus : 

  _   
  ∑ X 

X = ------ 
                n 

                 _ 
        X   =  skor rata-rata 
 

       ∑ X  =  jumlah skor 

        n  =  jumlah responden 

 

Untuk mengetahui kualitas pembelajaran dengan multimedia 

komputer, data masing-masing variabel dikategorikan menjadi 

lima kelas.  Kelima kategori tersebut adalah : (1) sangat tinggi; 

(2) tinggi; (3) sedang; (4) rendah; dan (5) sangat rendah. 
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Dasar penentuan kelima kategori adalah : 

a.  > 4,51  = sangat tinggi 

b.  3,51 - 4,50  = tinggi 

c.  2,51 - 3,50  = sedang 

d.  1,51 - 2,50  = rendah 

e.   < 1,50  = sangat rendah 

 5.  Tahap kelima :  produk lengkap pembelajaran menyimak dongeng  

Revisi lengkap dilakukan pada produk menyimak dongeng atas 

dasar hasil validasi, evaluasi, dan uji coba baik teoretis maupun empiris. 

3.4  Petunjuk Penggunaan Cakram Padat (compact disk)  

   Petunjuk belajar digunakan sebagai acuan ketika menggunakan 

produk menyimak dongeng fabel dengan multimedia komputer. Petunjuk 

penggunaan cakram padat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) petunjuk 

penggunaan cakram padat untuk guru, (2) petunjuk penggunaan cakram 

padat  untuk siswa. 

3.4.1   Petunjuk Penggunaan Cakram Padat (compact disk) untuk Guru 
 

 Langkah awal yang perlu dipersiapkan sebelum menggunakan 

cakarm padat pembelajaran ini adalah menyiapkan satu set perangkat 

komputer meliputi CPU yang dilengkapi disk drive untuk cakram padat, 

monitor, keyboard, dan mouse.   Speaker eksternal juga dapat ditambahkan 

agar suara yang dihasilkan oleh komputer dapat maksimal.  Jaringan atau 

daya listrik juga harus tersedia. 
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Program bantu yang dapat digunakan untuk menjalankan cakram 

padat pembelajaran dengan menggunakan operating  sistem  windows  

baik versi windows 98 atau windows XP pada program microsoft office 

yaitu power point.   

Jika semua perangkat hardware komputer dan software komputer 

telah siap, sambungkan dengan benar kabel-kabel yang menghubungkan 

CPU komputer dengan monitor, keyboard, mouse dan speaker.  

Selanjutnya sambungkan kabel power komputer dengan jaringan listrik.  

Flowchart singkat untuk mengoperasikan cakram padat pembelajaran 

dapat dilihat pada Lampiran 1.  Berikut ini layar-layar yang akan tampak 

pada cakram padat pembelajaran. 

 
A. Layar appersepsi  

Saat cakram padat pembelajaran dimasukkan pada disk drive maka 

komputer akan membaca secara otomatis.  Gambar-gambar hewan yang 

diambil dari internet akan muncul secara berurutan sebanyak 15 gambar 

hewan.  Pada layar sebelah kiri akan muncul tulisan dan suara secara 

bersamaan dengan diiringi lagu instrumental yang berfungsi sebagai 

pendukung vokal.   Layar appersepsi tampak seperti di bawah ini. 
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Gambar 5 
Layar Appersepsi 

 

 

Layar appersepsi akan tampak pertama kali sebelum judul.  Layar tesebut 

berfungsi sebagai pemancing imajinasi siswa untuk menuju ke materi 

pembelajaran dongeng fabel. 

 

B. Layar Petunjuk dan Materi Pembelajaran 
 

Layar petunjuk penggunaan cakram padat pembelajaran dan layar 

materi pembelajaran tampak seperti di bawah ini. 

b. 1  Layar Petunjuk  
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Gambar 6 
Layar  Petunjuk 

 
 

Petunjuk : isi katrangan carane migunakake media iki.
Materi : isi kompetensi dasar, indikator, kegiatan pasinaon, uga

katrangan ngenani dongeng, model generative learning
lan pendekatan kontekstual.

Evaluasi : isi pitakon wacan kanthi tujuan kanggo mangerteni
indikator-indikator kang kudu kagayuh.

Dongeng : isi crita dongeng kang mesthi disimak kanthi urut.
Purwaka : isi prentah bali ing menu utama(Judul ).
Bausastra : isi ngenani keterangan tegese tembung sing dianggep

angel utawa ora lumrah kanggo basa padinan.
Paripurna : kegiatan pasinaon wis dipungkasi.

gambar iki kanggo mirsani perangan sadurunge.

gambar iki kanggo mirsani perangan sateruse.

P e t u n j u k

.

Materi EvaluasiDongengPurwaka Bausastra Paripurna

 

Pada layar tersebut tampak petunjuk-petunjuk yang berisi keterangan dari 

navigasi-navigasi yang tersedia, yaitu purwaka, materi, dongeng, evaluasi, 

bausastra dan paripurna.   Navigasi purwaka berfungsi sebagai pengembali 

ke layar utama atau judul. Navigasi materi berisi uraian tentang materi 

pembelajaran.  Navigasi dongeng  berisi pilihan-pilihan fabel.  Navigasi 

evaluasi berisi pilihan-pilihan evaluasi dari masing-masing dongeng fabel.  

Navigasi bausastra berisi keterangan kosa kata yang dipakai dalam cakram 

padat pembelajaran.  Navigasi paripurna menyatakan bahwa pembelajaran 

telah selesai dilaksanakan.  Tanda panah ke kiri berfungsi untuk melihat 

layar sebelumnya dan tanda panah ke kanan berfungsi untuk melihat layar 

berikutnya. 
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b.2 Layar Materi Pembelajaran   
 

 
 Gambar 7 

Layar  Materi  Pembelajaran 
 

 

Standar
Kompetensi (SK) siswa bisa ngapresiasi susatra Jawa.

Indikator 1

Indikator 2

Kompetensi
Dasar (KD)

Petunjuk EvaluasiDongengPurwaka Bausastra

Ngapresiasi dongeng

Dongeng

Kontekstual

Menyimak

Generative 
Learning

Teori / Materi

Paripurna

MATERI   PEMBELAJARAN

 
 

Pada layar akan tampak beberapa pilihan seperti kompetensi dasar yang 

dibagi dalam dua indikator, yaitu indikator 1 dan indikator 2.   Pada layar 

yang sama juga tersedia pilihan materi seperti  menyimak, pembelajaran 

produktif, kontekstual dan dongeng.  Penjelasan dari masing-masing 

pilihan dapat diperoleh  dengan mengklik pada kotak yang berwarna 

kuning. 
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C. Layar Pemilihan Fabel 
 

Gambar 8 
Layar  Pilihan  Dongeng 

      
 

1.  Sirah Loro

2.  Disenengi Alas

Pilihan Dongeng

Petunjuk Materi EvaluasiPurwaka

3.  Bayangan Kaca

4.  Mbales Dhendham

5.  Pamer Kekuwatan

8.  Kancil lan Kidang

7.  Manuk Beo

6.  Piranti Ngetung

9.  Mlaku Mundur

Bausastra Paripurna

 
 
Kegiatan menyimak dongeng dilakukan setelah mempelajari materi 

atau teori.  Dongeng yang tersedia berjumlah sembilan judul dan siswa 

diperbolehkan memilih dongeng secara bebas. 

 

D. Layar Evaluasi 

Pada layar evaluasi, siswa dapat memilih sendiri evaluasi dari 

masing-masing dongeng dengan mengklik judulnya. 
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Gambar 9 
Layar  Evaluasi  Dongeng 

 

Evaluasi Dongeng

1. Evaluasi “Sirah Loro”

2. Evaluasi “Disenengi Alas”

Petunjuk Materi DongengPurwaka

3. Evaluasi “Bayangan Kaca”

5. Evaluasi “Pamer Kekuwatan”

4. Evaluasi “Mbales Dhendham”

8. Evaluasi “Kancil lan Kidang”

7. Evaluasi “Manuk Beo”

6. Evaluasi “Piranti Ngetung”

9. Evaluasi “Mlaku Mundur”

Bausastra Paripurna

 
 

Siswa dalam menjawab evaluasi pribadi dengan memilih  jawaban  yang  

dianggap  benar  memberi  tanda silang pada pilihan jawaban a, b, c atau d 

pada kertas lembar jawaban yang disediakan. Setiap siswa hanya 

diperbolehkan memilih sebanyak-banyaknya tiga judul dalam mengerjakan 

evaluasi menyimak dongeng.  Pada cakram padat pembelajaran yang akan 

digunakan oleh guru, setiap soal evaluasi pribadi dari masing-masing judul 

dongeng sudah tersedia jawaban yang benar dan yang salah. Guru dapat 

mengklik pilihan jawaban a, b, c dan d.  Jawaban yang benar diberi tanda 

suara ”tepuk tangan”, sedangkan untuk jawaban yang salah dengan tanda 

suara ”ya salah”.  Lembar evaluasi pribadi tampak sebagai berikut : 
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Gambar 10 
Layar  Contoh  Evaluasi  Pribadi 

 

Evaluasi Pribadi

1.  Nalika sowan ing daleme Ndara Kanjeng, Kidang mlaku … .

a.  mangetan

b.  mangulon

c.  mangidul

d.  mangalor

2.  Apa irah – irahan crita sing wis kosimak ?

a.  Macan Edan

b.  Singa lan Kidang

c.  Kucing Garong

d.  Sirah Loro

 
 
 
 

E. Layar Penutup 

Penggunaan cakram padat pembelajaran ini dapat diakhiri 

dengan memilih menu ”paripurna” dan  akan tampak slide seperti di 

bawah ini. 
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Gambar 11 
Layar  Penutup 

 

mtu/nuwun\

Purwaka Petunjuk Materi Dongeng Evaluasi Bausastra

 
 

 
F.  Kunci Jawaban Evaluasi Pribadi dan Evaluasi Kelompok 

Kunci jawaban evaluasi pribadi dari masing-masing judul dongeng  

sebagai berikut. 

1. Judul dongeng ”Sirah Loro” 
Kunci jawaban  1.A  2.A  3.C  4.D  5.A 
 

2. Judul dongeng ”Disenengi Alas” 
Kunci jawaban 1.A  2.A  3.C  4.A  5.D 

 
3. Judul dongeng ”Bayangan Kaca” 

1.C  2.D  3.B  4.A  5.D 
 
4. Judul dongeng ”Mbales Dhendham” 

Kunci jawaban 1.C  2.A  3.B  4.A  5.D 
 
 

5. Judul dongeng ”Pamer Kekuwatan” 
Kunci jawaban 1.C  2.B  3.B  4.A  5.D 
 

6. Judul dongeng ”Piranti Ngetung” 
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Kunci jawaban 1.C  2.A  3.B  4.A  5.D 
 
7. Judul dongeng ”Manuk Beo” 

Kunci jawaban 1.C  2.A  3.B  4.A  5.D 
 
8. Judul dongeng ”Kancil lan Kidang” 

Kunci jawaban 1.C  2.B  3.B  4.A 5.D 
 

9. Judul dongeng ”Mlaku Mundur” 
Kunci jawaban 1.C  2.B  3.B  4.A  5.D 

 
 

Kunci jawaban evaluasi kelompok dari masing-masing dongeng fabel 

sebagai berikut. 

 
A. Judul dongeng ”Sirah Loro” 
 

Jawaban dari soal kelompok pertama : 
1. a. Kidang : seneng tetulung, pinter, ngapusinan. 

b. Ndara Kanjeng : egois, ora mikirake rakyate, brangasan,   
    gelem nampa  rembugane wong liya. 
c. Pusi / Sipu : akrab karo Kidang, sabar. 

  2.  Menawa dadi Kidang : 
        1. Tansah menehi tetulung marang wong liya 
        2. Ora bakal ngapusi. 
        3. Tepa selira karo kanca. 
        4. Rukun marang sapada. 
  3.  Menawa dadi macan : 
       1. Ora egois mikirake awake dhewe. 
       2. Jujur. 
       3. Ngayomi kawula / rakyat. 
       4. Ora gampang nesu. 
  4.  Amanat sing ana ing crita : 
       1. Tabah ngadhepi apa wae. 
       2. Njaga karukunan karo sapa wae. 
       3. Tansah njaga talisilaturahmi. 
 
  5. Kang bisa diterapake saben dina : 
       1. Pepinginan kudu diupaya supaya kelakon 
       2. Aja egois lan mentingake awake dhewe yen tetep pengen  
           duwe kanca. 

     3. Nganggo basa sing trep lan unggah-ungguh kang becik manut     
         adat budaya Jawa 
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      4. Nggatekake sasama iku wigati lan mulya amarga urip ing 
donya 

               iku ora dhewe, kudu tansah tepa selira marang sasama 
 
Jawaban dari soal kelompok kedua : 

a. Ora aji mumpung, ngrumangsani menawa kabeh mung  
titipane Gusti. 

b. Ngayomi lan ora beda-bedakake kanca. 
c. Ora adigang adigung adiguna. 

 
 

B. Judul dongeng ”Disenengi Alas” 
 

1. a. Gorila : gampang diapusi. 
b. Kancil : kreatif, pinter, adhem pikirane ngadhepi perkara 

 2.  Menawa dadi Kancil : 
      a. Manfaatake kaanan kanggo mrantasi perkara. 
      b. Ora kemrungsung lan tansah adhem pikirane. 

      3.  Menawa dadi gorila : 
      a. Ora cepet gampang diapusi. 
      b. Ora srakah. 

4.  Amanat sing ana ing crita : 
      1. Ora kena nglokro menawa lagi kena perkara. 
      2. Bisa manfaatake kaanan kanggo mrantasi perkara. 
      3. Ora kemrungsung lan tetep adhem pikirane menawa ngadhepi 
               perkara. 
      4. Sregep lan gemati kanggo sangu urip ing tembe buri. 
 5.  Amanat kang bisa ditrapake ing kegiatan saben dina yaiku 

saben  
           wong urip duwe perkara dhewe-dhewe kang ora padha, sing 
           dadi tantanganei kepriye bisa nuntasake perkara kang diadhepi. 
  

C. Judul dongeng ”Bayangan Kaca” 
 

1.  Tumindakku yen dadi macan Tutul : 
      a. Sinau sregep supaya dadi pinter. 
      b. Ora umuk sanajan duwe kaluwihan. 
      c. Ora grusa-grusu yen arep nggayuh pepinginan. 
 
 2.  Bab becik ana ing crita : 
      a. Aja adigang adigung adiguna, ngendel-ngendelake anggone 
rosa, 
                     luhur lan pintere. 
      b. Tansah rukun karo sapa wae. 
      c. Ati-ati lan setiti supaya ora gampang diapusi wong liya. 
      d. Atur puji syujur marang Gusti awit saka apa wae berkahing 
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               kang wis diparingi. 
      e. Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah. 
            3.  Amanat kang bisa ditrapake : 
      a. Rukun karo kanca. 
      b. Sinau sregrep gen ora gampang kapusan. 
      c. Bisa dipercaya lan nduweni tanggung jawab marang tugas-
tugas. 
      d. Tansah jujur marang sapa wae. 
 
D. Judul dongeng ”Mbales Dhendham” 

1. a. Tumindakku yen dadi Kebo : 
        1. Ora menang-menangan dhewe. 

         2. Ngalah amarga gedhe wekasane. 
     b. Tumindakku yen dadi Kethek : 
         1. Wani ngadhepi mungsuh apa wae kalebu musuh pribadi, 
                        yaiku kesed lan  ora disiplin. 
         2. Menehi pangapura marang wong liya. 
             2.  Bab becik sing ana ing crita : 
      a. Aja seneng nabok nyilih tangan. 
      b. Bales dhendham ora bakal nuntasake perkara. 
      c. Dadi wong aja cupet nalare, kudu jembar akale. 
      d. Jujur minangka pawitan dipercaya wong liya. 
 3.  Amanat kang bisa ditindakake ing kegiatan 
      saben dina : 
      a. Nindakake kaluputan iku lumrah, mula  kudu  gelem njaluk 

                                 pangapura lan menehi pangapura. 
      b. Ngalah karo wong liya apa maneh menawa kancane lagi lara. 
                 c. Tansah welas asih marang sasama 
      d. Sabar lan tabah ngadhepi pacoban.   
 
E. Judul dongeng ”Pamer Kekuwatan” 

1.  Tumindakku menawa dadi Wedhus : 
       a. Ngrumangsani menawa kapinteran iku amanahe Gusti. 
                  b. Bisa manfaatake kaluwihan kanggo bab- bab becik. 
  2.  Bab becik kang ana ing crita : 
       a. Tansah muji syukur marang Gusti. 
       b. Aja umuk, awit saka kapinteranmu. 
       c. Pamer kapinteran bakal nuwuhake serike wong liya. 
 
 
  3.  Amanat sing bisa ditrapake saben dina : 
       a. Kudu bisa mbedakake antarane hak lan kewajiban 
       b. Kapinteran lan kekuwatan iku bisa dimanfaatake kanthi bener 
           kanggo kabecikan. 
 

F. Judul dongeng ”Piranti Ngetung” 
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1.  Tumindakku  yen dadi Trenggiling, ora lali matur nuwun 
marang 

      Kancil kang wis ngewangi mujudake pepenginane 
   2.  Bab becik sing ana ing crita : 
      a. Pangepuk ing pundhak luwih gedhe tegese  tinimbang 
                     ganjaran apa wae. 
      b. Pemimpin kudu tansah nggatekake wargane. 
      c. Eseman lan omongan manis kudu tansah diupayakake. 

2. Amanat kang bisa ditrapake ing kegiatan saben dina : 
       a. Ngajeni  wong liya tanpa mbedak- mbedakake. 
       b. Njaga omongan supaya ora nglarani  wong liya. 
 
G. Judul dongeng ”Manuk Beo” 
 

1.  Tumindakku yen dadi macan Tutul : 
       a. Ora gampang percaya menawa mung isu / ora ndeleng dhewe 
       b. Sinau sregep supaya ora kapusan wae. 
 2.  Bab becik kang bisa kapethik saka crita : 
      a. Aja meri marang kabisan wong liya. 
      b. Kabisane wong liya diupaya supaya migunane tumrap 
awakmu. 
      c. Saben wong duwe kabisan dhewe- dhewe. 
 3.  Amanat kang bisa ditrapake saben dina : 
      a. Saben wong iku unik, mula kepriye carane manfaatake 
keunikan 
          iku dadi bab-bab kang migunani. 
      b. Yen ora ngerti dhewe/ ngalami dhewe aja  gawe isu. 
                
H. Judul dongeng ”Kancil lan Kidang” 
 

1.  Tumindakku yen dadi Singa sing ngrungokake critane si Kancil 
     yaiku kudu ngrumangsani luput lan njaluk pangapura. 

  2.  Bab becik sing bisa kapethik saka crita : 
       1. Aturan digawe kanggo ditaati. 
       2. Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah 
       3. Aja kaya gagak nganggo elaring merak (wong asor tiru-tiru  
           wong gedhe) kudu nyawang kemampuane dhewe. 
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  3.  Amanat kang bisa ditrapake saben dina : 
       a. Setya marang apa sing wis disarujuki. 

      b. Ngrumangsani takdir kang wis tinitah nanging tansah 
          ngupaya sabisane. 

 
I. Judul dongeng ”Mlaku Mundur”  
 

1. Tumindakku menawa duwe kanca kaya Orong-Orong : 
        a. Ngandhani supaya ora umuk. 
        b. Kabeh kabisan kang diduweni iku paringane Gusti supaya 
            dimanfaatake kanggo kabecikan. 

2. Gegayuhan sing takpengine bakal kelakon ing uripku yaiku 
(tuladhane) : 

        a. Dadi wong sugih lan pinter. 
        b. Dadi pejabat pemerintah. 
        c. Dadi pegawai bank. 
        d. Dadi dokter, insinyur. 

3. Sing wis dilakoni kanggo nggayuh pepinginan : 
        1. Sinau sregrep. 
        2. Donga marang Gusti.   
        3. Nyuwun pangestu bapak / ibu. 
        4. Golek kanca saakeh-akehe. 
 

3.4.2  Petunjuk Penggunaan Cakram Padat (compact disk) untuk 
Siswa 

 

    Siswa dalam menjalankan cakram padat pembelajaran sama seperti 

guru dengan mengklik kotak-kotak navigasi yang tersedia.  Pada materi 

pembelajaran tampak beberapa layar seperti di bawah ini. 
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     Gambar 12 
      Layar  Indikator 1 
 

Indikator 1

Bisa mangsuli pitakon kang jumbuh karo

crita kang disimak.

Petunjuk EvaluasiDongengPurwaka

.

Bausastra Paripurna

 

 
      Gambar 13 

     Layar  Kegiatan Pasinaon 1 
 

Kegiatan Pasinaon 1

1. Nyemak dongeng.

2. Mangsuli pitakon gegayutan karo dongeng sing disemak.

4. Nerangake watak – watak saben paraga ing dongeng

3. Takon tinakon kanggo nemokake idhe-idhe, kang bisa narik

kawigaten saka dongeng kuwi.

Petunjuk EvaluasiDongengPurwaka Bausastra Paripurna

 

      Gambar 14 
      Layar  Indikator 2 
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Indikator 2

Bisa nemokake amanat utawa sesambungan

isi dongeng menawa katrapake ing kauripan

jaman saiki.

Petunjuk EvaluasiDongengPurwaka Bausastra Paripurna

 

 
   Gambar 15 

  Layar  Kegiatan  Pasinaon 2 
 

Kegiatan Pasinaon 2

1. Nyemak dongeng.

2. Nyritakake maneh dongeng kang disemak nganggo basa kang trep.

3. Nuduhake gegayutan isi dongeng menawa katrapake
ing jaman saiki.

Petunjuk EvaluasiDongengPurwaka Bausastra Paripurna

  
 

Gambar 16 
Layar  Model  Generative  Learning 
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Model  Generative  Learning

Model pembelajaran ini mempunyai maksud supaya siswa dapat 
menemukan ”makna” dari informasi yang diterima. 

Empat  komponen  model generative learning,  yaitu : 
(1) proses  motivasi,
(2) proses  belajar, 
(3) proses  penciptaan pengetahuan, 
(4) proses  menghasilkan.
Wittrock dalam Pannen P dkk (2001 : 79)

Proses belajar dengan model generative learning dipengaruhi oleh 3 hal 
utama, yaitu rangsangan, niat dan perhatian.

Petunjuk Materi EvaluasiDongengPurwaka Bausastra Paripurna

 

 
       Gambar 17 

   Layar  Pendekatan Kontekstual 
 

Pendekatan Kontekstual

Petunjuk Materi EvaluasiDongengPurwaka

Kontekstual dalam pembelajaran yaitu pendekatan yang 
merangsang otak untuk membentuk pola-pola yang mengandung
makna dengan mengaitkan materi akademik dengan konteks
pribadi sosial dan budaya. (Alwasilah 2007:67)

Kontekstual dunia kehidupan tokoh hewan pada cerita fabel, contohnya :

Kucing Macan Kidang Truwelu Gorila

Delapan komponen kontekstual (Alwasilah 2007:15) :

1. Konstruktivisme
2. Pembelajaran mandiri
3. Melakukan pekerjaan

yang bermakna
4. Kerja sama

5. Berpikir kritis dan kreatif
6. Membantu individu

tumbuh
7. Mencapai standar yang  

tinggi
8. Penilaian sebenarnya.

Bausastra Paripurna

 

    Gambar 18 
      Layar  Menyimak 
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Dongeng EvaluasiPetunjuk

Menyimak

Purwaka

Kamus umum bahasa Indonesia (2007 : 1124)  menyimak yaitu
mendengarkan (memperhatikan) baik-baik apa yang didengar atau
dibaca.

Kamijan, dkk (2003 : 6) menyimak yaitu proses mendengarkan
lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh
perhatian, pemahaman, apresiatif, yang dapat disertai dengan
pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara
nonverbal.

Tarigan (1986 : 28) menyimak yaitu proses kegiatan
mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 
pemahaman, apresiasi untuk memperoleh informasi, menangkap
isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi melalui ujaran
atau bahasa lisan.

Bausastra Paripurna

 

 
          Gambar 19 

      Layar  Teori  Dongeng 
 

Teori Dongeng

Dongeng yaitu cerita yang tidak terjadi benar-benar atau kejadian
jaman dahulu yang aneh-aneh.   ( Kamus Umum Bahasa Indonesia
2007 : 300 )

Dongeng

Nilai DidikFungsi

Jenis

Petunjuk Materi EvaluasiDongengPurwaka Bausastra Paripurna

 

Gambar 20 
      Layar Jenis  Dongeng 
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Jenis Dongeng

1. Legenda : dongeng sing isine ngenani dumadine panggonan

2. Fabel : dongeng sing paragane sato kewan

3. Sage        : dongeng kepahlawanan

3. Mithe : dongeng sing isine ngenani dewa dewi / roh-roh alus

Petunjuk Materi EvaluasiDongengPurwaka

.

Bausastra Paripurna

 

 
Gambar 21 

      Layar  Fungsi  Dongeng 
 

Fungsi Dongeng

1.   Minangka alat pasinaon kanggo bocah (paedagogik) 

sing isi critane ngandhut ajaran moral, filsafat, lan agama.

2.   Minangka panglipur.

Petunjuk Materi EvaluasiDongengPurwaka Bausastra Paripurna

 

    Gambar 22 
     Layar  Nilai  Didik  Dongeng 
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Nilai Didik Dongeng

Petunjuk Materi EvaluasiDongengPurwaka

.

6. Tepa selira

7. Setia marang janji

8. Pakurmatan

9. Tanggung jawab

10. Karukunan

1. Eling marang Gusti

2. Katresnan

3. Sifat jujur

4. Sifat sabar

5. Sifat tabah

Bausastra Paripurna

 

 

Siswa dapat melanjutkan ke layar evaluasi setelah siswa memahami 

dan mengerti materi pembelajaran.  Pada menu evaluasi, siswa dapat 

memilih sendiri evaluasi dari judul-judul dongeng yang ada.  Pilihan dibatasi 

maksimal tiga judul evalusi dongeng.  Evaluasi masing-masing dongeng 

terbagi dua jenis yaitu, evaluasi pribadi dan evaluasi kelompok. 
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BAB  IV 

HASIL  PENGEMBANGAN 

 

4.1 Penyajian Data Uji Coba 

Secara garis besar, uji coba ini dilaksanakan dua bagian.  Bagian 

pertama uji coba untuk memvalidasi PMK secara teoretis.  Uji coba ini 

melibatkan ahli materi dan ahli media. Uji coba bagian kedua  adalah uji 

coba lapangan yang bertujuan untuk memvalidasi media pembelajaran 

secara empiris.  Uji coba bagian kedua ini terdiri dari uji coba pemakaian 

PMK secara perseorangan dan pemakaian PMK sebagai bahan utama 

pembelajaran menyimak dongeng secara klasikal.  

4.1.1 Uji Coba untuk Memvalidasi Multimedia Pembelajaran secara 

Teoretis 

4.1.1.1 Tinjauan Ahli Materi 

Uji coba yang dilakukan pertama kali adalah tinjauan materi oleh 

ahli materi. Uji coba digunakan untuk mencari informasi sebagai dasar 

meningkatkan kualitas produk media terkait dengan kedalaman materi dan 

kebenaran konsep.  Hal ini dilihat dari ketepatan materi pembelajaran, dan 

saran-saran perbaikan yang disampaikan, sehingga diambil kesimpulan 

kelayakan produk secara teoretis. 

Ahli materi terdiri dari dua orang, yakni satu orang dosen jurusan 

Bahasa dan Sastra Daerah dan satu orang guru bahasa Jawa.  Dosen yang 

ditunjuk adalah Doktor Sastra yang sudah memiliki pengalaman mengajar 
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lebih dari 15 tahun, dan beliau adalah sekretaris program studi pada  

jurusan Bahasa Indonesia,  Pascasarjana UNNES,  sedangkan guru bahasa 

Jawa yang ditunjuk sebagai ahli materi kedua adalah seorang guru bahasa 

Jawa di SMP Negeri 32 Semarang.  Beliau adalah seorang yang memiliki 

pendidikan formal S1 jurusan Bahasa Jawa dan telah memiliki pengalaman 

mengajar lebih dari 15 tahun.  Di samping itu yang bersangkutan pernah 

menduduki sebagai ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa 

periode 2003/2005  sampai dengan  periode 2005/2007.  Data mentah yang 

dikumpulkan dari ahli materi satu dan dua seperti tersaji di bawah ini. 

 

Tabel 3 
Aspek  Isi dan Aspek Pembelajaran (Ahli Materi 1) 

 
A. Aspek Isi 
No. Indikator - Indikator SB B C K SK 
1 Kesesuaian isi atau materi atau standar 

kompetensi dengan kurikulum yang berlaku √         
2 Kedalaman materi apresiasi  dongeng   √      
3 Penyajian materi berurutan 

√        
4 Kesesuaian indikator keberhasilan  dengan 

kompetensi dasar  √        
5 Ketepatan /kejelasan uraian materi 

√         
 

 
B. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator - Indikator SB B C K SK 
6 Kejelasan petunjuk belajar 

√        
7 Kecukupan pemberian latihan    

√ 
     

8 Pemberian umpan balik terhadap motivasi 
belajar    

√ 
      

9 Soal-soal test sesuai dengan standar 
kompetensi   

√ 
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10 Kejelasan istilah - istilah yang ada  
√        

11 Kemudahan bahasa yang digunakan  
√        

12 Pemberian appersepsi mendukung 
keberhasilan belajar √         
Keterangan: 
SB = sangat baik   B = Baik   C = Cukup  K = Kurang   SK = Sangat Kurang 
 

 
  Tabel 4 

Aspek Isi dan Aspek Pembelajaran  (Ahli Materi 2) 
 

A. Aspek Isi      
No. Indikator - Indikator SB B C K SK 
1 Kesesuaian isi atau materi atau standar 

kompetensi dengan kurikulum yang berlaku √        
2 Kedalaman materi apresiasi  dongeng √       
3 Penyajian materi berurutan 

√        
4 Kesesuaian indikator keberhasilan  dengan 

kompetensi dasar √         
5 Ketepatan / kejelasan uraian materi 

  √       
 
B. Aspek Pembelajaran 
No. Indikator - Indikator SB B C K SK 

 
6 

 
Kejelasan petunjuk belajar √         

 
7 

 
Kecukupan pemberian latihan  

 
√         

8 Pemberian umpan balik terhadap motivasi 
belajar  

√
       

9 Soal-soal test sesuai dengan standar 
kompetensi    √       

10 Kejelasan istilah - istilah yang ada  
  √       

11 Kemudahan bahasa yang digunakan  
  √       

12 Pemberian appersepsi mendukung 
keberhasilan belajar √         

 

Selain angket,  juga dilakukan wawancara langsung dengan ahli 

materi mengenai isi dan produk  PMK, baik kebenaran konsep, kedalaman 
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materi, kebahasaaan dan tanggapan-tanggapan serta komentar umum dalam 

rangka perbaikan atau revisi ke tahap selanjutnya.  Rangkuman hasil angket 

dan wawancara dengan ahli materi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 5 

Hasil Rangkuman Wawancara  dengan  Dua Ahli Materi 
 

No Bagian yang salah Jenis 
kesalahan 

Saran perbaikan 

1 Penulisan kata ”open-
openan” pada appersepsi 

Pilihan kata Kata ”open-openan” 
diganti ingon-ingon 

2 Penulisan kata ”Bayangan” Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”Bayangan” 
diganti ”ayang-ayang” 

3 Penulisan kata ”dendam” EYD Kata ”dendam” diganti  
”Dhendham” 

4 Penulisan kata ”memang” Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”memang” diganti 
pancen  

5 Penggunaan kata ”rusa” Bahasa yang 
digunakan 

Kata  ”rusa” diganti  
Kidang 

6 KD dan Indikator harus 
sesuai   

Kurikulum KD harus mengacu pada 
aturan yang sudah 
dibakukan 

7 Penggunaan kata ”tepukan” Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”tepukan” diganti 
”pangepuk” 

8 Penggunaan kata ”endhi” 
 

EYD Kata ”endhi” diganti 
endi 

9 Penggunaan kata 
”sanggup” 

EYD Kata ”sanggup” diganti 
kata ”saguh” 

10 Penggunaan kata ”nganthi” EYD Kata ”nganthi” diganti 
nganti 

11 Penggunaan kata 
”sombong” 

Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”sombong” diganti 
umuk/ kumalungkung 

12 Penggunaan kata  
”dilindungi” 

Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”dilindungi” 
diganti ”diayomi” 

13 Penggunaan kata”iri” Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”iri” diganti 
”serik” 

14 Penggunaan kata”kodok” EYD Kata kodok diganti 
”kodhok” 

15 Penggunaan kata  
”cabang-cabang” 

Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”cabang-cabang” 
diganti ”ngepang” 

16 Penggunaan kata”pengen” EYD Kata ”pengen” diganti    
”pengin” 
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17 Penggunaan kata”sakloron” Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”sakloron” diganti 
”kakarone”  

18 Penggunaan kata 
”blepotan” 

Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”blepotan” diganti 
gudras 

19 Penggunaan kata”ditaati” Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”ditaati” diganti 
”dituhoni” 

20 Penggunaan 
kata”andalane” 

Bahasa yang 
digunakan 

Kata ”andalane” diganti 
piyandele 

21 Penggunaan kata  
”dodok selehe” 

EYD Kata ”dodok selehe” 
diganti ”dhodhok 
selehe” 

22 Penggunaan kata”niat” 
 

EYD Kata ”niat” diganti 
”niyat” 

23 Ekspresi pengucapan Intonasi dan 
penghayatan 

Mohon narator diganti 
yang lebih ekspresif 

 

Komentar atau saran umum dari dua orang ahli materi dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Penulisan kata harus disesuaikan dengan kaidah bahasa Jawa. 

2. Susunan  kalimat yang digunakan disesuaikan dengan penggunaan 

bahasa Jawa. 

3. Kompetensi dasar harus mengacu pada kurikulum yang berlaku 

4. Ekspresi  suara narator maupun tokoh-tokoh yang ada dalam 

dongeng harus lebih menjiwai. 

5. Pada materi diteliti lagi, jangan sampai ada salah ketik. 

Hasil review dari ahli materi dikaji oleh peneliti, sebagai dasar 

untuk revisi produk PMK dari segi materi.  Masih tahap validasi teoretis, 

data uji coba berikutnya adalah ahli media.  Ahli media menilai 

kebahasaan dan tampilan produk PMK menyimak dongeng dengan 

multimedia komputer.  Kegiatan review ahli media dilakukan dengan 

angket  dan mendiskusikan secara langsung PMK yang telah dibuat.  
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4.1.1.2  Tinjauan ahli media 

Ahli media yang memeriksa produk PMK ini adalah seorang 

guru fisika SMA 14 yang dipercaya menduduki jabatan sebagai ketua  

KOMET (Komunitas Multimedia Edukatif Jawa Tengah).  Dengan 

posisi tersebut beliau sering ditunjuk sebagai anggota tim juri dalam 

lomba-lomba inovasi media pembelajaran baik tingkat lokal maupun 

tingkat nasional.  Hasil pengisian angket dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

 

A.  Aspek tampilan.  

Data kualitas pembelajaran dengan multimedia komputer 

dilihat dari aspek tampilan. 

 
 

Tabel 6 
     Data Aspek Tampilan  dari Ahli Media 

 
No. Indikator - Indikator SB B C K SK 
1 Kejelasan petunjuk penggunaan program    √       
2 Keterbacaan teks atau tulisan  √        
3 Ketepatan pemilihan dan komposisi warna    √       
4 Kualitas tampilan gambar    √       
5 Sajian animasi    √       
6 Kecukupan daya dukung musik dan sound 

effect      √     
7 Screen design/tampilan layar  √         
8 Kejelasan  suaranya    √       
9 Ketepatan  penggunaan bahasa    √       

Keterangan. 

SB= Sangat Bagus  C=Cukup  SK=Sangat kurang 

B= Bagus   K=Kurang  
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Komentar atau saran umum dari ahli media dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Tombol tanda panah menuju ke slide berikut maupun tombol tanda 

panah kembali ke program sebelumnya dianggap belum tepat letaknya 

maupun ukurannya. Ukurannya terlalu besar sehingga mengurangi 

ruang pandang tiap slide, hal ini mengakbatkan ruang slide tampak” 

penuh”. Posisi yang tepat untuk kedua tombol adalah di bawah tombol-

tombol navigasi. 

2. Petunjuk penggunaan program sudah jelas, hanya perlu ditambah 

keterangan tentang icon pilihan selesai (paripurna) sebagai pasangan 

dari icon pilihan awal (purwaka) yang sebelumnya belum dicantumkan. 

3. Tingkat keterbacaan sudah cukup hanya ada beberapa slide yang perlu 

diganti karena penggunaan jenis tulisan yang tidak sama antara arial 

dan times new roman, sehingga ukurannya nampak tidak sama meski 

dalam satu teks. 

4. Komposisi warna sudah bagus sesuai dengan teori perpaduan komposisi 

warna, artinya tingkat kekontrasan warna latar dan tulisan sudah sesuai. 

5. Tampilan gambar sudah bagus karena memang diambil dari gambar 

hewan nyata. 

6. Sajian animasi untuk tampilan sudah memadai, pemakaian gambar 

hewan animasi kartun digunakan untuk evaluasi. Ada beberapa 

tampilan animasi yang tidak perlu seperti animasi keluarnya kata-kata. 

Pada beberapa slide seperti pembuka maupun pada navigasi yang 
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menggunakan fasilitas by letter harap diganti dengan fasilitas by word 

agar siswa tidak perlu menunggu lama untuk menunggu. Saran animasi 

untuk gambar hidup yang bergerak bisa untuk pengembangan 

berikutnya.  

7. Daya dukung musik dan efek suara sudah cukup bagus khususnya pada 

dongeng yang ditampilkan, namun pada slide pembuka, materi, 

kompetensi dasar, indikator, maupun pada slide kontekstual dunia 

hewan yang sesungguhnya perlu diberikan musik latar yang sesuai.  

8. Secara keseluruhan tampilan layar sudah bagus dengan dukungan latar-

latar yang ada kaitannya dunia hewan sebagai tokoh dalam fabel. 

9. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam materi maupun pada 

dongeng yang ditampilkan sudah tepat.  

10. Suara yang ada sudah memadai, yakni gabungan antara musik latar dan 

percakapan antar tokoh. Suara keriuhan/ kemresek (noisy) atau 

gangguan-gangguan bisa diminimalisasi meski dengan fasilitas yang 

sangat terbatas. Hanya untuk musik pembuka dan layar selain dongeng 

perlu diberikan musik atau lagu pendukung. 

 

B.  Aspek Program 

Data yang diperoleh dari ahli media tentang kualitas masing-

masing komponen  untuk aspek program dapat dilihat pada tabel 7 

berikut. 
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Tabel 7 
Data Aspek Program 

 
No. Indikator - Indikator SB B C K SK 
1 Kejelasan navigasi    √       
2 Konsistensi button/tombol  √        
3 Petunjuk penggunaan    √       
4 Mudah dalam penggunaannya    √       
5 Efisiensi teks    √       
6 Keterbacaan teks      √     
7  Respon terhadap respon pembelajar   √       
8  kecepatan program    √       

Keterangan. 

   SB= Sangat Bagus  C=Cukup  SK=Sangat kurang 

B  = Bagus   K=Kurang  

Komentar dan saran umum berdasarkan aspek program sebagai berikut. 

1. Tombol navigasi sudah tepat dan dapat tersambung dengan slide yang 

dituju.  Tombol dibuat berdekatan saja supaya siswa mudah memilih di 

antara tombol-tombol yang tersedia.  Penggunaan model button atau 

tombol perlu dibuat lebih menarik,  kalau bisa diberi warna latar yang 

menarik. 

2. Petunjuk penggunaan sudah jelas, termasuk cara mengawali maupun 

mengakhiri.  Program sudah menyusun urutan pembelajaran secara 

rinci, sistematis dan terprogram.  Jadi meskipun sebaiknya siswa 

mengikuti alur pembelajaran secara urut mereka tetap diberi 

kesempatan untuk menentukan proses belajar sesuai kecepatan masing-

masing. 

3. Keterbacaan teks sudah bagus, hanya saja animasi teks yang 

mengganggu perlu ditinjau ulang . 
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4. Perlu konsistensi secara keseluruhan baik jenis huruf, ukuran yang 

dipilih, latihan dan evaluasi yang tersedia. 

5. Respons terhadap respon/reaksi pembelajar sudah bagus, namun perlu 

ditingkatkan interaktivitas dengan siswa sebagai pengguna. 

6. Program dapat dijalankan dengan cepat sesuai waktu yang tersedia.  

Dengan resolusi gambar yang tinggi kecepatan program yang 

dihasilkan sudah sesuai. 

 

C. Aspek pembelajaran 

Data yang diperoleh dari ahli media tentang kualitas masing-

masing komponen  untuk aspek pembelajaran dapat dilihat pada tabel 8 

berikut. 

   Tabel 8 
Aspek Pembelajaran Uji Coba Ahli Media 

 
No. Indikator - Indikator SB B C K SK 

1 Ketetapan pemilihan topik √         
2 Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran √         
3 Kejelasan sasaran   √       
4 Konsistensi √         
5 Kejelasan uraian / penjelasan materi   √       
6 Kejelasan contoh yang diberikan   √       
7 Pemberian latihan   √       
8 Pemberian umpan balik terhadap motivasi     √     
9 Penggunaan logika √         

10 Kualitas interaksi pembelajaran   √       
11 Keakraban dengan pengguna   √       
12 Konsistensi tes dengan tujuan pembelajaran   √       
13 Umpan balik terhadap hasil tes siswa     √     
14 Pemberian motivasi √         
15 Pemaksimalan proses pembelajaran √         

Keterangan. 

SB= Sangat Bagus  C=Cukup  SK=Sangat kurang 

B= Bagus  K=Kurang  
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    Komentar atau saran umum aspek pembelajaran sebagai berikut. 

1. Secara keseluruhan  ketetapan pemilihan topik, rumusan tujuan 

pembelajaran  sudah bagus. 

2. Pemberian latihan sudah bagus, hanya interaktivitasnya masih 

kurang  

3. Umpan balik kepada siswa pada saat evaluasi belum diberikan secara 

maksimal, sehingga siswa juga belum  bisa optimal dalam merespon 

evaluasi. 

4. Uraian materi yang diberikan sudah lengkap dengan diberikan 

rincian secara detil. 

5. Interaktivitas dengan siswa yang belum optimal akan berdampak 

pada kualitas interaksi pembelajaran 

Dapat disimpulkan bahwa secara umum program multimedia 

pembelajaran ini sudah bagus dan dinyatakan layak untuk uji coba 

lapangan dengan revisi sesuai saran. 

 

4.1.2  Uji Coba Memvalidasi PMK secara Empiris 

Uji coba memvalidasi PMK secara empiris meliputi uji coba lapangan 

dalam kelompok kecil dan uji coba lapangan dalam kelompok besar. 

4.1.2.1  Uji Coba Lapangan dalam Kelompok Kecil 

Uji coba telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Semarang. Subjek uji 

coba adalah siswa kelas VII sesuai dengan materi yang yang harus 

dikuasai. Kelompok kecil ini berjumlah 10 responden siswa kelas VII 
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secara acak. Instrumen yang digunakan untuk uji coba ini adalah angket 

sebagai sumber data utama, ditambah dengan diskusi dan observasi untuk 

melengkapi data masukan perbaikan kualitas produk pembelajaran dengan 

multimedia komputer. Uji coba kelompok kecil dilakukan guna 

mengetahui lebih rinci mengenai kualitas tampilan dan kualitas penyajian 

materi. Teknis pelaksanaan uji coba adalah sebagai berikut: 10 siswa 

sebagai uji coba diberi kesempatan selama 2 x 40 menit untuk 

menjalankan PMK di laboratorium komputer SMP Negeri 1 Semarang. 

Pada uji coba ini siswa diminta untuk menggunakan PMK dan 

mempelajari program. Peneliti memberikan angket dan lembar pertanyaan 

yang harus dijawab oleh siswa. Wawancara secara langsung dilakukan 

untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam 

pemakaian produk. Uji coba dilaksanakan 16 Juni 2008. Data yang telah 

diperoleh dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut.  

 

A.  Data aspek kualitas tampilan PMK 

Data yang diambil untuk aspek tampilan PMK dari uji coba 

kelompok kecil dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini.  

    Tabel  9 

Data Kualitas Tampilan pada Kelompok Kecil 

No Indikator - Indikator 
Banyaknya siswa yang 

menjawab  
JUMLAH 
SISWA 

SB B C K SK  

1 Kejelasan petunjuk penggunaan 
program 4 5 1     10 

2 Keterbacaan teks atau tulisan 6 3 1     10 
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3 Kejelasan uraian materi 4 5 1     10 

4 Kejelasan appersepsi 5 1 4     10 

5 Tampilan menarik 5 3 2     10 

6 Kualitas tampilan gambar 5 4 1     10 

7 Sajian animasi 3 5 2     10 

8 Komposisi warna 3 5 2     10 

9 Kejelasan suara atau narasi 1 4 4 1   10 

10 Daya dukung musik 1 5 4     10 
Keterangan. 
SB= Sangat Bagus  C=Cukup  SK=Sangat kurang 
B= Bagus   K=Kurang 
  

 B.  Aspek Kualitas Penyajian PMK 

Data yang didapat dalam uji coba kelompok kecil untuk kualitas 

penyajian PMK adalah seperti yang tertera pada tabel 10 berikut. 

Tabel  10 

Data Kualitas Penyajian  Produk  pada Kelompok Kecil 
 

No. Indikator - Indikator Banyaknya siswa yang menjawab  Jmlh 
SB B C K SK 

1 Kesesuaian  standar kompetensi yang ingin 
dicapai dan indikator keberhasilan 4 6       10 

2 Kejelasan petunjuk belajar 3 5 2     10 

3 Kemudahan memahami materi pelajaran 
2 7 1     10 

4 Ketepatan urutan penyajian 3 6 1     10 

5 Kecukupan latihan 3 4 3     10 

6 Kecukupan umpan balik atau respon 
1 6 3     10 

7 Bantuan belajar dengan program ini 3 6 1     10 
Keterangan. 
SB= Sangat Bagus  C=Cukup  SK=Sangat kurang 
B= Bagus   K=Kurang  
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Semua  siswa peserta uji coba kecil menyatakan, materi 

pembelajaran menyimak dongeng kelas VII dengan multimedia komputer 

ini dapat membantu belajar secara mandiri maupun klasikal.  Semua siswa 

peserta uji coba menyatakan bahwa program ini menarik. 

 Komentar dan saran umum dari uji coba kelompok kecil bertujuan 

untuk melihat sejauh mana tanggapan siswa secara bebas tentang kualitas 

PMK yang dikembangkan, sekaligus melihat kekurangan yang masih ada 

agar dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan revisi.  Data dan 

komentar yang dapat dijaring dari uji kelompok terbatas dapat dilihat pada 

tabel 11 berikut ini. 

Tabel 11 

Saran dan Komentar Siswa Peserta Uji Coba 

SISWA SARAN KOMENTAR 

1 * Suara dan efek suara agar 

ditambah volume karena musik 

dapat membawa suasana 

berbeda artinya suasana yang 

lebih menyenangkan dalam 

pembelajaran. 

*   Seandainya memungkinkan 

     materi-materi lain dibuat seperti 

ini. 

* Petunjuk belajar harusnya di 

awal . 

 

* Penggunaan gambar hewan 

harusnya dianimasi menjadi 

* Suara tidak terlalu jelas sehingga 

saya memutuskan untuk pindah 

ke komputer lain yang lebih 

keras suaranya. 

 

 

*  Program ini baik untuk 

     pembelajaran siswa. 

 

*  Saya sangat senang belajar  

    bahasa Jawa seperti ini, lebih 

semangat. 

* Program   yang    ada    pada 

   pembelajaran    menyimak 
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gambar yang bergerak untuk 

menambah daya tarik cerita.  

   dongeng  sudah  bagus 

2 * Appersepsi harusnya ada suara 

yang keras sebagai 

penyemangat. 

* Pembelajaran mandiri media 

pembelajaran ini sangat 

menyenangkan tetapi akan lebih 

menyenangkan menggunakan 

LCD karena semua teman bisa 

bersama-sama dalam satu kelas 

* Suara dan efek suara kurang 

menggelegar, agar ditingkatkan.  

 

* Cocok untuk pembelajaran 

mandiri maupun bersama-sama 

di kelas.  Kalau pembelajaran 

mandiri harus dilaksanakan 2 

termine karena satu ruang 

hanya terdiri 24 perangkat 

komputer. 

 

3 

 

* Umpan balik siswa perlu 

ditambah 

 

* Umpan balik siswa / respon siwa 

kurang mencukupi 

* Kualitas tampilan produk sudah 

bagus 

* Kejelasan suara/ narasi dan daya 

dukung musik cukup 

* Sangat bagus dan cocok buat 

siswa karena sekarang sudah 

era teknologi komputer. 

*  Saya   terbantu   dengan 

    pembelajaran model seperti ini. 

mengingat saya bukan asli 

orang Jawa,  jadi sangat 

membantu saya memahami 

bahasa-bahasa yang digunakan  

4 * Alangkah lebih baik jika semua 

cerita menggunakan gambar 

* Animasi  akan  lebih 

    menyenangkan jika  
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yang dapat bergerak     menggunakan gambar yang  

    bergerak. 

* Dua jam pembelajaran tidak 

terasa, semua berjalan begitu 

cepat tanpa saya sadari. 

5 * Kualitas suara perlu diperbaiki *  Crita dan alurnya sudah bagus  

* Animasi gambar sudah sangat 

baik  

* Tulisan yang ada pada bacaan 

juga sangat baik 

* Penjelasan materinya sudah jelas 

dan menurut saya lebih bagus 

menggunakan komputer seperti 

ini karena saya bisa mengulang-

ulang menyimak dongeng 

dengan kualitas yang sama.  

6 * Suara hewan-hewan agar dibuat 

lebih lucu dan menarik 

*  Animasi gambar mohon 

    dikembangkan menjadi gambar 

yang dapat bergerak supaya 

cerita lebih hidup. 

* Suara hewan-hewan kurang 

menyenangkan 

* Animasi gambar tidak dapat 

bergerak 

* Pembelajaran seperti ini tidak 

membosankan 

7 * Lebih efektif pembelajaran 

dilaksanakan dengan LCD 

karena kalau menggunakan 

komputer bersama-sama sangat 

mengurangi konsentrasi. 

 

 

* Alangkah baik seandainya tokoh 

* Program ini digunakan untuk 

pembelajaran menyimak 

dongeng berbahasa Jawa, hanya 

saja suara kurang jelas karena 

suara yang muncul tidak 

bersamaan dengan komputer 

lain. 

* Banyak sekali cerita yang 
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utama dalam cerita tidak selalu 

kancil. 

ditampilkan, semuanya 

bertokoh utama kancil. 

*  Latihan soalnya sudah bagus 

    dan saya puas dapat menjawab 

hampir sebagian besar soal.  

Kesalahan saya hanya 1 ketika 

saya salah mempersepsikan 

liding dongeng yang ada.  

 

8 * Warna pada layar dan tulisan 

supaya dibuat sedemikian rupa  

sehingga mudah dibaca. 

 

* Gambar-gambar hewannya 

sudah bagus tetapi perlu dibuat 

lebih nyata, minimal mulutnya 

bisa bergerak seperti sedang 

berbicara.  

* Latihan soalnya dibuat lebih 

menarik tidak polosan saja 

* Tulisan pada layar 35 dan 76 

susah dibaca 

 

 

*  Pengambilan gambar sudah 

    cukup 

 

 

 

* Layar pada evaluasi pribadi  

perlu  variasi. 

* Pembelajaran menggunakan 

teknologi memang menarik 

apalagi dilakukan di ruang 

komputer,  saya langsung bisa 

mendowload klasifikasi hewan 

lain yang belum ada pada 

media. 

9 * Pengisian suara supaya 

diperbaiki kualitasnya atau 

diperjelas. 

* Suara kurang jelas dan kurang 

jernih 
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Hasil uji coba kelompok terbatas ini dikaji kembali oleh peneliti, 

sebagai dasar untuk uji coba lapangan.  Pada uji coba kelompok kecil ini 

* Warna pada background 

harusnya lebih bervariatif 

khususnya pada purwaka dan 

petunjuk. 

* Warna background pada 

purwaka, petunjuk, dan materi 

kurang meriah 

 

* Bagus kalau menggunakan 

komputer seperti ini, alasan 

utama tangan saya tidak kotor 

terkena spidol hitam.   

10 * Warna latar dan teks yang 

muncul jangan pilih yang 

senada,  tulisan teksnya jadi 

tidak terbaca 

* Animasinya diperbaiki supaya 

lebih menarik 

* Ada beberapa layar yang sukar 

dibaca khususnya layar evaluasi 

kelompok cerita 2 

 

* Animasi kurang optimal 

 

* Penjelasan materinya sudah 

cukup jelas,  saya bisa belajar 

sendiri maupun bersama dengan 

teman dalam diskusi.  Saya 

paling senang bisa bersharing 

dengan teman pada 

pembelajaran menyimak 

dongeng ini.  Hal-hal yang tidak 

pernah saya bayangkan telah  

saya dapatkan dengan jalan 

berdiskusi teman setelah 

pembelajaran berlangsung. 
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juga dilakukan diskusi dengan responden menyangkut masing–masing 

indikator, yang hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut. 

Tabel 12 

Hasil Rangkuman dalam Proses Diskusi Kelompok  
Kecil mengenai Kualitas Tampilan Produk  

 
No Topik Tanggapan 

1 Kejelasan petunjuk 

penggunaan program 

Sudah jelas dan terperinci. 

2 Keterbacaan teks atau tulisan Secara keseluruhan sudah bagus, 

namun ada beberapa slide yang 

perlu diganti salah satu, yaitu 

warna teks ataukah warna 

latarnya supaya dapat tingkat 

keterbacaannya tinggi.   

3 Kejelasan uraian materi Lengkap dan jelas  

4 Kejelasan appersepsi Appersepsi sangat menarik,  

5 Tampilan menarik Bagus dan tepat dengan tampilan 

yang sebagian besar tidak 

terlepas dari dunia hewan 

6 Kualitas tampilan gambar Tampilan gambar untuk cerita 

pertama sampai dengan ketiga 

sangat bagus.  Tampilan gambar 

yang diambil dari scan koran 

harian kurang bersih. 

7 Sajian animasi Animasi sudah bagus dapat 

membangkitkan minat atau 

motivasi untuk menuntaskan 

pembelajaran. 

8 Komposisi warna Komposisi warna sudah bagus 

namun ada beberapa layar yang 
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perlu disempurnakan 

kekontrasannya agar dapat 

terbaca. 

9 Kejelasan suara atau narasi Suara yang ada sudah bagus dan 

sesuai meskipun ada yang 

terdengar aneh. 

10 Daya dukung musik Sudah bagus, hanya untuk 

beberapa layar seperti purwaka 

dan materi perlu juga dilengkapi 

musik pendukung.  

 

Untuk kualitas penyajian produk hasil dari diskusi dapat 

dirangkum sebagai berikut.  

Tabel 13 

          Hasil Rangkuman dalam Proses Diskusi Kelompok Kecil 
                mengenai Kualitas Penyajian  Produk 
 
 

No 

 

Topik 

 

Tanggapan 

1 Kesesuaian standar kompetensi 

yang ingin dicapai dan 

indikator keberhasilan 

Sudah sesuai dan relevan 

2 Kejelasan petunjuk belajar Sangat bagus dan mudah 

dipahami 

3 Kemudahan memahami materi 

pelajaran 

Jelas, urut,  dan terinci 

4 Ketepatan urutan penyajian 

 

Sudah terstruktur dan sesuai  

5 Kecukupan latihan Sudah cukup karena meskipun 

hanya 5 soal tiap cerita  tetapi 

cerita yang tersaji ada 9.   
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6 Kecukupan umpan balik atau 

respon 

Umpan balik kepada siswa 

akan didapatkan secara optimal 

dengan menggunakan CD 

guru, sedangkan CD siswa 

digunakan untuk  pembelajaran 

klasikal.  Guru tetap 

dibutuhkan  sebagai fasilitator. 

7 Bantuan   belajar   dengan  

 

program ini 

Materi   menyimak   dongeng  

 

sangat tepat diajarkan dengan 

menggunakan media ini, selain 

tidak membosankan, sekaligus 

bisa diulang lagi dengan 

kualitas yang sama.  Beda jika 

materi ini disampaikan oleh 

guru.  Motivasi juga dapat 

ditumbuhkan setelah memulai 

pembelajaran dengan 

multimedia komputer.  

 

 

4.1.2.2  Uji Coba Lapangan dalam Kelompok Besar 

Uji coba kelompok besar digunakan untuk mengetahui peran PMK 

mencapai prestasi siswa.  Data diperoleh  melalui intrumen tes.   Ada dua 

kelas yang dijadikan subjek uji coba.  Satu kelas yaitu VII F diterapkan 

dengan menggunakan media bantu LCD (Liquid Crystal Disk), sedangkan 

satu kelas lagi, yaitu VII H diterapkan pembelajaran mandiri.  Kelas 

pertama bisa dilaksanakan serentak secara klasikal.  Jumlah alat sesuai 

dengan jumlah siswa VIIF, yaitu 40 siswa. Tempat pelaksanaan di 
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laboratorium Bahasa 2, SMP Negeri 1 Semarang. Teknis pelaksanaan uji 

coba kelas VII H dilaksanakan dua kali, yakni absensi 1 sampai 22 pada 

kloter pertama, sedangkan absensi 23 sampai dengan 42 pada kloter kedua.   

Tempat pelaksanaan ada di laboratorium komputer 1, SMP Negeri 1 

Semarang.  Hasil evaluasi siswa dapat dilihat pada tabel 14 dan tabel 15 

berikut. 

Tabel 14 
Capaian Skor Kelas VII H 

 

Nomor Soal Skor Nilai 

Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Siswa Siswa 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 9.33 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 9.33 

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 8.66 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 8.66 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13 8.66 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13 8.66 

7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 9.33 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 9.33 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 9.33 

11 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 8.00 

12 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 8.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

14 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 8.00 

15 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 8.00 

16 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12 8.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 8.00 

19 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 8.00 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

21 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 11 7.33 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

23 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11 7.33 

24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 12 8.00 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

26 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 8.00 
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27 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 8.00 

28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 8.00 

29 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 8.00 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

31 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 8.00 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

33 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 8.00 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10.00 

35 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 8.00 

36 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13 8.66 

37 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 8.66 

38 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12 8.00 

39 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 13 8.66 

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 13 8.66 

41 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 8.66 

42 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 8.66 

Rata -  Rata  13,07 8,71 
 

 

Tabel 15 

Capaian Skor Kelas VII F 

        
Nomor Soal    

Siswa 1 2 3 4 5 
Skor 

Siswa 
Nilai 

Siswa 
1 1 1 1 1 0 4 8,00 
2 1 1 1 1 0 4 8,00 
3 1 1 1 1 1 5 10,00 
4 0 1 1 1 1 4 8,00 
5 0 1 1 1 1 4 8,00 
6 1 1 0 1 1 4 8,00 
7 1 1 0 1 1 4 8,00 
8 1 1 0 1 1 4 8,00 
9 1 1 0 1 1 4 8,00 

10 1 1 0 1 1 4 8,00 
11 1 1 1 1 0 4 8,00 
12 1 1 1 1 0 4 8,00 
13 1 1 0 1 1 4 8,00 
14 0 1 1 1 1 4 8,00 
15 0 1 1 1 1 4 8,00 
16 1 1 1 1 1 5 10,00 
17 1 1 1 1 1 5 10,00 
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18 1 1 1 1 1 5 10,00 
19 1 1 1 1 1 5 10,00 
20 1 1 1 1 0 4 8,00 
21 1 0 1 1 1 4 8,00 
22 1 1 0 1 1 4 8,00 
23 1 1 0 1 1 4 8,00 
24 1 1 1 0 1 4 8,00 
25 1 1 1 1 1 5 10,00 
26 1 1 1 1 1 5 10,00 
27 0 1 1 1 0 3 6,00 
28 1 0 1 0 1 3 6,00 
29 1 1 1 1 1 5 10,00 
30 1 1 1 1 1 5 10,00 
31 1 1 1 1 1 5 10,00 
32 1 1 1 1 1 5 10,00 
33 1 1 1 1 1 5 10,00 
34 1 1 1 1 1 5 10,00 
35 0 1 0 1 1 3 6,00 
36 1 1 1 1 1 5 10,00 
37 1 1 1 1 1 5 10,00 
38 1 1 1 1 1 5 10,00 
39 1 1 1 1 1 5 10,00 
40 1 1 1 1 1 5 10,00 

Rata - Rata 4,37 87,50 
 

4.2 Analisis Data Uji Coba 

4.2.1 Analisis Data Validasi Teoretis 

4.2.1.1 Analisis Data dari Ahli Materi   

Analisis data dari ahli materi dilakukan dengan mengubah  data   

dalam bentuk huruf   menjadi dalam bentuk angka.   Setiap komponen 

yang merupakan indikator, harus mencapai skor tidak kurang dari 3 

(Cukup bagus/ Cukup Baik) 

Data yang dianalisis dari ahli materi terdiri dari dua aspek, yaitu 

aspek isi dan aspek pembelajaran.  Analisis dilakukan dengan 

membandingkan setiap komponen yang merupakan indikator dengan 
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standar skor minimum.  Skor batas minimum tersebut adalah 3,0.  

Indikator dengan skor di bawah 3,0 harus direvisi. Data analisis kualitas 

pembelajaran dilihat dari aspek isi pembelajaran  menunjukkan bahwa 

kesesuaian materi dan urutan penyajian materi menduduki nilai tertinggi 

dengan rerata 5 dalam kategori sangat tinggi, disusul kedalaman materi 

menyimak dongeng, kesesuaian indikator keberhasilan dengan kompetensi 

dasar, dan ketepatan uraian materi dalam kategori tinggi.   

 A.   Aspek Isi 

Secara keseluruhan dilihat dari aspek isi dalam kategori sangat 

tinggi (4,70).  Analisis aspek isi dari ahli materi secara lengkap dapat 

dilihat pada tabel 16  berikut. 

Tabel 16 
                    Data Kualitas Pembelajaran Menyimak Dongeng dari Aspek Isi 
 

No Indikator-indikator Ahli 
materi 

1 

Ahli 
materi 

2 

Rata-
rata 

Kategori Batas 
skor 

minimum 
1 Kesesuaian materi atau 

standar kompetensi dengan 
kurikulum yang berlaku 

5 5 5 Sangat 
tinggi 

3.0 

2 Kedalaman materi menyimak 
dongeng 

4 5 4.5 Tinggi 3.0 

3 Urutan penyajian materi 5 5 5 Sangat 
tinggi 

3.0 

4 Kesesuaian indikator 
keberhasilan dengan 
kompetensi dasar 

4 5 4.5 Tinggi 3.0 

5 Kejelasan  uraian materi  5 4 4.5 Tinggi 3.0 
 Jumlah 23 24 23.5  15 
 Rata-rata 4.60 4.80 4.70 Sangat 

tinggi 
3.0 
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B. Aspek Pembelajaran 

Data analisis kualitas pembelajaran dilihat dari aspek pembelajaran  

menunjukkan bahwa kejelasan petunjuk belajar dan pemberian appersepsi 

menduduki nilai tertinggi dengan rerata 5,00.  Nilai terendah diduduki oleh 

kesesuaian soal dengan standar kompetensi dengan nilai rerata 4,00, masih 

dalam kategori tinggi, sedangkan indikator yang lain memiliki rerata 4,50 

dengan kategori standar tinggi. Secara keseluruhan data kualitas produk 

dilihat dari aspek pembelajaran menunjukkan kategori sangat tinggi (4,57).  

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 17  berikut ini. 

 
Tabel 17 

Data Kualitas Pembelajaran Menyimak Dongeng 
Dilihat dari Aspek Pembelajaran 

 
No Indikator-indikator Ahli 

materi 
1 

Ahli 
materi 

2 

Rata-
rata 

Kategori Batas 
skor 

minimum 
1 Kejelasan petunjuk belajar 5 5 5 Sangat 

tinggi 
3.0 

2 Kecukupan pemberian latihan 4 5 4.5 Tinggi 3.0 
3 Pemberian umpan balik 

terhadap motivasi belajar 
4 5 4.5 Tinggi 3.0 

4 Kesesuaian soal tes dengan 
standar kompetensi 

4 4 4 Tinggi 3.0 

5 Kejelasan  istilah-istilah yang 
ada  

5 4 4.5 Tinggi 3.0 

6 Kemudahan bahasa yang 
digunakan 

5 4 4.5 Tinggi 3.0 

7 Pemberian appersepsi 
mendukung keberhasilan 
belajar 

5 5 5 Sangat 
tinggi 

3.0 

 Jumlah 32 32 32  21 
 Rata-rata 4.57 4.57 4.57 Sangat 

tinggi 
3.0 
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4.2.1.2  Analisis Data dari Ahli Media  

          Data yang diperoleh dari ahli media terdiri dari tiga aspek, yaitu 

aspek tampilan, aspek program,  dan aspek pembelajaran dengan 

indikatornya.  Analisis dilakukan dengan membandingkan setiap 

komponen yang merupakan indikator dengan standar yang merupakan skor 

batas minimum.  Skor batas minimum adalah 3,00.  Indikator dengan skor 

di bawah 3,00 harus direvisi karena masuk kategori kurang.   

A.  Aspek tampilan 

  Komponen yang dianalisis pada aspek tampilan terdiri dari 9  

komponen seperti terlihat pada tabel 18 berikut ini. 

       Tabel  18 
Data Kualitas Pembelajaran Menyimak 
Dilihat dari Aspek Tampilan (Media) 

 
 
No 

 
Indikator-indikator 

 
skor 

 
Kategori 

 
Skor 

Minimum 
1 Kejelasan petunjuk penggunaan 

program 
4,00 tinggi 3.00 

2 Keterbacaan teks atau tulisan 5,00 sangat 
tinggi 

3.00 

3 Ketepatan pemilihan dan komposisi 
warna 

4,00 tinggi 3.00 

4 Kualitas tampilan gambar 4,00 tinggi 3.00 
5 Sajian animasi 3,00 sedang 3.00 
6 Kecukupan daya dukung musik dan 

efek suara 
3,00 sedang 3.00 

7 Tampilan layar 5,00 sangat 
tinggi 

3.00 

8 Kejelasan suara 4,00 tinggi 3.00 
9 Ketepatan penggunaan bahasa 4,00 tinggi 3.00 
 Jumlah 36,00  27,00 
 Rata-rata 4,00 tinggi 3.00 
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Dilihat hasil analisis kualitas tampilan produk di atas dapat 

disimpulkan bahwa dari segi tampilan sudah layak digunakan untuk uji 

coba sebab skor masing-masing komponen yang merupakan indikator 

untuk aspek tampilan tidak ada yang kurang dari 3,0.  Saran dan 

komentar untuk aspek tampilan ditanggapi sebagai berikut. 

1. Mengubah warna latar pada beberapa layar agar teks mudah dibaca. 

2. Animasi yang tidak mendukung pembelajaran dihilangkan. 

3. Musik latar diberikan pada semua layar, khususnya judul dan 

materi, dan tidak terbatas pada  layar dongeng dan appersepsi. 

 

B.  Aspek Program. 

Data yang dianalisis pada aspek program mencakup 8 indikator.  

Analisis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 19 berikut ini.  

          Tabel 19 
Data Kualitas Pembelajaran Menyimak 

Dilihat dari Aspek Program 
 

No Indikator-indikator Skor Kategori Skor  
Minimum 

1 Kejelasan navigasi 4,00 tinggi 3,00 
2 Konsistensi tombol 4,00 tinggi 3,00 
3 Petunjuk penggunaan program 5,00 sangat tinggi 3,00 
4 Mudah dalam penggunaan 4,00 tinggi 3,00 
5 Efisiensi teks 4,00 tinggi 3,00 
6 Keterbacaan teks 4,00 sedang 3,00 
7 Respon terhadap respon pembelajar 4,00 sangat tinggi 3,00 
8 Kecepatan program 4,00 tinggi 3,00 
 Jumlah 33,00  24,00 
 Rata-rata 4,12 tinggi 3,00 
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Dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dari aspek program dinyatakan 

layak untuk uji coba karena skor untuk masing-masing indikator berada di 

atas 3,00. Petunjuk penggunaan program mendapatkan skor yang paling 

tinggi dibandingkan indikator yang lain. Setelah diperiksa oleh ahli media 

ternyata masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Tanggapan 

atas saran dan komentar ahli media adalah sebagai berikut. 

1. Letak tombol panah maju dan dan tombol panah mundur 

diletakkan berdampingan di bawah tombol navigasi. 

2. Tombol navigasi dibuat lebih berwarna. 

3. Interaktivitas siswa ditingkatkan dengan menambah navigasi 

pilihan pada layar. 

 

C.  Aspek Pembelajaran  

      Analisis data untuk aspek pembelajaran selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 20 berikut ini.  

     Tabel 20 
Data Kualitas Produk PMK Dilihat dari Aspek Pembelajaran 

 

No. Indikator - Indikator 
Ahli 

Media Kategori 
Batas Skor 
Minimum 

1 Ketetapan pemilihan topik 4,00 tinggi 3,00 

2 
Kejelasan rumusan tujuan 
pembelajaran 5,00 

sangat 
tinggi 3,00 

3 Kejelasan sasaran 4,00 tinggi 3,00 

4 Konsistensi 5,00 
sangat 
tinggi 3,00 

5 
Kejelasan uraian / penjelasan 
materi 4,00 tinggi 3,00 

6 Kejelasan contoh yang diberikan 3,00 sedang 3,00 
7 Pemberian latihan 4,00 tinggi 3,00 
8 Pemberian umpan balik terhadap 3,00 sedang 3,00 
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motivasi 

9 Penggunaan logika 5,00 
sangat 
tinggi 3,00 

10 Kualitas interaksi pembelajaran 4,00 tinggi 3,00 
11 Keakraban dengan pengguna 4,00 tinggi 3,00 

12 
Konsistensi tes dengan tujuan 
pembelajaran 4,00 tinggi 3,00 

13 
Umpan balik terhadap hasil tes 
siswa 3,00 sedang 3,00 

14 Pemberian motivasi 5,00 
sangat 
tinggi 3,00 

15 
Pemaksimalan proses 
pembelajaran 5,00 

sangat 
tinggi 3,00 

 Jumlah 62,00  45,00 
 Rata-rata 4,13  3,00 
  

 Hasil yang diperoleh dilihat kualitas produk dari aspek pembelajaran 

dapat disimpulkan nilai tertinggi  diperoleh dari kejelasan rumusan 

pembelajaran,  konsistensi, penggunaan logika,  pemberian motivasi dan 

optimalisasi proses pembelajaran dengan menggunakan produk PMK.  

Nilai sedang didapat dari indikator kejelasan contoh, pemberian umpan 

balik  terhadap motivasi dan umpan balik terhadap hasil tes siswa.  

Indikator lain mendapat skor 4 dengan kategori tinggi.  Dengan hasil rerata 

4,13 membuktikan bahwa multimedia pembelajaran menyimak layak 

untuk diuji coba ke validasi empiris.  Tanggapan atas masukan dan 

komentar dari ahli media adalah sebagai berikut. 

1. Kejelasan contoh bisa diberikan dengan pembelajaran apresiasi sastra 

yang integratif,  tetapi  karena pembatasan kompetensi hanya pada 

kompetensi menyimak maka kejelasan contoh belum bisa 

dioptimalkan. 
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2. Umpan balik siswa terhadap hasil tes bisa dioptimalkan dengan 

menggunakan CD guru.   Bila jawaban benar diberikan tanda suara 

tepuk tangan.  Siswa yang salah menjawab evaluasi akan diberikan 

dua pilihan : (1) meneruskan soal evaluasi berikutnya atau (2) 

kembali menyimak dongeng dari soal evaluasi tersebut. Dengan 

demikian interaktivitas optimal akan diperoleh bila menggunakan 

CD guru. 

4.2.2 Analisis Data Validasi Empiris 

4.2.2.1 Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil dilakukan oleh 10 responden kelas VII  

SMP Negeri 1 Semarang  yang diambil secara acak.  Angket uji coba 

untuk siswa dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kualitas tampilan 

produk dan aspek penyajian produk.  Analisis data untuk aspek tampilan 

dapat dilihat pada tabel 21 berikut ini.  

           Tabel 21 
Data Analisis Kelompok Kecil dari Aspek Tampilan 

 
No Indikator-indikator Rerata skor kategori 
1 Kejelasan petunjuk penggunaan 

program 
4,30 Tinggi 

2 Keterbacaan teks atau tulisan 4,50 Tinggi 
3 Kejelasan uraian materi 4,30 Tinggi 
4 Kejelasan appersepsi 4,10 Tinggi 
5 Tampilan menarik 4,30 Tinggi 
6 Kualitas tampilan gambar 4,40 Tinggi 
7 Sajian animasi 4,10 Tinggi 
8 Komposisi warna 4,10 Tinggi 
9 Kejelasan suara atau narasi 3,50 Tinggi 
10 Daya dukung musik 3,70 Tinggi 
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Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa kualitas tampilan sudah layak 

karena semua komponennya tergolong berkategori tinggi. 

Tabel 22 
          Data Analisis Kelompok Kecil dari  Aspek  Kualitas  Penyajian  

PMK 
 

No Indikator-indikator Rerata skor kategori 

1 Kesesuaian standar kompetensi yang 
ingin dicapai dan indikator 
keberhasilan 

4,40 Tinggi 

2 Kejelasan petunjuk belajar 4,10 Tinggi 
3 Kemudahan memahami materi 

pelajaran 
4,10 Tinggi 

4 Ketepatan urutan penyajian 4,20 Tinggi 
5 Kecukupan latihan 4,00 Tinggi 
6 Kecukupan umpan balik atau respon 3,80 Tinggi 
7 Bantuan belajar dengan program ini 4,20 Tinggi 

 

Dilihat  dari  hasil skor pada semua komponen aspek kualitas 

penyajian sudah layak karena tidak ada komponen yang skor rata-ratanya 

kurang dari 3,00.   

 

4.2.2.2  Uji coba kelompok besar 

Data yang diperoleh dari uji coba kelompok besar berupa skor 

masing-masing siswa setelah terlebih dahulu diolah dengan menggunakan 

daftar sebaran frequensi,  yang selanjutnya dicari simpangan baku seperti 

pada tabel 23 berikut ini. 
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Tabel  23 
Analisis  Data tentang Peranan PMK  

dalam Mencapai Prestasi Siswa Kelas VII F 
 

No Skor (x) Frekuensi 
(f) f .x x - xr (x – xr) f(x-xr) 

1 6 3 18 -2,75 7,56 136,08 

2 8 19 152 -0,75 0,56 10,64 

3 10 18 180 1,25 1,56 28,08 

Jumlah  40 350   174,80 

Rata-Rata   8,75   4,37 

 

 Simpangan baku = √  ( ( Σ fx – xr  ) /  Σ f 
 

= √  4,37 

=   2,09 

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah peran PMK dalam mencapai prestasi 

siswa adalah rata-rata = 8,75 dengan simpangan baku  2,09.   

Tabel  24 
Analisis Data Tentang Peranan PMK  

Dalam Mencapai Prestasi Siswa Kelas VII H 
 

No Skor (x) Frekuensi 
(f) f .x x - xr (x – xr) f(x-xr) 

1 7,33 2 14,66 -1,38 1,904 3,80 

2 8 16 128 -0,71 0,504 8,06 

3 8,66 10 86,66 0,05 0,0025 0,02 

4 93,33 5 46,65 0,62 0,384 1,92 

5 10 9 90 1,29 1,664 14,97 

Jumlah  42 365,91   28,79 
Rata-Rata   8,71   0,69 
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 Simpangan baku = √  ( ( Σ fx – xr  ) /  Σ f 
 

= √  0,69 

=   0,83 

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah peran PMK dalam mencapai prestasi 

siswa adalah rata-rata = 8,71 dengan simpangan baku 0,83. 

 

4.3 Revisi PMK 

4.3.1 Revisi atas Dasar Saran Ahli Materi 

Setelah produk PMK diperiksa oleh ahli materi, maka ahli materi 

menyarankan agar penulisan kata-kata yang kurang sesuai dengan kaidah 

bahasa Jawa agar segera diperbaiki. Konteks bahasa terjemahan juga harus 

diminimalisasi dengan tetap mengacu susunan kalimat menurut kaidah 

bahasa Jawa. Contoh kalimat yang kurang tepat terdapat pada slide 21 ”Si 

kidang golek akal kepriye carane ngrewangi kancane mujudake 

pepenginane mau”. sudah diganti dengan ”Si kidang golek cara kepriye 

bisane ngrewangi kancane nggayuh pepenginane mau”. Berdasarkan 

masukan dan saran dari dua ahli materi yang ditunjuk, penulisan kata-kata 

yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Jawa disarankan untuk diganti. 

Contoh kesalahan penulisan kata pada slide 27 ”eseman lan tepukan....” 

sudah diganti ”eseman lan pangepuk....” kata ”saumpama” pada slide 43 

sudah diganti ”saupama”. Kata ”sanggup” pada slide 97 sudah diganti 

”saguh”. Keterangan penggantian selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran.  
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Penggantian juga dilakukan pada suara narator ketika mengawali 

pembacaan dongeng. Intonasi yang datar sudah diubah dan diupayakan 

seoptimal yang peneliti bisa kerjakan.  

 

4.3.2 Revisi atas Dasar Saran Ahli Media 

Setelah ahli media memeriksa produk PMK menyimak dongeng, 

ada beberapa hal yang dilakukan oleh peneliti berdasar saran dan masukan 

dari ahli media. Hal–hal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan efek musik pada pergantian layar untuk memberi 

kesempatan pengguna menyimak atau memperhatikan dengan lebih 

seksama apa yang ada pada layar. 

2. Memindahkan letak tombol panah maju dan tombol panah mundur di 

bawah tombol navigasi. 

3. Memperkecil ukuran dan memberi variasi warna pada tombol panah 

maju dan tombol panah mundur. 

4. Memindahkan urutan tombol navigasi sesuai saran ahli materi, yaitu 

tombol purwaka, petunjuk, materi, dongeng, evaluasi bausastra, dan 

terakhir paripurna.  

5. Mengganti animasi teks ”by letter” menjadi ”by word” dengan tujuan 

agar siswa tidak terlalu lama menunggu tampilan layar.  

6. Menambahkan umpan balik pada evaluasi siswa, khususnya ketika 

siswa menjawab salah. Produk PMK memberikan pilihan kepada siswa 

untuk menyimak kembali cerita yang terkait dengan evaluasi atau 
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melanjutkan soal evaluasi. Hal ini tidak berlaku pada pembelajaran 

klasikal. Umpan balik dan pembahasan dilakukan oleh guru. 

 

4.3.3 Revisi atas Dasar Uji Coba Kelompok Kecil maupun Besar 

  Setelah diujicobakan kepada siswa selaku pengguna langsung baik 

uji coba kelompok kecil maupun uji coba kelompok besar telah dilakukan 

beberapa penggantian seperti berikut. 

1. Memberi musik yang dianggap sesuai sebagai latar suara pada layar 

pembuka maupun antar layar. 

2. Mengubah warna layar layar khususnya pada 16 dan 34 menjadi lebih 

berwarna. 

3. Memperbaiki kualitas suara yang dihasilkan  

4. Memperbaiki warna latar pada slide 50 dan 70 agar teks dapat terbaca 

4.4   Kendala – Kendala yang dihadapi ketika Proses Pembelajaran  

Kendala-kendala yang dihadapi dibedakan menjadi tiga, yaitu 

kendala dari segi guru, dari segi siswa, dan dari segi media itu sendiri. 

a. Kendala dari segi siswa  

Kendala–kendala yang dihadapi siswa ketika proses pembelajaran 

berlangsung  yaitu kurangnya konsentrasi siswa disebabkan oleh karena suara 

yang muncul dari komputer satu dengan yang lain tidak bersamaan.  Kurang 

konsentrasi juga disebabkan oleh ketidaksamaan kecepatan belajar siswa satu 

dengan yang lain, apalagi jika ada siswa yang kurang sekali kemampuannya 

dalam mengoperasikan komputer. Pertanyaan-pertanyaan yang sering 

dilontarkan telah mengurangi tingkat konsentrasi siswa yang lain.  
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b. Kendala dari segi guru 

Guru sebagai fasilisator khususnya dalam pembelajaran klasikal 

dituntut mampu mengoperasikan komputer.  Akan menjadi kendala jika 

guru tidak mampu mengoperasikan program hanya karena tidak berani 

mengoperasikan komputer.  Program ini dapat dijalankan oleh siapapun 

sesuai petunjuk yang ada.  Jadi tidak perlu kemahiran khusus untuk bisa 

mengoperasikan program ini dalam proses pembelajaran menyimak 

dongeng 

c. Kendala dari segi media. 

Penggunaan produk PMK menyimak dongeng menjadi tidak 

bermakna ketika tidak ada jaringan atau arus listrik. Penggunaan media 

secara klasikal  membutuhkan ruangan khusus yang dilengkapi dengan 

LCD.  Hal ini akan menjadi kendala berikutnya jika ruangan yang dimaksud 

tidak ada.   

4.5 Kajian Produk Akhir 

Produk PMK yang sudah direvisi selanjutnya disebut valid,  karena 

telah melalui tahapan uji coba baik secara teoretis maupun empiris. 

Beberapa hal perlu digarisbawahi tentang PMK yang telah direvisi ini adalah 

sebagai berikut. 

a. PMK yang dikembangkan bisa digunakan untuk pembelajaran mandiri 

maupun secara klasikal, khususnya untuk pembelajaran menyimak 

dongeng fabel. 
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b.   Pembelajaran yang efektif terjadi bila hubungan guru dan siswa baik 

dengan didukung media yang tepat   Sebaliknya apabila hubungan guru 

dan siswa tidak baik, teknik mengajar apapun dengan berbagai macam 

strategi  bagaimanapun baiknya tidak akan berguna. (Djamarah, 2006:7) 

c. Hubungan yang baik antara guru dan siswa serta media yang menarik 

merupakan jembatan menuju kehidupan bergairah siswa,  mengetahui 

minat siswa, dan meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran.  Hubungan yang baik ini memudahkan pengelolaan kelas 

dan meningkatkan kegembiraan. 

d. Kualitas PMK yang dikembangkan dapat digolongkan tinggi atau baik.  

Kualitas ini diperoleh dari komentar  yang disampaikan oleh peserta uji 

coba secara langsung maupun lewat angket.  Adapun alasan yang 

disampaikan sangat bervariasi diantaranya pembelajaran menjadi 

menyenangkan, tidak membosankan, memberi motivasi, dapat 

mengulang-ulang apabila belum paham, dan yang jelas menciptakan 

suasana yang baru dengan yang biasa. 

e.  Peran pembelajaran dengan multimedia komputer yang dikembangkan 

dalam mencapai prestasi siswa yaitu, dengan ketuntasan 97% dari 82 

peserta.  Simpulan yang dapat diambil pembelajaran dengan multimedia 

komputer yang dikembangkan memiliki kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa maupun oleh guru. 

f.  Manfaat lain dari penggunaan PMK ini adalah dapat meringankan beban 

guru saat mengajar, seperti mengulang materi yang belum bisa dipahami, 
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menulis di papan tulis, maupun menjawab pertanyaan siswa tentang 

tulisan yang belum jelas.  Guru yang memiliki kemampuan penguasaan 

kelas yang lemah juga akan terbantu dengan pemanfaatan media ini. 

g.  Efek psikologis dari pembelajaran menggunakan multimedia komputer 

ini dapat menjadi tantangan bagi guru bidang studi bahasa Jawa maupun 

bidang studi lain untuk mengembangkan sendiri materi-materi yang lain 

dengan multimedia komputer.  Hal ini sejalan dengan tuntutan 

profesionalitas guru seiring dengan kebijakan sertifikasi guru yang telah 

mulai digulirkan oleh pemerintah. 
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BAB V 
 

SIMPULAN  DAN  SARAN 
 
 
 
 

5.1 Simpulan 
 
 

Hasil penelitian pengembangan multimedia komputer pada 

kompetensi menyimak fabel dalam model pembelajaran produktif ini telah 

melaksanakan langkah-langkah yang telah direncanakan.  Langkah-langkah 

yang telah dilakukan adalah (1) melakukan analisis kebutuhan di tiga 

sekolah, SMP Negeri  2 Semarang,  SMP Negeri 1 Semarang, dan SMP  

Negeri 16 Semarang.  Masing-masing sekolah mewakili sebagai sekolah 

dengan kategori rintisan Sekolah Berstandar Internasional, sekolah dengan 

kategori Sekolah Standar  Nasional, dan sekolah yang belum SSN maupun 

SBI.  Hasilnya semua siswa pada ketiga  sekolah tersebut menyatakan 

bahwa belum menggunakan cakram padat interaktif pada pembelajaran 

Bahasa Jawa,  khususnya pada pembelajaran menyimak dongeng fabel; (2) 

menentukan kompetensi  dan model  pembelajaran; (3) merumuskan  judul, 

SK,  dan  KD; (4) membuat garis besar isi media; (4) menyusun program  

PMK; (5) memvalidasi, uji coba produk dan merevisi. Berdasarkan langkah–

langkah yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

a. PMK yang dikembangkan menarik untuk pembelajaran di kelas secara 

klasikal dan secara mandiri.  
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b. Produk PMK ini dapat meringankan beban guru dalam mengajar.  Kelas-

kelas paralel dapat diajar pada saat yang bersamaan. 

c. Hasil dari validasi ahli materi, ahli media, uji coba kelompok kecil dan 

kelompok besar,  program pembelajaran ini layak digunakan untuk 

pembelajaran menyimak fabel. 

d. PMK yang dikembangkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa,  

dan motivasi merupakan salah satu syarat dari terlaksananya model 

pembelajaran produktif. 

e. PMK yang dikembangkan berperan dalam mencapai prestasi siswa 

untuk pokok bahasan menyimak fabel dengan skor rata-rata 8,75 pada 

kelas VII F dengan tingkat ketuntasan 92%, dan 8,71 pada kelas VII H 

dengan  tingkat ketuntasan 100%.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa media 

ini layak untuk diseminasi sebagai salah satu strategi pembelajaran. 

 

5.2 Saran 

 Berdasar simpulan dari penelitian ini, dapat disarankan hal-hal 

sebagai berikut. 

a. Sisa waktu dalam kegiatan pembelajaran jika ada sebaiknya digunakan 

untuk mengulang cakram padat pembelajaran untuk siswa. 

b. PMK yang dikembangkan bisa juga digunakan sebagai tugas yang dapat 

diberikan pada saat guru berhalangan hadir.   

c. Produk pembelajaran menyimak fabel dalam model pembelajaran 

produktif ini dapat dikembangkan oleh para pendidik khususnya guru 
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bahasa Jawa sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan 

memotivasi siswa. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan animasi-animasi yang menarik dalam 

fabel seperti dalam bentuk film atau sejenisnya. 
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