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ABSTRAK 

Utami, Siti Fatmawati. 2013. Pengembangan Media Audio Visual untuk 

Menunjang Pembelajaran Membaca Indah Tembang Dolanan pada Siswa 

Kelas II SD. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Teguh 

Supriyanto, M.Hum., Pembimbing II: Drs. Widodo, M.Pd. 

 

Kata kunci: pengembangan media audio visual, membaca indah, tembang 

dolanan. 

 

Pengadaan materi membaca indah tembang dolanan merupakan salah satu 

cara melestarikan budaya Jawa berupa tembang dolanan. Indikator pembelajaran 

mengarah pada kemampuan siswa dalam membaca bacaan (tembang dolanan) 

sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dalam pembelajaran biasanya guru 

kesulitan mengenai cara mengajarkan materi tembang dolanan. Selain itu media 

yang digunakan hanya berupa buku yang berisi tulisan lirik tembang dolanan dan 

membuat siswa kurang tertarik. Penggunaan media yang menarik dan lebih 

variatif akan mempengaruhi pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan  

media menjadi penting dalam pembelajaran membaca indah tembang dolanan. 

Berdasarkan paparan tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengembangan media audio visual untuk menunjang pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan pada siswa kelas II SD. Tujuan penelitian ini 

adalah mengembangkan media audio visual untuk menunjang pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan pada siswa kelas II SD. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 

(Research & Development). Pengembangan ini dilakukan melalui tujuh tahap 

yaitu (1) pengumpulan informasi, (2) analisis kebutuhan, (3) merancang prototipe, 

(4) validasi prototipe, (5) revisi prototipe, (6) ujicoba produk dan (7) produk 

akhir. Data mengenai kebutuhan media dianalisis secara deskriptif kualitatif 

dengan beberapa langkah yaitu menganalisis data kuesioner kebutuhan, 

memfokuskan data kuesioner kebutuhan, mentransformasikan data mentah 

menjadi bentuk desain media. Sedangkan data uji ahli prototipe dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif prosentase. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian prototipe dari ahli media 

sebesar 82,95% termasuk ke dalam kriteria baik dan dari ahli materi sebesar 75% 

menunjukkan kriteria cukup. Selanjutnya prototipe direvisi sesuai saran dari ahli. 

Namun, tidak semua saran masukan yang didapat dijadikan sebagai dasar 

perbaikan karena peneliti mempunyai konsep, desain serta pertimbangan sendiri. 

Produk yang sudah direvisi kemudian diujicobakan pada siswa kelas II Al-

Ghazaly SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Dari hasil uji coba diketahui bahwa 

terjadi peningkatan presentase sebesar 10,02% dari nilai rata-rata 69,83 menjadi 

76,83. Penelitian ini perlu penyempurnaan dan pengembangan lagi agar bisa 

menghasilkan produk baru yang lebih menarik dan menyenangkan untuk 

menunjang pembelajaran membaca indah tembang dolanan. 
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SARI 

 

Utami, Siti Fatmawati. 2013. Pengembangan Media Audio Visual untuk 

Menunjang Pembelajaran Membaca Indah Tembang Dolanan pada Siswa 

Kelas II SD. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Teguh 

Supriyanto, M.Hum., Pembimbing II: Drs. Widodo, M.Pd. 

Tembung pangrunut: pengembangan media audio visual, maca endah, tembang 

dolanan. 

Anane materi maca endah tembang dolanan dadi salah sawijine cara 

nglestarikake budaya Jawa awujud tembang dolanan. Ancase pasinanon iki 

supaya siswa bisa maca wacan (tembang dolanan) kanthi pocapan lan lagu kang 

trep. Ing pasinaon biyasane guru kangelan ngenani cara ngajarke materi maca 

endah tembang dolanan. Sakliyane kuwi media sing dienggo mung wujud buku 

sing isine tulisan cakepan tembang dolanan lan ndadekake siswa kurang seneng. 

Media sing digunakake kudu luwih variatif lan bisa ndadekake siswa seneng. 

Pramila, perlu dikembangake media pasinaon maca endah tembang dolanan. 

Adhedhasar andharan kuwi, perkara ing panaliten iki yaiku kepriye 

carane ngembangake media audio visual kanggo pasinaon maca endah tembang 

dolanan ing siswa kelas II SD. Ancase panaliten iki yaiku ngembangake media 

audio visual kanggo pasinaon maca endah tembang dolanan ing siswa kelas II 

SD. 

Panaliten iki nggunakake dhasar panaliten lan pengembangan (Research 

& Development). Panaliten iki kaperang dadi pitung tahap, yaiku (1) 

pengumpulan informasi, (2) analisis kebutuhan, (3) merancang prototipe awal, 

(4) validitas prototipe/uji ahli, (5) revisi prototipe, (6) ujicoba produk, lan (7) 

produk akhir. Data ngenani kabutuhan media dibeberake kanthi cara deskriptif 

kualitatif kayata, memfokuskan data angket kebutuhan lan mentransformasikan 

data mentah dadi bentuk desain media. Data uji ahli prototipe dibeberake 

nggunakake teknik deskriptif prosentase. 

Asile panaliten miturut biji saka ahli media yaiku 82,95% kalebu apik lan 

saka ahli materi yaiku 75% kalebu cukup. Sawise kuwi prototipe didandani 

miturut pamanggih saka ahli. Ananging, ora kabeh pamanggihe ahli didadekake 

dhasar kanggo ndandani amarga paneliti nduweni reng-rengan, desain, lan 

tanggepan dhewe. 

Produk kang wis direvisi banjur diujike marang siswa kelas II Al-Ghazaly 

SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Saka asil uji kuwi bisa dimangerteni yen 

presentase kuwi munggah 10,02% saka biji rata-rata 69,83 dadi 76,83. Panaliten 

iki perlu dikembangake maneh supaya bisa ngasilake produk anyar sing luwih 

apik lan nyenengke kanggo pasinaon maca endah tembang dolanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Tembang dolanan merupakan bagian tak terpisahkan dari permainan anak-

anak pada masa lalu. Tembang dolanan sering sekali terdengar di setiap tempat 

dan waktu, ada yang dinyanyikan dengan dibarengi permainan tradisional. 

Tembang dolanan merupakan salah satu sarana komunikasi dan sosialisasi anak-

anak dengan lingkungannya. Melalui tembang dolanan, anak-anak dapat 

bergembira, bermain dan bersenang-senang dalam mengisi waktu luang. Oleh 

karena itu tembang dolanan merupakan suatu hal yang menarik bagi anak. 

Namun, kenyataan yang kita jumpai saat ini anak-anak kecil jarang yang 

menyanyikan tembang dolanan.  

Dalam pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah Dasar kelas rendah seperti 

kelas II terdapat Kompetensi Dasar “Membaca Indah Tembang Dolanan” yang 

indikatornya mengarah pada kemampuan siswa dalam membaca bacaan (tembang 

dolanan) sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pengadaan materi membaca 

indah tembang dolanan bisa dijadikan sebagai salah satu cara melestarikan 

budaya Jawa berupa tembang dolanan. Namun dalam pembelajaran di sekolah, 

terkadang guru kesulitan mengenai cara mengajarkan materi tembang dolanan. 

Penulis pernah melakukan wawancara dengan beberapa guru SD di sekitar 

penulis mengenai materi tembang dolanan dan bagaimana cara mengajarkannya. 

Berdasarkan cerita dari beberapa guru SD di sekitar penulis, mereka merasa 
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kesulitan mengenai cara yang tepat untuk mengajarkan materi tembang dolanan. 

Apalagi pada zaman sekarang banyak anak tidak menghafal bahkan jarang 

mendengarkan tembang dolanan. 

Pada umumnya, yang sering dijumpai dalam mengajarkan membaca indah 

tembang dolanan masih monoton dan sangat terbatas, sehingga kurang menarik 

minat siswa untuk belajar membaca indah tembang dolanan. Mereka sering tidak 

memperhatikan ketika guru sedang memberikan materi. Selama ini guru dalam 

mengajarkan membaca indah tembang dolanan masih menggunakan pemodelan 

dan dilanjutkan evaluasi tertutup. Pertama, yang dilakukan guru adalah hanya 

menjelaskan pengertian tentang tembang dolanan, memperkenalkan judul 

tembang dolanan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca indah 

tembang dolanan. Kemudian guru mencontohkan cara membaca indah tembang 

dolanan yang baik dan penilaian dilakukan secara tertutup yang hasilnya hanya 

diketahui oleh guru. 

Biasanya seorang guru menyanyikan tembang dolanan kemudian siswa 

disuruh menirukan bersama-sama. Setelah dirasa siswa mulai menghafal liriknya, 

siswa diajak untuk bernyanyi bersama-sama. Inilah kenyataan yang sering 

dijumpai. Media yang digunakan hanya berupa buku yang berisi tulisan atau teks 

tembang dolanan. Mungkin keadaan seperti itu yang membuat siswa kurang 

tertarik dan merasa bosan mengikuti pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, guru 

dituntut untuk lebih kreatif dalam mengajarkan membaca indah tembang dolanan 

dengan menggunakan media yang berbeda dari biasanya. Terlebih untuk 

menunjang materi membaca indah tembang dolanan yang indikatornya mengarah 
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pada kemampuan siswa dalam membaca bacaan (tembang dolanan) sesuai dengan 

lafal dan intonasi yang tepat. 

Kebanyakan tembang dolanan yang disajikan dalam keseharian anak 

didapatkan dari pengenalan orang tua atau guru melalui pengenalan lisan saja. 

Itupun hanya beberapa kali, sehingga anak mudah lupa. Selain itu pengenalan 

tembang dolanan yang saat ini beredar di masyarakat berupa media berbentuk 

kaset tape, Compact Disc (CD) atau VCD yang berisi tembang dolanan anak yang 

disajikan dengan iringan musik dan tarian tradisional, dimana tembang dolanan 

dijadikan sebagai iringan tarian tradisional. Kemungkinan anak kurang tertarik 

dengan pengenalan tembang dolanan yang ada karena dianggap kuno dan 

ketinggalan jaman. Justru mereka lebih tertarik oleh perkembangan hiburan 

dengan teknologi yang serba canggih seperti games di HP maupun laptop. 

Letak geografis yang berada di wilayah perkotaan membuat kehidupan 

anak semakin condong pada kehidupan yang serba modern. Orang tua juga 

kadang tidak memperkenalkan seni sastra tradisional yang banyak mengandung 

nilai pendidikan karakter ini kepada anak-anaknya. Hal ini dikarenakan keadaan 

ekonomi yang sebagian besar orangtuanya bekerja sebagai wiraswasta 

berpenghasilan lebih, dengan mudah menuruti kemauan anak sehingga membuat 

anak semakin dekat dengan perkembangan teknologi yang serba canggih dan 

modern seperti mainan menggunakan remot control, HP maupun laptop. Kondisi 

seperti ini merupakan faktor yang dapat menyebabkan lunturnya kebudayaan 

Jawa, khususnya tembang dolanan. 
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Sekolah Dasar pada tingkatan kelas II merupakan masa-masa peralihan 

dari kelas I menuju kelas yang lebih tinggi. Diharapkan anak-anak mulai menuju 

kedewasaan meskipun pada kenyataannya mereka masih berkelakuan kekanak-

kanakan. Memang kenyataannya masa-masa pada SD kelas rendah merupakan 

masa belajar dan bermain. Dalam pembelajaran juga harus digunakan media yang 

mengarah pada pendidikan yang menyenangkan. Selama ini pembelajaran bahasa 

Jawa pada jenjang SD masih terpaku dengan proses pembelajaran klasik, dimana 

guru masih berperan aktif dalam penyampaian materi. Sedangkan pada saat ini 

siswa dituntut ikut berperan aktif dalam pembelajaran. 

Pembelajaran membaca indah tembang dolanan pada kelas II SD dirasa 

memerlukan media pembelajarn. Dengan adanya media pembelajaran, guru akan 

terbantu mengatasi kesulitan dalam mengajarkan materi membaca indah tembang 

dolanan. Selain itu, siswa juga akan semakin mudah dalam memahami materi 

yang diajarkan oleh guru, khususnya membaca indah tembang dolanan. 

Pada dasarnya dunia anak adalah dunia bermain. Semua anak-anak di 

dunia senang sekali belajar, asalkan dilakukan dengan cara bermain yang 

menyenangkan. Anak usia SD kelas rendah seperti kelas II adalah masa yang 

mudah untuk meniru apa yang didengar dan dilihatnya. Dalam hal ini media audio 

visual dipilih sebagai media yang tepat untuk menunjang pembelajaran membaca 

indah tembang dolanan.  

Guru bisa menerapkan media ini dengan memutarkan kaset audio visual 

berupa VCD dan mengajak siswa mendengar dan melihat pada isi kaset yang 

diputarkan tersebut. Siswa akan merasa senang dan semangat dalam mengikuti 
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pembelajaran membaca indah tembang dolanan. Dengan ini guru bisa lebih 

mudah mengatasi kesulitan mengajarkan materi membaca indah tembang 

dolanan.  

Bermula dari latar belakang tersebut dan saran dari beberapa guru SD di 

sekitar peneliti untuk mengembangkan media membaca indah tembang dolanan 

karena mengalami kesulitan dalam mengajarkannya, penulis pun tertarik untuk 

mengembangkan media Tembang Dolanan yang sudah ada saat ini untuk 

dikembangkan menjadi media Audio Visual Tembang Dolanan berbentuk VCD. 

Media ini difokuskan untuk siswa Kelas II SD, sesuai dengan Kompetensi Dasar 

yang ada dalam pelajaran bahasa Jawa kelas II yakni “Membaca Indah Tembang 

Dolanan” yang indikatornya mengarah pada kemampuan siswa dalam membaca 

bacaan (tembang dolanan) sesuai lafal dan intonasi yang tepat. 

Media ini diharapkan nantinya bisa memudahkan anak dalam membaca 

bacaan (tembang dolanan) sesuai lafal dan intonasi yang tepat. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini penulis mengambil judul “Pengembangan Media Audio Visual 

untuk Menunjang Pembelajaran Membaca Indah Tembang Dolanan pada Siswa 

Kelas II SD”. Namun tidak terlepas dari itu, media ini juga bisa digunakan oleh 

siapa saja yang ingin mengenal beberapa tembang dolanan yang sekarang sudah 

hampir ditinggalkan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengembangan media audio visual untuk menunjang pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan pada siswa kelas II SD? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan media audio visual untuk menunjang pembelajaran membaca 

indah tembang dolanan pada siswa kelas II SD. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar bagi 

beberapa pihak. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan minat anak untuk mempelajari materi membaca indah tembang 

dolanan. Selain itu juga bisa mempermudah dalam membaca indah tembang 

dolanan sesuai lafal dan intonasi yang tepat. Bagi guru, hasil penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai alternatif media untuk membantu memudahkan dalam 

mengajarkan materi membaca indah tembang dolanan, sehingga kesulitan yang 

dihadapi selama ini bisa teratasi. Sedangkan bagi peneliti, hasil penelitian ini 

dapat memperkaya wawasan tentang manfaat media ini, terutama dalam 

pengembangan media pembelajaran bahasa Jawa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Untuk menunjang pembelajaran yang efektif dibutuhkan media 

pembelajaran, terlebih pada materi membaca indah tembang dolanan. Beberapa 

media yang sudah ada bisa dikembangkan menjadi media yang lebih menarik lagi. 

Meskipun sudah ada penelitian mengenai pengembangan media dan tembang 

dolanan, namun masih perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Berdasar 

pada masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian pengembangan 

media audio visual membaca indah tembang dolanan. Sehubungan dengan hal ini, 

ada beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitin 

tersebut antara lain dilakukan oleh Fajarwati (2010), Maulina (2010), Supriadi 

(2010), Ningsih (2012), dan Astutik (2012). 

Fajarwati (2010) melakukan penelitian berjudul Pengembangan Media 

VCD Pementasan Drama sebagai Alternatif Media Pembelajaran Mengapresiasi 

Pementasan Drama untuk Siswa SMP di Kabupaten Batang. Berdasarkan 

penelitian tersebut, sebuah naskah yang telah dikaji kemudian dikembangkan dan 

diolah menjadi sajian menarik dalam bentuk audio visual. Media yang dihasilkan 

mampu menumbuhkan minat siswa terhadap pementasan drama dan dapat 

meningkatkan kompetensi siswa dalam mengapresiasi pementasan drama siswa 

SMP di Kabupaten Batang. 

     7 
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Penelitian Fajarwati memiliki kesamaan dengan milik peneliti, yakni 

menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) serta menghasilkan 

produk jenis audio visual berupa Video Compact Disc (VCD). VCD ini dapat 

membantu mempermudah dalam pembelajaran dan lebih menarik karena berupa 

media audio visual yang bisa ditiru untuk dipraktikkan.  

Penelitian Fajarwati dengan peneliti terdapat perbedaan pada isi materi. 

Pada penelitian Fajarwati mengenai pementasan drama sehingga berisi rekaman 

pementasan drama, sedangkan produk penelitian ini mengenai membaca indah 

tembang dolanan yang nantinya berisi slide musik mp3 tembang dolanan yang 

disertai dengan running teks (lirik lagu) dan pemberian sedikit gambar pendukung 

agar tidak terlihat membosankan. Media ini dikembangkan karena murah, praktis, 

dan setiap sekolah mempunyai VCD player sehingga bisa membantu 

memudahkan guru dan siswa dalam pembelajaran. 

Maulina (2010) melakukan penelitian berjudul Tembang sebagai Sarana 

Membuka Pelajaran dan Apersepsi Pembelajaran Bahasa Jawa Kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Kajen Pati. Dalam penelitiannya, Maulina menjadikan tembang 

dolanan dan macapat sebagai pembuka pelajaran dan apersepsi. Jadi, sebelum 

memulai pelajaran siswa diajak nembang bersama-sama agar siswa tertarik 

perhatiannya saat mengikuti pelajaran. Tembang yang digunakan disesuaikan 

dengan Kompetensi Dasar yang diajarkan saat itu. 

Hasil yang diperoleh pada penelitiannya adalah adanya perubahan perilaku 

siswa dari negatif ke arah positif. Sebagian besar siswa merasa senang dan terlihat 

lebih antusias mengikuti pembelajaran dan lebih tertarik terhadap pola 
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pembelajaran yang diterapkan guru. Dalam hal ini, tembang (tembang dolanan 

dan macapat) berperan penting dalam berhasilnya pembelajaran di kelas. 

Skripsi Supriadi (2010) yang berjudul Transformasi Lelagon Dolanan 

Klasik ke Lelagon Dolanan Kreasi Baru merupakan sebuah kreasi baru dalam 

melestarikan budaya Jawa berupa tembang dolanan. Dalam penelitiannya, 

Supriadi menganalisis struktur lahir dan batin yang terkandung dalam lelagon 

dolanan klasik dan lelagon dolanan kreasi baru yang telah ditransformasi (diubah) 

liriknya. Lelagon dolanan klasik yang telah ditransformasi (diubah) liriknya 

menjadi lelagon dolanan baru merupakan salah satu cara untuk melestarikan 

kebudayaan jawa, khususnya tembang dolanan yang kian jarang terdengar. Hal ini 

diharapkan bisa menjadikan tembang dolanan lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

Ningsih (2012) dalam penelitiannya berjudul Pengembangan Media 

Pembelajaran Lagu Dolanan Siswa Kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Menggunakan Aplikasi Macromedia Flash Professional 8 menyimpulkan bahwa 

media lagu dolanan menggunakan Aplikasi Macromedia Flash Professional 8 

terbukti memiliki tingkat keefektifan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil evaluasi siswa yang menyatakan bahwa 81% siswa dapat mencapai KKM 

yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.  Media ini bisa digunakan secara 

individu di rumah, maupun secara klasikal dengan menayangkan di dalam kelas 

menggunakan LCD (Liquid Crystal Display).  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan milik peneliti yakni 

menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dan isi materinya 

mengenai tembang dolanan. Namun terdapat perbedaan pada produk yang 
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dihasilkan. Produk Ningsih berupa media pembelajaran interaktif lagu dolanan 

yang diaplikasikan dengan program Macromedia Flash Professional 8, sedangkan 

milik peneliti menghasilkan media audio visual tembang dolanan berupa VCD 

yang berisi slide musik mp3 tembang dolanan yang disertai dengan running text 

atau teks berjalan (dalam hal ini adalah lirik lagu) dan pemberian sedikit gambar 

pendukung agar tidak terlihat membosankan. 

Dalam skripsinya yang berjudul Upaya Meningkatkan Rasa Cinta Tanah 

Air Melalui Permainan Cublak-Cublak Suweng di TK Budimulyo 02 Kedumulyo 

Kecamatan Sukolilo, Astutik (2012) menyimpulkan bahwa dengan menyanyikan 

dan memperagakan permainan Cublak-Cublak Suweng mampu meningkatkan rasa 

cinta tanah air siswa. Hal ini termasuk upaya pelestarian budaya bangsa berupa 

tembang dan permainan Cublak-Cublak Suweng untuk meningkatkan rasa cinta 

tanah air.  Untuk menembangkan sekaligus memainkan Cublak-Cublak Suweng 

diperlukan kekompakan dalam kelompok. Melalui permainan, mereka bisa 

bernyanyi sambil bermain. Selain itu anak bisa memperoleh manfaat untuk bisa 

lebih dekat dengan teman-temannya. 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian mengenai tembang dolanan sudah pernah dilakukan dan 

pengembangan media tembang dolanan terbukti berhasil memudahkan dalam 

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti hendak melakukan pengembangan media 

membaca indah tembang dolanan dalam bentuk audio visual yang nantinya 

berguna sebagai pelengkap pembelajaran tembang dolanan yang telah ada 

sebelumya. 
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2.2  Landasan Teoretis 

Teori yang saya gunakan dalam analisis ini adalah mengenai media 

pembelajaran, keterampilan membaca, dan tembang dolanan. 

 

2.2.1  Media Pembelajaran 

  Kegiatan pembelajaran menggunakan media merupakan salah satu sumber 

belajar yang dapat menyampaikan pesan-pesan pendidikan kepada para siswa. 

Oleh karena itu kehadiran media dalam pembelajaran tidak mungkin diabaikan. 

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, 

pemilihan, dan manfaat media pembelajaran. 

 

2.2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah, perantara 

atau penghantar (Arsyad 2011:3). Bisa dikatakan media merupakan semua bentuk 

perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, 

gagasan atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu 

sampai kepada penerima yang dituju.  

Dalam pembelajaran, sangat dibutuhkan media untuk membantu 

pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Dapat juga diartikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan 

pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media 

pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang 

peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan sekitar melalui 

kegiatan karya wisata, kunjungan ke museum, dan lain-lain. 

Munadi (2008) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Sementara 

itu, Gagne’ dan Briggs (Arsyad 2011: 4) secara implisit mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran. 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dijadikan perantara untuk menyalurkan 

pesan (isi materi), dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat, 

perhatian, dan minat serta kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar pada diri siswa. 

 

2.2.1.2 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Penggolongan media secara umum dapat dilihat dari dalam 

membangkitkan rangsangan indera. Dilihat dari rangsangan inderanya, Yadissetya 

membedakan media pembelajaran menjadi beberapa golongan sebagai berikut. 

1. Media Audio 

Merupakan alat bantu mengajar yang berhubungan dengan bunyi-bunyian 

atau indera pendengaran. Yang termasuk media audio antara lain radio, alat 

perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. 
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2. Media Visual 

Merupakan alat bantu mengajar yang berhubungan dengan indera 

penglihatan. Jenis media ini berupa gambar, tulisan, maupun objek. Yang 

termasuk media visual adalah buku, poster, foto, dan sebagainya. 

Media visual dibagi menjadi dua yakni: a) media visual yang tidak 

diproyeksikan sehingga tidak membutuhkan pesawat atau proyeksi, misalnya 

gambar mati, ilustrasi, karikatur, grafik, dan sebagainya. b) media visual yang 

diproyeksikan sehingga  melalui pesawat proyektor yang dapat dipantulkan di 

layar, misalnya OHP, slide, film bisu, film strip, dan proyektor.  

3. Media Audio Visual 

Merupakan alat bantu mengajar yang mempunyai bentuk gambar dan 

mengeluarkan suara secara simultan. Dengan media audio visual ini seseorang 

tidak hanya dapat melihat tetapi sekaligus dapat mendengarkan. Yang termasuk 

dalam media ini adalah film cerita, video, televisi, laser disc, compact disc video, 

dan komputer multimedia. 

Sedangkan menurut Warsito (dalam Nika 2013), alat bantu mengajar 

(dalam hal ini media) pada masa kini terdiri dari : 

1. Alat bantu dasar: sabak, papan tulis, gambar, peta, chart, atlas, blobe, model, 

kertas, pena, cat, dan sebagainya. 

2. Alat bantu cetak: buku teks, majalah, pamphlet berkala. 

3. Alat bantu pandang benda seni, artefak, papan bulletin, grafik, film strip, slide, 

model, transparan. 

4. Alat bantu dengar: audio, tape recorder, radio, telephone. 
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5. Alat bantu dengar pandang: gambar hidup, televise, video tape. 

6. Alat bantu lain-lain: bahan observasi, museum, tempat-tempat bersejarah 

Berdasarkan jenis media pembelajaran menurut beberapa ahli, media yang 

akan dikembangkan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis media audio visual, 

yakni alat bantu mengajar yang mempunyai bentuk gambar dan suara secara 

simultan. Media audio visual yang digunakan dalam penelitian ini berupa Video 

Compact Disc (VCD). VCD merupakan media audio visual yang menampilkan 

gerak, dapat menyajikan gambar-gambar hidup disertai suara, sehingga mampu 

mengaktifkan alat indera seperti mata, telinga pada pembelajaran, dan materi yang 

disajikan akan lebih menarik, dan tidak membosankan. 

(http://www.google.co.id/Pengertian Media VCD (Vidio Compact Disc).htm) 

 

2.2.1.3 Pemilihan Media Pembelajaran 

Pemilihan media berupa tembang dolanan yang baik untuk pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan di SD bukanlah pekerjaan yang gampang. Hal 

ini disebabkan media tembang dolanan yang terbit terbatas. Kalaupun ada, guru 

masih mengalami kesulitan dalam memilih media tembang dolanan yang sesuai 

dengan siswa. 

Beberapa faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam memilih alat 

bantu pembelajaran atau media adalah sebagai berikut. 

1. Wawasan dan kemampuan guru. 

2. Tujuan belajar yang ingin dicapai sesuai Kompetensi Dasar dan Standar 

Kompetensi yang akan dicapai. 

3. Fasilitas yang tersedia. 

http://www/
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4. Sederhana dan mudah dimengerti. 

5. Dapat memotivasi siswa. 

6. Menggunakan bahan yang mudah didapat. 

7. Dapat menggantikan objek yang sesungguhnya. 

8. Menarik perhatian. 

(http://yadissetya.wordpress.com/2007/11/11/pembuatan-vcdsolusi-permasalahan-

pembelajaran-mendengarkan-di-sekolah) 

Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran, Sudjana dan Riva’i 

(2007:4-5) juga menganjurkan untuk memperhatikan kriteria-kriteria pemilihan 

media sebagai berikut.  

a) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran 

b) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran 

c) Kemudahan memperoleh media 

d) Keterampilan guru dalam menggunakannya 

e) Tersedia waktu untuk menggunakannya 

f) Sesuai dengan taraf berpikir siswa 

 

2.2.1.4  Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Subiyanto (2011:10), secara umum media pembelajaran 

mempunyai kegunaan atau manfaat sebagai berikut. 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 
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4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Sudjana dan Riva’i (2007:2) menyebutkan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa antara lain: 

a) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar 

b) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik 

c) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untk setiap jam pelajaran 

d) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Dari beberapa manfaat media yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manfaat media yaitu dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar serta meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbukan motivasi belajar. Peneliti memanfaatkan media jenis audio visual 

yang diharapkan bisa menarik perhatian siswa nantinya dalam pembelajaran 
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membaca indah tembang dolanan di sekolah. Selain itu untuk membantu guru 

dalam memudahkan menyampaikan materi membaca indah tembang dolanan. 

 

2.2.2 Keterampilan Membaca 

Kegiatan manusia dalam sehari-hari tidak terlepas dari membaca. 

Membaca merupakan salah satu bagian dari keterampilan kebahasaan yang 

menjadi keterampilan bagi siswa yang harus dikuasai. Dalam pembahasan 

mengenai ini akan dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, dan jenis-jenis 

membaca. 

 

2.2.2.1 Pengertian Membaca 

Anggraeni (2009:2) mengartikan membaca sebagai suatu kegiatan untuk 

mengucapkan lambang-lambang bunyi sesuai dengan lafalnya. Membaca 

merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. 

Karena dengan membaca seseorang akan dapat memperoleh informasi, ilmu 

pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Membaca adalah melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya di hati (Tim 

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam 

Surya 2012).  

Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan 

membaca sandi (a recording and decoding process), berlainan dengan berbicara 

dan menulis dengan melibatkan penyandian. Sebuah aspek pembaca sandi 

(decoding) adalah menghubungkan kata tulis (written word) dengan makna lisan 
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(oral language meaning) yang mencakup pengubahan tulisan atau cetakan 

menjadi bunyi yang bermakna (Anderson dalam Tarigan 2008:7) 

Proses penyandian sandi di sini adalah proses menafsirkan terhadap ujaran 

yang berada dalam bentuk lisan. Anderson menggunakan istilah-istilah 

penyandian kembali (recording), untuk menggantikan istilah membaca (reading), 

karena berdasarkan pada proses membaca yang pertama kali dilakukan adalah 

mengubah lambang-lambang tertulis menjadi bunyi dan kemudian sandi tersebut 

baru bisa dibaca.  

Simpulan yang dapat diambil dari penjelaan di atas bahwa membaca 

merupakan kegiatan memahami suatu bacaan dan dengan membaca dapat 

diperoleh berbagai informasi, gagasan, pendapat, pesan dan lain-lain yang 

disampaikan oleh penulis melalui lambang-lambang grafis yang sudah dikenal. 

 

2.2.2.2 Tujuan Membaca 

Tujuan utama membaca adalah mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Anderson dalam Tarigan (2008:9-

10) menjabarkan beberapa tujuan membaca, yaitu: 1) membaca untuk menemukan 

atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan sang tokoh, 2) 

membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas), 3) membaca 

untuk mengetahui urutan atau susunan, organisasi cerita (reading for sequence or 

organization), 4) membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi (reading for 

inference), 5) membaca untuk mengelompokkan, membaca untuk 

mengklasifikasikan (reading in classify), 6) membaca untuk menilai, membaca 
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mengevaluasi (reading in evaluate), dan 7) membaca untuk memperbandingkan 

atau mempertentangkan (reading in compare or contrast). 

Menurut kurikulum 1994 tujuan membaca yaitu :  

1. mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak 

langsung. 

2. mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata 

sendiri. 

3. mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu mencatat gagasan-

gagasan utama (Depdiknas dalam Surya 2012). 

2.2.2.3 Jenis-jenis Membaca 

Anggraeni (2009:49) mengklasifiasikan ragam membaca menjadi enam  

bgaian. 

(1) Membaca teknik (oral reading), yaitu membaca yang dilaksanakan secara 

bersuara sesuai dengan aksentuasi, intonasi, dan irama yang benar selaras 

dengan gagasan serta suasana penuturan dalam teks yang dibaca. 

(2) Membaca dalam hati (pemahaman), yaitu kegiatan membaca yang 

berusaha memahami keseluruhan isi dan makna teks, dengan pengalaman 

maupun pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa diikuti tuturan. 

(3) Membaca cepat, yaitu ragam membaca yang dilaksanakan dalam waktu 

yang relatif singkat dan cepat untuk memahami isi bacaan secara garis 

besar. 

(4) Membaca bahasa, yaitu kegiatan membaca yang bertujuan memperkaya 

kosa kata, mengembangkan kemampuan menyusun kalimat dan 



20 
 

 

pemerolehan bahasa yang keeluruhannya dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan keterampilan berbahasa bagi pembaca. 

(5) Membaca indah, yaitu membaca yang dilatarbelakangi tujuan menikmati 

karya sastra serta menghargai unsur-unsur keindahan yang terpapar dalam 

suatu teks sastra. 

(6) Membaca bebas, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan secara bebas 

tidak terikat pada jenis, bentuk, teknik, maupun tujuan membaca. 

Berdasarkan klasifikasi ragam membaca di atas, peneliti melakukan 

pengembangan media membaca indah tembang dolanan yang indikatornya 

mengarah pada kemampuan siswa dalam membaca bacaan (tembang dolanan) 

sesuai dengan lafal dan intonasi yang tepat. Membaca indah pelaksanaannya 

secara lisan dan dilaksanakan di depan audiens dengan tujuan audiens merasakan 

dan memahami apa yang dibaca, dan si pembaca harus menguasai teknik yang 

baik. Syarat membaca indah adalah pembaca memahami apa yang dibaca dan 

menguasai teknik pengucapan bunyi bahasa yang bersangkutan. 

 

2.2.3 Tembang Dolanan 

Tembang dolanan merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang harus 

dilestarikan. Apalagi pada zaman serba modern seperti sekarang ini. Dalam 

pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, dan judul serta 

lirik tembang dolanan. 

2.2.3.1  Pengertian Tembang Dolanan 

Salah satu warisan budaya yang dahulu digemari oleh anak-anak (Jawa) 

adalah tembang dolanan. Tembang dolanan yang biasanya dinyanyikan oleh 
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anak-anak ketika bermain dan bersosialisasi dengan lingkungannya merupakan 

karya seni yang  sangat menarik karena di dalamnya terkandung makna yang 

tersirat, berisi pesan-pesan moral yang penting sebagai pembentuk karakter yang 

baik bagi anak bangsa. 

Dalam istilah bahasa Jawa, tembang berarti lagu.  Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2005) tembang atau lagu diartikan sebagai ragam suara yang 

berirama (bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya). Brotosejati (2008:8) 

mengungkapkan kata tembang dalam bahasa Jawa tingkatan halus (krama) disebut 

sekar. Sekar dalam bahasa halus juga bermakna kembang (bunga) yang sama-

sama memiliki sifat yang indah dan mempesona. Sifat yang relatif sama inilah, 

kembang dan tembang mempunyai dasanama (sinonim) yang sama, yakni sekar. 

Sedangkan kata dolanan berasal dari kata dasar dolan yang berarti 

bermain. Dolanan dapat diberi makna bermain-main. Dalam Kamus Bausastra 

Jawa (2002) dolanan diartikan  sebagai barang sing kanggo ndolani, sarana sing 

kanggo seneng-seneng. Purwadi (2010:7) menyimpulkan bahwa lelagon 

(tembang) dolanan adalah jenis lelagon (tembang) yang bernuansa santai, 

bersenang-senang, suka cita, riang gembira dan ringan tanpa beban. Kebanyakan 

tembang dolanan dinyanyikan oleh anak-anak yang sedang bermain-main.  

Dalam buku bacaan Mbombong Manah Jilid I diterangkan bahwa lagu 

dolanan, inggih punika lelagon ingkang limrahipun dipun sekaraken dening lare-

lare, saged mawi solah utawi beksan, terkadhang dipun sarengi gangsa 

(gamelan). Pernyataan di atas mengandung arti bahwa lagu (tembang) dolanan 
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yaitu lagu-lagu yang umumnya dinyanyikan oleh anak-anak, bisa dengan gerakan 

atau tarian, terkadang disertai dengan iringan gamelan (Moehanto 1987:10).  

Menurut Rahardjo (dalam Supriyadi 2010:14) lagu (tembang) dolanan 

adalah lagu-lagu yang biasa dinyanyikan anak-anak Jawa dengan gerak atau tidak. 

Bahkan diiringi dengan musik dan gerakan, sehingga berkesan menyenangkan. 

Sebagai lagu dolanan, pelaksanaannya dilakukan pada sembarang waktu dan 

tempat di mana anak-anak sering bermain dengan kelompoknya. 

Endraswara (dalam Supriyadi 2010:14) menjelaskan bahwa lagu 

(tembang) dolanan adalah lagu yang dinyanyikan dengan bermain-main atau lagu 

yang dinyanyikan dalam suatu permainan tertentu.  

Makna tembang dolanan juga disampaikan oleh Danandjaja (2007:141), 

yang menyatakan nyanyian rakyat (dalam hal ini tembang dolanan) adalah satu 

genre atau bentuk folklor lisan yang terdiri atas kata-kata dan lagu yang beredar 

secara lisan di antara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional, serta banyak 

mempunyai variasi termasuk didalamnya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tembang dolanan 

adalah suatu jenis lagu (tembang) yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak saat 

bermain (dolanan), bisa dengan atau tanpa iringan musik. Biasanya tembang 

dolanan berirama senang, semangat, dan gembira sesuai dengan karakter anak. 

 

2.2.3.2  Jenis-jenis Tembang Dolanan 

Endraswara (dalam Supriyadi 2010: 17-18) mengelompokkan lagu 

(tembang) dolanan Jawa menjadi  delapan jenis yakni: 
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1. proto folksong, yakni lagu dolanan yang disebut pula nyanyian rakyat, berisi 

puisi sederhana, sehingga digemari anak-anak. Contoh: Pipa ledheng ayo 

dheng… 

2. lagu nina bobo (lullaby), yakni lagu dolanan yang biasa digunakan oleh orang 

tua yang ingin menidurkan anaknya atau pada saat anaknya menangis untuk 

menenangkan jiwa anak. Contoh: Lela Ledhung dan Mbulan Lolok. 

3. lagu profetik, yakni lagu dolanan yang memuat nafas profetik, atau wawasan 

kebijaksanaan ke arah hidup yang baik. Arah kebijaksanaan ini bisa mengarah 

pada Ketuhanan atau kemanusiaan. Contoh: Turi-turi Putih. 

4. lagu permainan (play song), yakni lagu yang digunakan untuk mengiringi 

permainan anak-anak yang cukup banyak, biasanya dilakukan anak wanita 

pada malam hari untuk mengisi kesepian desa. Contoh: Jamuran, Cublak-

cublak Suweng. 

5. lagu perjuangan, yakni lagu yang bernafas perjuangan dan membakar 

semangat anak agar menjadi pejuang tangguh, bernuansa kepahlawanan, 

berlatar belakang sejarah. Contoh: Jaranan, Gugur Gunung. 

6. lagu jenaka, yakni lagu yang menggugah humor anak, karena dunia anak 

penuh dengan humor. Melalui humor, anak menjadi suka. Contoh: Kate 

Dipanah. 

7. lagu mantra anak, yakni lagu yang menerapkan mantra khusus dengan syair 

dan do’a-do’a agar harapannya tercapai dengan baik. Mantra dikemas dengan 

bahasa yang lugas tidak arkhais. Contoh: Konang-konang. 
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8. lagu sindiran, yakni lagu yang banyak menyimpan pesan atau sindiran. Lagu 

ini bertujuan agar ada perhatian khusus dari figure yang disindir.  

Contoh: Menthog-menthog. 

  

2.2.3.3   Judul dan Lirik atau Cakepan Tembang Dolanan 

Judul merupakan bagian awal dalam sebuah identitas. Judul bisa dijadikan 

sebagai nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat 

menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu (KBBI 2005:479).  

Dalam hal ini berkaitan dengan judul tembang dolanan. 

Banyak sekali judul tembang dolanan yang sudah diciptakan. Tahun 1938 

H. Overbeck mendokumentasikan 690 tembang dolanan anak dalam bukunya 

berjudul Javaansche Meisjesspelen en Kinderliedjes (http://Upaya Melestarikan 

Tembang Dolanan Anak - KOMPAS.com.htm). Seiring perkembangan zaman, 

tembang dolanan anak itu sebagian besar sudah punah. Namun sekarang ini  

hanya beberapa yang sering terdengar di sekitar kita. Dalam pembuatan media 

audio visual membaca indah tembang dolanan ini akan dipilih beberapa judul 

tembang dolanan yang sering terdengar disekitar kita dan dirasa mudah untuk 

dinyanyikan serta dihafalkan anak. Selain itu ditujukan untuk memudahkan dalam 

memahami isi bacaan (tembang dolanan) tersebut. 

Dalam satu VCD media tembang dolanan rencananya akan diisi dengan 

beberapa judul tembang dolanan yang nantinya akan disertai dengan lirik 

tembang dolanan dalam bentuk running text (teks berjalan). Berikut judul 

tembang dolanan yang dipilih, (1) Gundhul Pacul, (2) Jaranan, (3) Menthog-
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menthog, (4) Aja Rame-Rame, (5) Padhang Mbulan, (6) Kodhok Ngorek. (7) 

Nunggang Sepur, dan (8) Aku Duwe Pitik. 

Lirik atau cakepan tembang dolanan mempunyai struktur yang sama 

dengan struktur puisi. Lirik atau cakepan menurut Kamus Bahasa Indonesia 

(2005:678) berarti karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi atau 

susunan kata sebuah nyanyian. 

Dalam sastra Jawa terdapat puisi Jawa tradisional dan puisi Jawa modern. 

Puisi Jawa tradisional inilah umumnya berbentuk tembang. Salah satu bentuk 

puisi Jawa tradisional adalah puisi yang hidup di kalangan anak-anak dalam 

bentuk nyanyian, yang biasa dikenal dengan tembang dolanan. Bentuk puisi ini 

tidak terikat oleh peraturan khusus sehingga mereka menyanyikan secara bebas. 

Tembang dolanan merupakan bagian tradisi lisan yang biasa 

ditembangkan dengan spontan di pelataran rumah, lorong-lorong rumah atau di 

lapangan. Berhubung wujudnya sastra lisan, banyak tembang dolanan yang 

berubah dari aslinya, yang berubah syairnya karena didasarkan pada keadaan atau 

daerahnya, tetapi lagu/iramanya rata-rata masih sama. Menurut Danandjaja 

(2007:142), penyebab berubahnya kata dalam lirik tembang dolanan adalah 

karena tembang dolanan ditularkan atau disebarkan melalui lisan, ketika 

mendengarkan tidak sama, lafalnya kurang jelas atau disesuaikan dengan keadaan 

zaman. 

Dalam penelitian pengembangan media ini nanti akan disajikan lirik 

tembang dolanan pada setiap pemutaran tembang dolanan. Lirik yang digunakan 

pada media ini disesuaikan dengan keadaan di daerah peneliti dan lirik yang 
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sering didengar serta ditembangkan sehingga siswa bisa mudah dalam 

melafalkannya. Selain itu, lirik lagu yang dipilih adalah lirik lagu yang 

isi/maknanya tepat diterapkan untuk anak-anak. Hal ini dikarenakan terdapat judul 

tembang dolanan yang makna liriknya mengacu pada orang dewasa dan tidak 

tepat bila diajarkan pada anak-anak. 

 

2.2.4 Media Audio Visual Membaca Indah Tembang Dolanan 

Media audio visual merupakan alat bantu mengajar yang mempunyai 

bentuk gambar dan mengeluarkan suara secara simultan. Dengan media audio 

visual ini seseorang tidak hanya dapat melihat tetapi sekaligus dapat 

mendengarkan. Media audio visual dalam penelitian ini berupa VCD. Sartono 

(dalam Utomo 2009:31-32) mengungkapkan bahwa VCD merupakan salah satu 

media yang efektif untuk menyampaikan pesan atau maksud kepada orang lain. 

Media audio visual membaca indah tembang dolanan merupakan media 

pembelajaran berupa kepingan VCD yang berisi slide musik mp3 tembang 

dolanan disertai dengan lirik tembang dolanan dan penambahan gambar sesuai isi 

lagu agar tidak membosankan. Media ini diharapkan bisa memudahkan siswa 

dalam membaca indah bacaan (tembang dolanan) sesuai dengan lafal dan intonasi 

yang tepat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Sugiyono (2009:407) menyatakan 

bahwa penelitian dan pengembangan (Research and Development) merupakan 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk tertentu digunakan 

penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian 

untuk menguji keefektifan produk tersebut. 

Kurniati (2009:16) mendefinisikan bahwa penelitian dan pengembangan  

merupakan metode untuk mengembangkan dan menguji produk. Pada dasarnya 

metode ini ada tiga langkah, pertama merupakan studi pendahuluan, mengkaji dan 

mengamati produk atau kegiatan yang ada, kedua melakukan pengembangan 

produk atau kegiatan baru, ketiga menguji produk atau kegiatan yang baru. 

Kegiatan pengembangan dilakukan dengan beberapa kali uji coba, dengan sampel 

terbatas dan sampel lebih luas. Pengujian produk dapat dengan mengadakan 

eksperimen. 

Sukmadinata (2011:163) pernah melakukan modifikasi langkah-langkah 

penelitian  pengembangan  seperti: (1)  studi  pendahuluan  yang  meliputi   studi 
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literatur, studi lapangan, dan penyusunan draf awal produk, (2) uji coba dengan 

sampel terbatas dan uji coba dengan sampel lebih luas, serta (3) uji produk 

melalui eksperimen dan sosialisasi produk. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengembangan media audio visual 

berupa VCD Tembang Dolanan untuk menunjang pembelajaran membaca indah 

tembang dolanan. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam enam tahap sebagai 

berikut. 

Tahap I: Survey pendahuluan, yakni menganalisa potensi dan masalah yang ada di 

lapangan serta menganalisis kebutuhan, meliputi kegiatan: (a) melakukan 

observasi, (b) mencari sumber pustaka dan penelitian yang relevan, (c) 

mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan akan media membaca indah tembang 

dolanan. 

Tahap II: Awal pengembangan prototipe, meliputi kegiatan menyusun teks, 

gambar atau video, lagu, format, bentuk dan tampilan media, b) menyusun 

rancangan isi sesuai kebutuhan, c) menyusun prototipe media. 

Tahap III: Desain  produk, meliputi kegiatan merancang dan menyusun media 

pembelajaran berupa VCD Tembang Dolanan menggunakan program Ulead 

VideoStudio 11. 

Tahap IV: Validasi desain, merupakan penilaian prototipe yang sudah dirancang, 

meliputi kegiatan penilaian prototipe VCD Tembang Dolanan oleh ahli media dan 

ahli materi. 

Tahap V: Perbaikan desain, meliputi kegiatan mengoreksi kembali dan 

memperbaiki kesalahan setelah dilakukan penilaian oleh ahli. 
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 Tahap VI: Uji coba produk, yakni pengujian produk pada kelas terbatas. Produk 

yang sudah direvisi kemudian diujikan pada kelas terbatas bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan dan keefesinan produk yang dihasilkan. 

  

Tahap-tahap tersebut divisualisasikan seperti pada gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Visualisasi tahap-tahap penelitian 
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3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Arikunto (2010:188) adalah subjek yang dituju 

untuk diteliti oleh peneliti. Sedangkan Menurut Hadi (dalam Nisriyah 2009:46), 

subjek uji coba atau populasi uji coba adalah seluruh individu yang akan dikenai 

sasaran generalisasi dari sampel-sampel yang akan diambil dalam suatu uji coba. 

Subjek penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yakni  

pengembangan media audio visual untuk menunjang pembelajaran membaca 

indah tembang dolanan pada siswa kelas II SD. Adapun sasaran subjek penelitian 

pengembangan media audio visual untuk menunjang pembelajaran membaca 

indah tembang dolanan pada siswa kelas II SD adalah siswa, guru, dan dosen ahli.  

3.2.1 Siswa 

Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa kelas II Al-Ghazaly 

SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Para siswa akan dijadikan sebagai subjek uji 

coba pemakaian media. Alasan pemilihan adalah untuk membantu siswa dalam 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan, sehingga media VCD yang akan 

dikembangkan nantinya dapat bermanfaat untuk semua kalangan siswa baik yang 

bersekolah di SD Unggulan Muslimat NU Kudus maupun tidak. 

 

3.2.2 Guru 

 Subjek penelitian kedua setelah siswa adalah guru. Guru yang menjadi 

subjek dalam rangka memperoleh data tentang kebutuhan media adalah guru mata 

pelajaran bahasa Jawa SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Alasan dipilihnya guru 
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 tersebut adalah didasarkan pada guru yang memiliki perhatian besar terhadap 

upaya pengembangan media audio visual berupa VCD Tembang Dolanan. Selain 

itu dengan pertimbangan agar nantinya media VCD ini bermanfaat untuk semua 

kalangan siswa, baik yang bersekolah di SD Unggulan Muslimat NU Kudus 

maupun tidak. 

3.2.3 Uji Ahli 

Uji ahli disini dilakukan oleh dua orang dosen ahli. Dosen ahli yang 

bertindak sebagai penilai prototipe media VCD Tembang Dolanan terdiri atas dua 

orang dosen dengan keahlian yang berbeda, yaitu dosen yang ahli dalam bidang 

tembang, khususnya tembang dolanan dan dosen ahli dalam bidang 

pengembangan media pembelajaran. Hal ini disesuaikan dengan pengembangan 

media audio visual berupa VCD Tembang Dolanan. Selain itu untuk mengetahui 

keefektifan media audio visual berupa VCD Tembang Dolanan sebagai suatu 

media pembelajaran secara umum. 

 

3.3   Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono 2009:148). Dalam 

pengembangan media audio visual untuk menunjang pembelajaran membaca 

indah tembang dolanan pada siswa kelas II SD, dibutuhkan tiga data yang 

berbeda, yakni: (1) data mengenai kebutuhan media audio visual berupa VCD 

Tembang Dolanan dalam pembelajaran membaca indah tembang dolanan, (2) 

data penilaian prototipe media audio visual berupa VCD Tembang Dolanan, dan 
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(3) data hasil uji coba pemakaian media audio visual berupa VCD Tembang 

Dolanan. 

Untuk mendapatkan data pertama, digunakan pedoman observasi dan 

kuesioner yang ditujukan kepada guru. Untuk mendapatkan data kedua 

difokuskan pada tingkat keefektifan media dengan menggunakan kuesioner 

penilaian yang ditujukan kepada dosen ahli. Sedangkan pengisian data ketiga 

merupakan hasil tes siswa setelah melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan media untuk mengetahui perbedaan hasil tes yang diperoleh antara 

pembelajaran sebelum dan sesudah menggunakan media. Selanjutnya pengisian 

jurnal siswa dan guru ditujukan untuk mengetahui kesan terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan media. 

 Untuk memperoleh gambaran umum tentang instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.1  Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian 

Data Subjek Instrumen 

1) Kebutuhan media audio 

visual berupa VCD 

Tembang Dolanan 

dalam pembelajaran 

membaca indah 

tembang dolanan 

- Guru mata pelajaran 

bahasa Jawa 

- Pedoman observasi  

- Kuesioner 

2) Penilaian prototipe 

media audio visual berupa 

VCD Tembang Dolanan 

- Uji Ahli - Kuesioner Uji 

Validasi 
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3) Hasil uji coba pemakaian 

media audio visual berupa 

VCD Tembang Dolanan 

- Siswa SD kelas II 

Al-Ghazaly 

-  Pedoman Jurnal  

-  Pedoman Observasi 

- Instrumen Tes 

Instrumen yang disusun terlebih dahulu dikonsultasikan pada dosen 

pembimbing sebelum diberikan pada responden. Tujuan konsultasi tersebut adalah 

agar instrumen yang disusun memiliki validasi isi. 

3.3.1  Pedoman Observasi Kebutuhan Media Audio Visual Berupa VCD 

Tembang Dolanan dalam Pembelajaran Membaca Indah Tembang 

Dolanan terhadap Siswa 

Lembar observasi berisi catatan hasil pengamatan selama pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan berlangsung. Data yang diperoleh akan menjadi 

bahan pengembangan media VCD Tembang Dolanan. Lembar observasi 

dirancang dengan bentuk check list (√) yang diisi oleh penulis sebagai pelaku 

observasi partisipasi pasif.  

 Observasi terhadap siswa digunakan untuk mengungkapkan fakta 

kondisi siswa saat pembelajaran. Adapun aspek-aspek yang akan diamati 

meliputi: 1) sikap siswa terhadap teknik pembelajaran, 2) keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, 3) siswa senang saat mengikuti pembelajaran, 4) siswa mampu 

melaksanakan tugas dari guru, dan 5) siswa fokus pada pembelajaran. 

 Untuk memperoleh gambaran tentang lembar observasi ini dapat dilihat 

pada tabel 3.2 kisi-kisi pedoman observasi kebutuhan media audio visual berupa 

VCD tembang dolanan dalam pembelajaran membaca indah tembang dolanan 

berikut ini. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi Kebutuhan Media Audio Visual 

Berupa VCD Tembang Dolanan dalam Pembelajaran Membaca 

Indah Tembang Dolanan terhadap Siswa 

Responden Aspek Keterangan 

 1 2 3 4 5 

1      Aspek penilaian: 

2      1) Sikap siswa terhadap teknik 

pembelajaran 

3      2) Keaktifan siswa dalam 

bertanya 

4      3) Siswa senang saat mengikuti 

pembelajaran 

5      4) Siswa mampu melaksanakan 

tugas dari guru 

dst      5) Siswa fokus dalam 

pembelajaran 

 

3.3.2  Pedoman Observasi Kebutuhan Media Audio Visual Berupa VCD 

Tembang Dolanan dalam Pembelajaran Membaca Indah Tembang 

Dolanan terhadap Guru 

Lembar observasi terhadap guru memuat kriteria tertentu yang diisi oleh 

observer dalam melakukan pengamatan pada saat guru sedang melaksanakan 

pembelajaran. Untuk memperoleh gambaran tentang lembar observasi ini dapat 

dilihat pada tabel 3.3 kisi-kisi pedoman observasi terhadap guru pada 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan berikut ini. 
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Tabel 3.3  Kisi-kisi Pedoman Observasi Kebutuhan Media Audio Visual 

Berupa VCD Tembang Dolanan dalam Pembelajaran Membaca 

Indah Tembang Dolanan terhadap Guru  

Nama Guru: 

Sekolah:  

Check (√) Keterangan 

Ya Tidak  

1) Guru merespon kemampuan siswa dengan 

bertanya dan memberi penguatan 

   

2) Guru memberi penjelasan kepada siswa    

3) Guru menggunakan media sebagai variasi 

pembelajaran 

   

4) Guru mampu menjadikan pembelajaran yang 

kondusif dan menyenangkan 

   

5) Guru membuka dan menutup pelajaran dengan 

baik 

   

 

3.3.3  Kuesioner Kebutuhan Guru terhadap Media Audio Visual Berupa 

VCD Tembang Dolanan 

Hal-hal yang dikupas dalam kuesioner kebutuhan guru yakni, (1) kondisi 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan, (2) media VCD Tembang 

Dolanan yang dibutuhkan, dan (3) harapan guru terhadap pengembangan media. 

Pada aspek yang pertama meliputi indikator (1) pelaksanaan pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan, (2) kendala dalam menyampaikan materi 

membaca indah tembang dolanan, (3) penggunaan media pembelajaran membaca 

indah tembang dolanan oleh guru, (4)  sumber mendapatkan media tembang 

dolanan, (5)  kendala   dalam  menyampaikan  materi  membaca  indah  tembang 
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dolanan, dan (6) jenis media pembelajaran membaca indah tembang dolanan yang 

dibutuhkan. 

 Indikator yang dibahas pada aspek kedua meliputi fisik dan isi. Fisik 

meliputi durasi tembang dolanan dan kemasan media yang dibutuhkan. Isi 

meliputi bentuk isi, dan judul tembang dolanan. 

Pada aspek harapan guru terhadap pengembangan media meliputi 

indikator (1) manfaat yang diperoleh, (2) harapan terhadap media yang akan 

dikembangkan, dan (3) saran/ masukan terhadap media yang akan  dikembangkan. 

Untuk memperoleh gambaran tentang kuesioner ini dapat dilihat pada 

tabel 3.4 kisi-kisi kuesioner kebutuhan guru terhadap media audio visual berupa 

VCD Tembang Dolanan di bawah ini. 

Tabel 3.4  Kisi-kisi Kuesioner Kebutuhan Guru terhadap Media Audio 

Visual Berupa VCD Tembang Dolanan 

 

Aspek Indikator Nomor soal 

1. Kondisi 

pembelajaran 

membaca indah 

tembang dolanan 

 

 

 

 

 

 

 

- Pelaksanaan pembelajaran 

membaca indah tembang 

dolanan 

1, 2 

- Kendala dalam menyampaikan 

materi membaca indah 

tembang dolanan  

3 

- Penggunaan media pembelajaran  

membaca indah tembang 

dolanan oleh guru 

4, 5, 7 

- Sumber mendapatkan media 

 

6 
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 tembang dolanan 

- Kendala dalam mendapatkan 

Media 

21, 22 

- Jenis media pembelajaran 

membaca indah tembang 

dolanan yang dibutuhkan 

8, 9 

2.  Media VCD 

Tembang Dolanan 

yang dibutuhkan 

 Fisik 

- Durasi tembang dolanan 

- Kemasan media yang 

Dibutuhkan 

 

11 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

 Isi 

- Bentuk isi  

- Judul tembang dolanan 

 

10 

20 

3. Harapan guru 

terhadap 

pengembangan 

media 

- Manfaat yang diperoleh 

- Harapan terhadap media 

yang akan dikembangkan 

- Saran/ masukan terhadap 

media yang akan  

dikembangkan 

24 

23 

25 

  

 Adapun petunjuk pengisian kuesioner kebutuhan guru sebagai berikut.  

Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

di dalam kuesioner, telah disedikan petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut. 

1. Bapak/Ibu diharapkan memberi jawaban pada setiap soal di bawah ini dengan 

memberikan tanda cek (√) dalam kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

Contoh : 

(√) Ya 
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(  ) Tidak 

2. Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh : (√) TV (  ) Internet (√) Buku 

3. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disedikaan, Bapak/Ibu dimohon 

menuliskan jawaban Anda pada tempat jawaban yang telah tersedia. 

Contoh: 

(√) ……………………………………………………. (berisi jawaban). 

4. Bapak/Ibu dimohon memberikan alasan singkat terhadap masing-masing 

jawaban yang diberikan pada tempat jawaban yang tersedia. 

3.3.4  Kuesioner Penilaian Uji Ahli Materi Pembelajaran Tembang Dolanan 

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil penilaian 

uji ahli materi pembelajaran tembang dolanan terhadap prototipe media VCD 

Tembang Dolanan. 

Tabel 3.5  Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Uji Ahli Materi Pembelajaran 

Tembang Dolanan 

 

No Aspek Indikator Nomor Soal 

1. Kesesuaian isi - Kesesuaian isi dengan 

Kompetensi Dasar 

- Kesesuaian isi dengan tujuan 

pembelajaran  

- Kesesuaian pemilihan judul 

tembang dolanan dengan tujuan 

pembelajaran 

- Kesesuaian pemilihan ilustrasi 

gambar dengan pemilihan judul 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 
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3.3.5 Kuesioner Penilaian Uji Ahli Media Pembelajaran VCD Tembang 

Dolanan 

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil penilaian 

uji ahli media pembelajaran terhadap prototipe media VCD Tembang Dolanan. 

Tabel 3.6  Kisi-kisi Kuesioner Penilaian Uji Ahli Media VCD 

Tembang Dolanan 

 

No Aspek Indikator Nomor Soal 

1. 

 

Sampul kotak pembungkus 

VCD Tembang Dolanan 

 

- Keserasian warna           1 

- Penataan gambar           2 

 Penataan tulisan 

- Penempatan tulisan 

- Bentuk dan ukuran 

   Tulisan 

 

3 

4 

2. Perwajahan label VCD 

Tembang Dolanan 

- Keserasian warna 1 

- Penataan gambar 2 

 Penataan tulisan 

- Penempatan tulisan 

- Bentuk dan ukuran 

   tulisan 

 

 

3 

4 

2. Penggunaan media - Kesesuaian media dengan 

kebutuhan siswa 

- Kesesuaian media dengan tingkat 

pemahaman siswa 

- Kesesuaian siswa dengan materi 

membaca indah tembang dolanan 

5 

 

6 

7 
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- Kejelasan tayangan 5 

3. Isi VCD Tembang Dolanan  Penataan tulisan 

- Penempatan judul 

- Penulisan judul 

- Penempatan lirik 

- Bentuk dan ukuran 

   tulisan 

-  Penulisan daftar 

   Tembang 

 

2 

3 

6 

 

7 

 

8 

 Keserasian warna 

- Warna pada judul 

- Warna pada gambar 

 

4 

10 

- Kejelasan tayangan 9 

- Pemilihan judul 

tembang dolanan 

1 

- Pemilihan gambar 5 

- Efektifitas 

 Durasi 

 Pemahaman isi media 

 Kelayakan media 

 

11 

12 

13 

4. Saran perbaikan   

 

Sebagaimana kuesioner-kuesioner penilaian sebelumnya, kuesioner 

penilain ini juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian guna mempermudah 

responden dalam menjawab pertanyaan. 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner penilaian adalah sebagai berikut. 
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1. Tuliskan identitas Bapak/ Ibu pada tempat yang tersedia. 

2. Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada kuesioner yang telah tersedia. 

3. Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara 

membubuhkan tanda cek (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang 

dianggap tepat. Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4 = sangat serasi. 

Angka 3 = serasi. 

Angka 2 = kurang serasi. 

Angka 1 = tidak serasi. 

Contoh: 

  Sangat serasi <………> tidak serasi 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Selain mengisi angka penilaian tersebut, mohon Bapak/Ibu memberikan 

saran masukan. 

5. Disamping penilaian pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap “Media VCD 

Tembang Dolanan” yang dihasilkan apabila masih terdapat kekurangan 

atau kesalahan. Saran perbaikan secara umum dituliskan pada kuesioner 

format B. 
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3.3.6 Instrumen Tes Uji Coba Pemakaian Media Audio Visual Berupa VCD 

Tembang Dolanan 

Untuk mendapatkan data uji coba pemakaian media audio visual berupa 

VCD Tembang Dolanan digunakan instrumen berupa tes disertai dengan 

observasi yang ditujukan kepada siswa kelas II Al- Ghazaly SD Unggulan 

Muslimat NU Kudus. Selanjutnya pengisian jurnal siswa ditujukan untuk 

mengetahui kesan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan media. 

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan nilai hasil belajar aspek 

pemahaman, penalaran dengan praktik, dan komunikasi dengan sosialisasi dalam 

kelompok. Tes yang diberikan adalah tes yang berupa tugas membaca indah 

tembang dolanan yang dipilihkan. Nilai akhir kemampuan membaca indah 

tembang dolanan berdasarkan jumlah skor dari masing-masing aspek. Kriteria 

penilaian secara rinci diuraikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.7  Aspek dan Indikator Penilaian Membaca Indah Tembang 

Dolanan 

 

Aspek Penilaian Indikator yang Dinilai Skor 

1. Kemampuan 

memahami tembang 

dolanan 

 

 

 

 

 

- Mampu menjelaskan 

pengertian tembang 

dolanan secara singkat 

- Mampu menyebutkan 

contoh tembang dolanan 

minimal 5 

- Mampu memahami isi 

tembang dolanan 

5  4  3  2  1 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

5  4  3  2  1 
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2. Kemampuan membaca 

indah tembang dolanan 

- Mampu membaca indah 

tembang dolanan sesuai 

lafal yang jelas 

- Mampu membaca indah 

tembang dolanan sesuai 

intonasi yang tepat  

- Mampu membaca indah 

tembang dolanan sesuai 

irama yang tepat 

- Mampu membaca indah 

tembang dolanan sesuai 

ekspresi yang tepat 

- Mampu 

mendemonstrasikan  

tembang dolanan di depan 

kelas 

5  4  3  2  1 

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

5  4  3  2  1  

 

 

5  4  3  2  1  

 

 

5  4  3  2  1 

 

 

 

 

Tabel 3.8 Pedoman Kategori Penilaian Kegiatan Membaca Indah 

Tembang Dolanan 

 

No Nilai Kategori 

1. 85-100 (100-71) Sangat baik  

2. 75-84 (70-41) Baik  

3. 65-74(40-0) Cukup  

4. 0-64(0) Kurang  
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Nilai akhir yang diperoleh siswa dirumuskan sebagai berikut. 

Nilai =  Skor yang diperoleh x 100 

             Skor maksimal 

 

3.3.7  Pedoman Jurnal Siswa 

Data dari lembar jurnal berfungsi untuk mengetahui kesan, pesan, dan 

saran tentang pembelajaran tembang dolanan menggunakan media VCD Tembang 

Dolanan. Selain itu jurnal digunakan untuk mengetahui perbedaan pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan dengan dan tanpa media VCD Tembang 

Dolanan.  

Pada lembar jurnal siswa berisi uraian pendapat siswa tentang: 1) kesan 

siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan media VCD Tembang 

Dolanan, 2) ketertarikan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

media VCD Tembang Dolanan, 3) perasaan siswa saat pembelajaran berlangsung, 

4) tingkat pemahaman tentang tembang dolanan, 5) kesan, saran dan harapan 

siswa terhadap media VCD Tembang Dolanan yang akan datang. 

3.3.8 Pedoman Jurnal Guru 

Pada lembar jurnal guru berisi pendapat seluruh kejadian yang dilihat dan 

dirasakan selama proses pembalajaran berlangsung, meliputi: respon siswa selama 

kegiatan, sikap siswa selama mengikuti kegiatan, suasana saat kegiatan 

berlangsung, tanggapan terhadap media yang dikembangkan, dan pesan, kesan, 

serta saran untuk kegiatan yang akan datang. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh pengembang 

untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data 

menggunakan observasi, kuesioner, tes uji coba pemakaian, dan jurnal. 

 

3.4.1  Observasi 

Menurut Arikunto (2010:199), observasi disebut juga dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. 

Metode observasi ini digunakan sebagai pengamatan terhadap 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan oleh guru dan siswa. Lembar 

observasi berisi catatan hasil pengamatan penulis sebagai pelaku observasi 

partisipasi pasif selama pembelajaran membaca indah tembang dolanan 

berlangsung, baik pada siswa maupun guru yang kemudian dijadikan data dalam 

pengembangan media ini. 

3.4.2  Kuesioner 

Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Kuesioner merupakan 

instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam 

bentuk item atau pertanyaan. Kuesioner yang berisi daftar pertanyaan harus diisi 

oleh orang yang akan diukur (responden). Dengan kuesioner dapat diketahui 

keadaan atau data pribadi seseorang, pengalaman atau pengetahuan dan lain-lain 

yang dimilikinya. 

Sugiyono (2009:199) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 
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atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Penyusunan 

kuesioner dilakukan dengan harapan dapat mengetahui variabel-variabel apa saja 

yang menurut responden merupakan hal yang penting. Tujuan penyusunan 

kuesioner adalah untuk memperbaiki bagian-bagian yang dianggap kurang tepat 

untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap responden. 

Dalam pengumpulan data mengenai kebutuhan media VCD Tembang 

Dolanan ini menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada guru. Selain itu untuk 

mengumpulkan data penilaian prototipe media VCD Tembang Dolanan 

digunakan instrumen kuesioner yang ditujukan kepada uji ahli. 

3.4.3 Tes  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1186), tes merupakan ujian 

tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, 

bakat, dan kepribadian seseorang. Sedangkan menurut Arikunto (2010: 193), tes 

adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Instrumen tes dalam pengumpulan data digunakan dalam uji coba 

pemakaian media VCD Tembang Dolanan oleh siswa SD Unggulan Muslimat NU 

Kudus Kelas II Al-Ghazaly. Tes ini digunakan untuk mendapatkan nilai hasil 

belajar aspek pemahaman, penalaran dengan praktik, dan komunikasi dengan 

sosialisasi dalam kelompok. Tes yang diberikan adalah tes yang berupa tugas 

membaca indah tembang dolanan yang dipilihkan. Tes yang digunakan sebelum 
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dan sesudah pembelajaran menggunakan media untuk mengetahui perbedaan dan 

hasil pembelajaran menggunakan atau tanpa media. 

 

3.4.3   Jurnal 

Pengumpulan data berupa jurnal diperoleh dari pengisian lembar jurnal 

oleh siswa dan guru setelah pembelajaran selesai. Data ini berfungsi untuk 

mengetahui kesan, pesan, dan saran tentang pembelajaran membaca indah 

tembang dolanan menggunakan media VCD Tembang Dolanan. Selain itu jurnal 

digunakan untuk mengetahui perbedaan pembelajaran membaca indah tembang 

dolanan dengan dan tanpa media VCD Tembang Dolanan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan 

rancangan analisis faktor dimana data yang didapatkan dikelompokkan menjadi 

empat yaitu (1) data analisis kebutuhan media VCD Tembang Dolanan yang 

didapatkan dari lembar kuesioner yang disebar pada guru, (2) data uji coba 

pemakaian media pada kelas terbatas sebagai implementasi pengembangan media 

yang didapatkan dari rekap nilai tes dan observasi, (3) data penilaian terhadap 

mutu dan kualitas yang didapatkan dari kuesioner uji validasi dari dosen ahli dan 

guru, dan (4) data tentang tanggapan dari siswa dan guru melalui jurnal. Teknik 

ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan penggunaan media VCD Tembang 

Dolanan sampai penerapan produk ini. 
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3.5.1 Analisis Data Kebutuhan Media 

Pada tahap ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasi data mentah 

yang ada di lapangan. Hasil analisis ini yang nantinya akan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan pengembangan media VCD Tembang Dolanan. 

3.5.2 Analisis Data Uji Coba Pemakaian 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah secara kualitatif dan 

kuantitatif. Teknik kuantitatif diperoleh dari hasil tes membaca indah tembang 

dolanan pada penelitian uji coba pemakaian. Sedangkan data kualitatif dapat 

diperoleh dari data nontes seperti observasi, jurnal ataupun dokumen. Dari analisis 

data yang dikumpulkan, menunjukkan kumpulan informasi uji coba pemakaian 

yang sudah terorganisasi, yang memungkinkan peneliti untuk mengambil 

simpulan. Penarikan simpulan dari paparan data yang berupa hasil dan temuan-

temuan yang menonjol selama pelaksanaan uji coba pemakaian, sehingga mampu 

menjawab permasalahan dan pemenuhan tujuan. 

3.5.3 Analisis Data Penilaian Dosen Ahli 

Untuk menganalisis data penilaian, teknik analisis data yang digunakan 

dilakukan secara deskriptif presentase. Data yang diperoleh diubah dalam bentuk 

presentase menggunakan rumus sebagai berikut: 

    

 

 

 

NP = 
  

  
        

Keterangan: 

NP : Nilai Prosentase 

NK : Nilai Kumulatif 

NM : Nilai Maksimal 
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Setelah diketahui presentasenya maka dapat diketahui bahwa prototipe 

media sudah baik atau belum berdasarkan kriteria berikut. 

86% - 100% = sangat baik 

81% - 85%  = baik 

71% - 80% = cukup 

61% - 70% = kurang 

≤ 60%  = sangat kurang  

Data dari uji ahli ini digunakan sebagai penilaian terhadap desain produk 

dan sebagai acuan perlu atau tidaknya perbaikan desain. Selain menggunakan 

teknik presentase, analisis data juga dilakukan secara deskriptif yaitu memaparkan 

saran yang telah diberikan oleh para ahli. Hasil pemaparan inilah yang menjadi 

pertimbangan perbaikan desain produk. 

3.5.4 Analisis Jurnal  

Untuk menganalisis jurnal digunakan teknik analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat dijadikan kumpulan informasi yang 

akan dijadikan simpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi beberapa hal, yakni 

1) hasil analisis kebutuhan guru terhadap media, 2) pengembangan prototipe, 3) 

hasil analisis uji ahli, 4) hasil perbaikan prototipe, dan 5) hasil analisis 

pengujicobaan produk. 

4.1.1 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Terhadap Media Audio Visual Berupa 

VCD Tembang Dolanan 

Pengumpulan data mengenai kebutuhan guru akan media diperoleh dari 

observasi dan kuesioner. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi guru dan 

siswa dalam pembelajaran. Pengisian kuesioner kebutuhan guru dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan yang diharapkan guru. Kebutuhan guru mengenai media 

audio visual berupa VCD Tembang Dolanan terdiri atas (1) kondisi pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan, (2) media VCD Tembang Dolanan yang 

dibutuhkan, dan (3) harapan guru terhadap pengembangan media. 

(1) Kondisi Pembelajaran Membaca Indah Tembang Dolanan  

Berdasarkan kuesioner kebutuhan guru telah disebutkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran membaca indah tembang dolanan di SD Unggulan 

Muslimat NU Kudus selama ini berjalan cukup baik. Kondisi kelas cukup ramai 

karena siswa ikut serta menyanyi tembang dolanan. Namun, ada kendala yang 

50 
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dialami guru saat mengajarkan materi membaca indah tembang dolanan, yakni 

ketidakmampuan guru dalam menembangkan. Hal ini dikarenakan guru kurang 

menguasai tembang dolanan. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

guru mengajarkan tembang dolanan yang dikuasai dengan kemampuan 

terbatasnya dalam menembangkan. 

Terbatasnya kemampuan guru dalam menembangkan dikarenakan media 

penunjang yang digunakan hanya berupa modul pelajaran bahasa Jawa yang 

terdapat contoh beberapa tembang dolanan pada materi membaca indah tembang 

dolanan. Guru merasa media yang digunakan yang merupakan tunjangan dari 

sekolah tersebut kurang efektif dan efisien karena kurang maksimal dalam 

penggunaan dan penyampaiannya. Oleh karena itu guru membutuhkan media 

berupa audio visual (VCD) dengan alasan supaya siswa lebih tertarik karena 

berupa audio visual yang bisa memudahkan siswa dalam pembelajaran.  

(2) Media VCD Tembang Dolanan yang Dibutuhkan 

Berdasarkan analisis pada kuesioner kebutuhan guru terhadap media, 

disebutkan bahwa guru menginginkan media audio visual berupa VCD. Konsep 

media VCD yang diinginkan berupa VCD yang berisi slide gambar dan musik 

mp3 tembang dolanan dengan disertai running text (lirik). Konsep seperti ini 

bertujuan untuk membuat siswa lebih fokus dalam pembelajaran dan 

memudahkan siswa mengetahui atau menghafal liriknya. Dengan dibuatnya VCD 

Tembang Dolanan, guru menganjurkan untuk durasi waktu dalam setiap 

pemutaran tembang dolanan adalah 4 menit sesuai dengan rata-rata pemutaran 
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lagu. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan alokasi waktu agar tepat saat 

digunakan dalam pembelajaran. 

Untuk kemasan media, guru menginginkan agar media dibuat semenarik 

mungkin sehingga siswa tertarik. Pada tampilan sampul kaset, agar terlihat 

menarik diberi gambar dan tulisan supaya siswa tertarik. Untuk gambar yang 

disajikan bervariasi, yakni terdapat gambar asli, gambar kartun, dan gambar foto 

yang menunjang dengan media VCD Tembang Dolanan. Sedangkan untuk 

tampilan gambar perwajahan label VCD yakni terdapat gambar besar dan jelas 

namun tidak perlu banyak variasi pada gambar agar tidak membingungkan saat 

melihat label VCD.  

Pada penulisan judul VCD Tembang Dolanan dibuat tulisan yang besar 

dan jelas dengan bentuk huruf dan warna yang menarik serta tidak terlalu panjang. 

Hal ini dimaksudkan agar terlihat menarik dan jelas sehingga bisa memudahkan 

siswa saat membaca. Untuk bentuk huruf dalam penulisan judul tembang dolanan 

dalam VCD, guru menghendaki jenis huruf Luccida Calligraphy karena 

bentuknya menarik untuk dijadikan penulisan judul dan tidak terlalu bervariasi. 

Untuk penulisan lirik tembang dolanan digunakan bentuk huruf jenis Comic San 

Ms karena bentuknya tidak terlalu rumit sehingga mudah dibaca. Untuk pemilihan 

judul tembang dolanan yang akan dibuat dalam 1 VCD yakni 8 judul supaya tidak 

terlalu banyak. 

Saat ini guru mengalami kesulitan dalam mendapatkan media tembang 

dolanan yang tepat untuk pembelajaran karena ketersediaan media VCD Tembang 

dolanan di lapangan sedikit sekali ditemukan. Hal ini dikarenakan jarangnya 
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masyarakat yang tertarik dan menjual media tembang dolanan. Oleh karena itu 

guru membutuhkan media yang bisa membantu untuk menunjang pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan. Selain itu, media yang menarik bisa 

menjadikan siswa tertarik dan pembelajaran menjadi bervariasi.  

(3) Harapan Guru terhadap Pengembangan Media 

Guru berharap jika dibuatkan media VCD Tembang Dolanan untuk 

pembelajaran membaca indah Tembang Dolanan akan membuat siswa bisa belajar 

dengan mudah. Selain itu akan menjadikan siswa lebih tertarik dalam 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan. Manfaat yang akan diperoleh 

guru dengan digunakannya media tersebut adalah lebih mudah mengajarkan 

materi membaca indah tembang dolanan, sehingga pembelajaran tidak monoton. 

Selain itu siswa lebih jelas memahami materi membaca indah tembang dolanan. 

Guru memberikan saran/masukan kepada peneliti agar nantinya media 

yang akan dibuat bisa membuat siswa lebih tertarik dan mengandung nilai 

karakter yang baik dalam tembang untuk membentuk kepribadian siswa lebih 

baik. Guru juga menginginkan agara media dibat semenarik mungkin dengan 

pemilihan gambar dan warna yang cerah dan ceria sesuai dengan karakter anak. 

4.1.2 Pengembangan Prototipe Media Audio Visual Berupa VCD Tembang 

Dolanan 

Dalam subbab gambaran ini akan dipaparkan mengenai proses pembuatan 

media audio visual berupa VCD Tembang Dolanan, yakni bahan pembuatan 

media audio visual berupa VCD Tembang Dolanan, proses produksi, proses 
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editing VCD, dan hasil media audio visual berupa VCD Tembang Dolanan 

(prototipe). 

1. Bahan Pembuatan Media Audio Visual berupa VCD Tembang Dolanan 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru, maka diperoleh data mengenai 

media yang dibutuhkan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan media audio 

visual berupa VCD Tembang Dolanan adalah tembang dolanan dalam bentuk 

mp3 dengan ditambahi gambar-gambar dan teks lirik lagu yang diproses dengan 

aplikasi Ulead VideoStudio 11. Lagu yang dipilih berirama gembira dengan 

iringan musik modern dan sebagian besar sudah sering dinyanyikan anak-anak 

sehingga liriknya mudah dihafal serta dipahami. Selain itu lagu yang dipilih 

adalah lagu yang mengandung nilai pendidikan karakter, sehingga siswa bisa 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar yang dipilih juga merupakan 

gambar yang sesuai dengan lirik dan tampilannya penuh warna. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan media audio visual berupa 

VCD Tembang Dolanan tersebut didapat dari hasil browsing melalui internet. 

Dari hasil browsing tersebut kemudian dipilih, disusun dan diproses menggunakan 

aplikasi Ulead VideoStudio 11, sehingga dihasilkan sebuah media VCD Tembang 

Dolanan. 

2. Proses Produksi 

Proses produksi berupa proses pembuatan rancangan atau konsep prototipe 

media VCD Tembang Dolanan yang berisi tembang dolanan yang sesuai untuk 

siswa kelas II SD pada pembelajaran membaca indah tembang dolanan. Media ini 

dilengkapi dengan tembang dolanan berformat mp3 disertai ilustrasi gambar dan 
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teks lirik lagu. Oleh karena itu, dalam proses produksi diawali dengan browsing 

(pencarian melalui internet) tembang dolanan bernada gembira dengan format 

mp3 beserta liriknya dan gambar yang menarik. Gambar yang dipilih disesuaikan 

dengan isi lagu dan sesuai dengan karakter anak yang ceria dan penuh warna. 

3. Pascaproduksi (Proses Editing VCD)  

Proses editing menggunakan program Ulead VideoStudio 11. Proses ini 

terdiri atas 4 tahap, yakni memasukkan lagu, memasukkan gambar, menambahkan  

teks, dan menghasilkan VCD. 

1) Memasukkan lagu 

  Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan tembang dolanan 

berformat mp3 ke dalam Ulead VideoStudio 11. File tersebut dimasukkan dalam 

proses pengeditan melalui overlay pada bagian music track sehingga file tersebut 

masuk dalam project media yang akan diedit. 

2) Memasukkan gambar 

Setelah lagu dimasukkan kemudian diputar kembali lagu tersebut untuk 

memberi tanda agar memudahkan saat menambahkan gambar dan teks lirik. 

Setelah penandaan, barulah gambar yang dipilih dimasukkan ke dalam video track 

sesuai dengan penandaan. Agar gambar terlihat hidup maka pada menu edit image 

terdapat resampling option dipilih fit to project size dan pan & zoom yang terlihat 

maju kedepan. 

3) Menambahkan teks 

Setelah gambar dan lagu sudah sesuai dengan jedanya, baru ditambahkan 

teks lirik sesuai lagu dan gambar ke dalam title track. Agar teks terlihat menarik 
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dan bervariasi maka pada menu edit terdapat beberapa pilihan seperti color 

(warna), font size (ukuran huruf), font face (jenis huruf), dan 

border/shadow/transparency. Selain itu, untuk menambahkan efek animasi 

(kemunculan) pada teks terdapat pilihan animation, kemudian pilih apply 

animation dan tentukan type yang diinginkan. 

4) Menghasilkan VCD 

Semua file pada project media yang telah disusun dan dirasa cukup untuk 

dibuat media kemudian disatukan dengan cara memilih project properties pada 

menu file dan pilih edit file format dengan format MPEG files, kemudian pada 

menu share pilih create video file lalu pilih DVD/VCD/SVCD/MPEG dengan 

NTSC MPEG2 (720x480, 29.97 fps). Setelah proses selesai maka VCD Tembang 

Dolanan sudah siap diputar untuk dilihat dan didengarkan. 

4. Hasil Pengembangan Media Audio Visual berupa VCD Tembang Dolanan 

(Prototipe) 

Setelah tahap produksi dan tahap editing selesai, hasil dari pengembangan 

media audio visual berupa VCD Tembang Dolanan adalah sebuah slide gambar 

disertai musik dan teks dalam bentuk VCD. Adapun rancangan sebuah VCD 

Tembang Dolanan mencakup beberapa hal sebagai berikut. 

a. Sampul Kotak Pembungkus VCD Tembang Dolanan 

 Sampul kotak pembungkus VCD Tembang Dolanan dirancang 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru terhadap kebutuhan media VCD 

Tembang Dolanan, yakni 1) sampul kotak VCD bagian depan dibuat 

menggunakan gambar kartun anak-anak yang sedang bermain. Sedangkan untuk 
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bagian belakang juga menggunakan gambar kartun anak-anak yang sedang 

bermain serta cuplikan beberapa gambar yang ada dalam pemutaran tembang. 2) 

Bentuk huruf yang digunakan adalah Berlin San FB Demi, Bernard MT 

Condensed, dan Times New Roman dengan pertimbangan lebih jelas dibaca dan 

lebih serasi dengan desain gambar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 

4.1 berikut. 

                                                                                              

                 VCD TEMBANG DOLANAN 

 

 

               

         BSJ UNNES 

         2009   

                                                      

                               SITI FATMAWATI   

                    UTAMI          

Gambar 4.1 Sampul Kotak Pembungkus VCD Tembang Dolanan tampak 

depan dan belakang 

b. Perwajahan Label VCD Tembang Dolanan 

Perwajahan label VCD Tembang Dolanan dirancang berdasarkan hasil 

analisis kebutuhan guru terhadap kebutuhan media VCD Tembang Dolanan. Pada 

perwajahan label VCD Tembang Dolanan disamakan dengan sampul kotak 

pembungkus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 4.2 berikut. 

    

 

 

 

TAM_TAM PRODUCTION 

 

Mlati Kidul RT 02/RW II Kudus 

085727233486 

Fb: Siti Fatmawati Utami 
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Gambar 4.2  Perwajahan Label VCD 

c. Isi Media VCD Tembang Dolanan 

Isi media terdiri atas tampilan pambuka dan urutan tembang dolanan. 

Tampilan pambuka berisi persembahan dari rumah produksi, judul VCD, profil 

pembuat, dan daftar isi berupa daftar tembang dolanan yang ada dalam media 

tersebut. Sedangkan untuk urutan tembang dolanan berupa tampilan tembang 

dolanan berformat mp3 disertai gambar-gambar yang menunjukkan isi lagu dan 

teks berupa lirik tembang dolanan. Lagu yang dipilih berupa tembang dolanan 

yang berformat mp3. Dalam satu VCD terdiri atas 8 judul tembang dolanan, rata-

rata lagu berdurasi 3-4 menit.  

Gambar yang dipilih disesuaikan dengan isi tiap tembang dolanan. Selain 

itu pemilihan gambar harus yang menarik dan berwarna cerah disesuaikan dengan 

karakter anak yang ceria. Lirik yang ditampilkan sesuai dengan suara pada 

tembang dolanan. Berdasarkan analisis kebutuhan, guru menginginkan 

pemunculan lirik dalam bentuk running text. Karena ketidakmampuan penulis 
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akan pembuatan lirik berupa running text yang sulit maka lirik tersebut nantinya 

akan diberi animasi pemunculan yang mudah dibaca siswa. Untuk mengetahui 

lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 4.3 berikut. 

      

(a)                                                          

(b) 

Gambar 4.3 Tampilan isi media 

Keterangan: 

(a) Salah satu tampilan pambuka berupa persembahan dari rumah 

produksi 

(b) Salah satu tampilan cuplikan tembang dolanan 

4.1.3 Penilaian terhadap Prototipe Media Audio Visual Berupa VCD 

Tembang Dolanan 

Setelah menyusun media VCD Tembang Dolanan, langkah selanjutnya 

adalah melakukan penilaian terhadap prototipe VCD Tembang Dolanan tersebut. 

Prototipe yang dikembangkan berdasarkan teori dan analisis kebutuhan guru 

kemudian dikonsultasikan kepada para ahli yang bersangkutan dengan media dan 

materi membaca indah tembang dolanan. Hasil konsultasi merupakan suatu 
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patokan untuk mengetahui kelayakan prototipe sebelum digunakan dalam 

pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh dua ahli yang terdiri atas dosen ahli media 

dan dosen ahli materi. Penilaian ahli menjadi landasan utama dalam tahap 

selanjutnya, yakni perbaikan prototipe media VCD Tembang Dolanan. Berikut 

deskripsi hasil penilaian uji ahli mengenai prototipe VCD Tembang Dolanan.  

 

4.1.3.1 Hasil Uji Ahli Media  

Uji ahli media merupakan penilaian ahli media terhadap prototipe VCD 

Tembang Dolanan yang dikembangkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui 

kelayakan suatu produk untuk dijadikan media dalam pembelajaran. Ahli media 

dalam penelitian ini adalah Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. Beliau merupakan 

dosen ahli dalam bidang pengembangan media jurusan Bahasa dan Sastra Jawa 

Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan penilaian dari ahli media, didapatkan 

hasil penelitian sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Ahli Media 

No Aspek Indikator Skor 

1. Sampul kotak pembungkus 

VCD Tembang Dolanan 

 

- Keserasian warna 4 

- Penataan gambar 4 

  Penataan tulisan 

- Penempatan tulisan 

- Bentuk dan ukuran  tulisan 

 

3 

4 

2. Perwajahan label VCD 

Tembang Dolanan 

- Keserasian warna 4 

- Penataan gambar 4 
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 Penataan tulisan 

- Penempatan tulisan 

- Bentuk dan ukuran tulisan 

 

3 

4 

- Kejelasan tayangan 3 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi VCD Tembang Dolanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penataan tulisan 

- Penempatan judul 

- Penulisan judul 

- Penempatan lirik 

- Bentuk dan ukuran tulisan 

- Penulisan daftar tembang 

 

4 

3 

2 

4 

3 

 Keserasian warna 

- Warna pada judul 

- Warna pada gambar 

 

3 

3 

- Kejelasan tayangan 3 

- Pemilihan judul tembang 

Dolanan 

3 

- Pemilihan gambar 4 

 Efektifitas 

- Durasi 

- Pemahaman isi media 

- Kelayakan media 

 

3 

3 

2 
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Dari penilaian ahli media ada beberapa saran untuk perbaikan. Pertama 

adalah penataan tulisan lirik. Dosen ahli menyarankan untuk menambahi text 

backdrop berupa warna yang sesuai dengan warna tulisan agar tulisannya lebih 

jelas lagi untuk dibaca. Selain itu terdapat beberapa lirik yang kurang baku 

penulisannya. Kedua yakni kelayakan media untuk pembelajaran disarankan agar 

menambahi buku pelengkap VCD Tembang Dolanan yang berisi wujud teks 

tembang dolanan dalam kaset VCD sesuai dengan penelitian ini yakni 

pengembangan media audio visual untuk menunjang pembelajaran membaca 

indah tembang dolanan. 

Berdasarkan penilaian diperoleh total skor sebesar 73 dari skor maksimal 

88. Berikut presentase penilaian ahli media.  

    
  

  
        

                

Berdasarkan hasil penghitungan presentase di atas yakni 82, 95%, maka 

dapat dikatakan bahwa media tersebut termasuk pada kriteria baik dan perlu 

perbaikan sesuai saran perbaikan yang telah disampaikan oleh ahli media.  

4.1.3.2 Hasil Uji Ahli Materi 

Uji ahli materi merupakan penilaian ahli materi terhadap prototipe VCD 

Tembang Dolanan yang dikembangkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui 

kualitas materi yang menentukan tingkat pemahaman siswa. Ahli materi dalam 

penelitian ini adalah Widodo Brotosejati, S.Sn., M.Sn . Beliau   merupakan  dosen  
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ahli dalam bidang tembang jurusan Sendratasik Universitas Negeri Semarang. 

Berdasarkan penilaian dari ahli materi, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Ahli materi 

No Aspek Indikator Skor 

1. Kesesuaian isi - Kesesuaian isi dengan KD 3 

- Kesesuaian isi dengan tujuan 

pembelajaran 

3 

- Kesesuaian pemilihan judul 

tembang dolanan dengan 

tujuan  pembelajaran 

3 

- Kesesuaian pemilihan 

ilustrasi gambar dengan 

pemilihan judul 

3 

2. Penggunaan media - Kesesuaian media dengan 

 kebutuhan siswa 

3 

- Kesesuaian media dengan 

tingkat pemahaman siswa 

3 

- Kesesuaian siswa dengan 

materi membaca indah 

tembang dolanan 

3 

Dari penilaian ahli materi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari segi 

pemilihan daftar tembang. Dosen ahli menginginkan agar daftar tembang yang 
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disajikan berupa iringan berlaras slendro dan pelog. Dalam artian dosen ahli 

menginginkan agar tembang yang disajikan diiringi musik gamelan jawa atau 

karawitan. Pemilihan tembang juga diusahakan yang berisi agak serius. Selain itu 

pemilihan gambar hendaknya jangan hanya berisi gambar foto tetapi gambar 

hidup juga. Namun secara keseluruhan media yang dibuat sudah baik. 

Total skor penilaian ahli materi adalah 21 dari skor maksimal 28. Berikut 

persentase penilaian ahli media. 

     
  

  
         

              

Berdasarkan hasil penghitungan presentase di atas yakni 75%, maka dapat 

dikatakan bahwa media tersebut termasuk pada kriteria cukup dan perlu perbaikan 

sesuai saran perbaikan yang telah disampaikan oleh ahli materi. 

4.1.3.3 Saran Perbaikan Secara Umum terhadap VCD Tembang Dolanan 

Secara umum ada beberap saran perbaikan yang diberikan oleh dosen ahli 

terhadap media VCD Tembang Dolanan, yakni 1) pemberian backdrop pada 

tampilan lirik, 2) perbaikan diksi pada penulisan lirik yang kurang baku, 3) 

penambahn buku pelengkap VCD Tembang Dolanan, 4) pemilihan tembang yang 

berlaras slendro dan pelog, 5) penambahan gambar hidup pada tampilan gambar. 

4.1.4  Hasil Perbaikan Prototipe Media Audio Visual Berupa VCD Tembang 

Dolanan 

Langkah selanjutnya setelah melakukan uji ahli adalah perbaikan prototipe 

media. Perbaikan dilakukan sesuai dengan saran dalam kuesioner penilaian 
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prototipe media. Namun, tidak semua saran masukan yang didapat dijadikan 

sebagai dasar perbaikan karena peneliti mempunyai konsep, desain serta 

pertimbangan sendiri. Berikut tabel perbaikan yang perlu dilakukan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.3 Perbaikan Prototipe 

Aspek Kekurangan Perbaikan 

Isi VCD Tembang Dolanan Penulisan lirik hanya 

menggunakan huruf 

berwarna sehingga 

tingkat keterbacaannya 

kurang 

Memperbaiki tampilan 

penulisan lirik dengan 

cara menambahi text 

backdrop berupa warna 

block yang sesuai dengan 

warna tulisan 

 Penulisan beberapa 

lirik yang kurang 

tepat/kurang baku 

Merubah lirik yang 

kurang tepat/kurang baku  

 Kurangnya pelengkap 

VCD berupa buku 

pelengkap VCD 

Tembang Dolanan  

Membuat buku pelengkap 

VCD  Tembang Dolanan 

berisi kumpulan teks 

tembang dolanan dalam 

kaset VCD 
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 Pemilihan gambar yang 

hanya berisi gambar foto 

Memperbaiki tampilan 

gambar dengan 

menambahi beberapa 

gambar hidup sesuai isi 

lagu 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui secara garis besar bagian-bagian 

prototipe yang perlu diperbaiki dan perbaikannya sebagai berikut. 

a. Tampilan lirik 

Pada tampilan lirik perlu diperbaiki dengan menambahi text backdrop 

berupa warna block yang sesuai dengan warna tulisan sehingga tingkat 

keterbacaannya tinggi. Berikut gambar perbedaan tampilan lirik. 

   

          Sebelum              Sesudah 

Gambar 4.4 Revisi Prototipe Tampilan Lirik 

Gambar di atas menunjukkan perbedaan tampilan lirik yang sebelum dan 

sesudah diperbaiki. Perbedaan terlihat di bagian tulisan lirik. 
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b. Penulisan lirik 

 Dalam penulisan lirik terdapat beberapa kata yang kurang tepat/ kurang 

baku penulisannya dan perlu diperbaiki. Kata-kata tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

     Tabel 4.4 Daftar Perbaikan Diksi dalam Media VCD Tembang Dolanan 

 

No Salah Benar 

1 Cengger Jengger 

2 Musuh Mungsuh 

3 Mesti Mesthi 

4 Motor Montor 

 

c. Buku Pelengkap VCD Tembang Dolanan 

Berdasarkan penilaian dari ahli media, pada indikator kelayakan media 

untuk pembelajaran disarankan agar menambahi buku pelengkap VCD Tembang 

Dolanan yang berisi wujud teks tembang dolanan dalam kaset VCD sesuai 

dengan penelitian ini yakni pengembangan media audio visual untuk menunjang 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan. Berikut gambar buku pelengkap 

yang sudah dibuat. 
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Gambar 4.5 Buku Pelengkap VCD Tembang Dolanan tampak 

depan dan belakang 

d. Tampilan Gambar 

Pada tampilan gambar perlu diperbaiki dengan menambahi beberapa 

gambar hidup yang sesuai dengan isi lagu. Berikut gambar perbedaan tampilan 

gambar. 

         

 Sebelum   Sesudah  

Gambar 4.6 Revisi Tampilan Gambar 

Gambar diatas menunjukan perbedaan tampilan gambar yang sebelum dan 

sesudah diperbaiki. Perbedaan sangat terlihat dibagian gambar yang diganti 

menggunakan gambar hidup berupa video. 

    BBUUKKUU  PPEELLEENNGGKKAAPP  

VVCCDD  TTEEMMBBAANNGG  DDOOLLAANNAANN 

 

 

  

     

       BBSSJJ  UUNNNNEESS  

              22000099  

                DDiilleennggkkaappii  ggaammbbaarr  ggaammeellaann    
                &&  ttookkoohh  ppeewwaayyaannggaann  

        SITI FATMAWATI  UUTTAAMMII  
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4.1.5 Hasil Uji Coba Produk Media VCD Tembang Dolanan dalam 

Pembelajaran Membaca Indah Tembang Dolanan 

Uji coba  produk media VCD Tembang Dolanan dilakukan pada satu kelas 

yakni siswa kelas II Al-Ghazaly. Hasil uji coba produk media VCD Tembang 

Dolanan pada siswa dapat dideskripsikan pada hasil analisis pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan dan pada sikap siswa terhadap pemberlakuan 

media.  

4.1.5.1 Hasil Analisis Pembelajaran Membaca Indah Tembang Dolanan  

Hasil pembelajaran membaca indah tembang dolanan siswa kelas II SD 

Unggulan Muslimat NU Kudus mengalami peningkatan setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan media VCD Tembang Dolanan. Peningkatan 

kemampuan siswa ini dapat dilihat dari hasil tes prapemberlakuan media dan hasil 

tes pemberlakuan media. Hasil prapemberlakuan menunjukkan rata-rata 69,83. 

Setelah diberikan pemberlakuan media VCD Tembang Dolanan, nilai rata-rata 

siswa menjadi 76,83, artinya terjadi peningkatan presentase sebesar 10,02 % dari 

prapemberlakuan. Nilai pemberlakuan media VCD Tembang Dolanan dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Nilai Pemberlakuan Media VCD Tembang Dolanan 

Sekolah/Kelas Nilai Pra Uji 

Coba Pemakaian 

Nilai Uji Coba 

Pemakaian 

Peningkatan 

Presentase 

SD Unggulan 

Muslimat NU Kudus 

69,83 76,83 10,02 % 
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4.1.5.2 Respon Siswa dan Guru terhadap Pemberlakuan Media VCD  

Tembang Dolanan 

Respon siswa dan guru selama mengikuti pembelajaran menggunakan 

media VCD Tembang Dolanan dapat dilihat dari perilakunya dalam 

pembelajaran. Hal ini dapat diketahui dari hasil observasi dan hasil jurnal. 

4.1.5.2.1 Hasil Observasi 

Observasi dilaksanakan selama pembelajaran membaca indah tembang 

dolanan pada guru dan siswa kelas II Al-Ghazaly SD Unggulan Muslimat NU 

Kudus. 

a. Hasil observasi siswa 

Observasi dilaksanakan peneliti sendiri yang menjadi pengamat. Berikut 

ini merupakan analisis data hasil observsi pada siswa kelas II Al-Ghazaly SD 

Unggulan Muslimat NU Kudus. 

Tabel 4.6 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Kelas II Al-Ghazaly SD Unggulan 

Muslimat NU Kudus 

Keterangan Sikap siswa 

terhadap 

teknik 

pembelajaran 

Keaktifan 

siswa dalam 

pembelajaran 

Siswa senang 

saat 

mengikuti 

pembelajaran 

Siswa mampu 

melaksanakan 

tugas dari 

guru 

Siswa fokus 

dalam 

pembelajaran 

Pra uji coba 

Pemakaian 

87 % 20 % 87 % 80 % 73 % 

Setelah uji 

coba pemakaian  

100 % 40 % 100 % 100 % 87 % 
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Presentase 

peningkatan 

13 % 20 % 13 % 20 % 14 % 

 Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dideskripsikan bahwa telah terjadi 

peningkatan sikap siswa yang lebih baik dalam pembelajaran membaca indah 

tembang dolanan dengan menggunakan media VCD Tembang Dolanan. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan media VCD Tembang Dolanan memberikan peningkatan pada sikap 

positif siswa dalam pembelajaran membaca indah tembang dolanan. Media VCD 

Tembang Dolanan tersebut telah memberikan kontribusi pada pembelajaran 

dengan membuat siswa tertarik terhadap media pembelajaran, aktif dalam 

pembelajaran, senang, mampu melaksanakan tugas dari guru dan fokus dalam 

mengikuti pembelajaran. 

b. Hasil observasi guru 

Pada lembar observasi guru dianalisis beberapa aspek tentang perubahan 

sikap guru sebelum dan sesudah memberikan pembelajaran membaca indah 

tembang dolanan. Hasil observasi guru setelah pemberlakuan media VCD 

Tembang Dolanan dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut. 
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Tabel 4.7 Hasil Observasi Aktivitas Guru Bahasa Jawa SD Unggulan 

Muslimat NU Kudus 

Keterangan Merespon 

kemampuan 

siswa dengan 

bertanya dan 

memberi 

penguatan 

Memberi 

penjelasan 

kepada 

siswa 

Menggunakan 

media sebagai 

variasi 

pembelajaran 

Mampu 

menjadikan 

pembelajaran 

yang kondusif 

dan 

menyenangkan 

Membuka dan 

menutup 

pelajaran 

dengan baik 

Pra uji 

coba 

pemakaian 

√ √ - - - 

Setelah uji 

coba 

pemakaian 

√ √ √ √ √ 

Dari hasil observasi pada guru Bahasa Jawa SD  Unggulan Muslimat NU 

Kudus yang terdapat pada tabel 4.7 dapat diamati perubahan sikap guru sebelum 

dan sesudah menggunakan media VCD Tembang Dolanan dalam pembelajaran. 

Perubahan yang terjadi pada guru adalah setelah menggunakan media VCD 

Tembang Dolanan. Guru dapat menggunakan media sebagai variasi dalam 

pembelajaran. Selain itu, setelah menggunakan media VCD Tembang Dolanan 

guru dapat mengembangkan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. 

Guru juga dapat membuka dan menutup pembelajaran dengan baik. 
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4.1.5.2.2 Hasil Jurnal  

Jurnal terdiri dari jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal tersebut diisi setelah 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan media VCD Tembang Dolanan selesai. 

Berikut adalah hasil jurnal siswa dan jurnal guru. 

Hasil jurnal pada siswa kelas II Al-Ghazaly SD Unggulan Muslimat NU 

Kudus menunjukkan bahwa semua siswa merasa senang mengikuti pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan menggunakan media VCD Tembang Dolanan. 

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil pengamatan yang menunjukkan sikap siswa 

yang merasa senang saat pembelajaran berlangsung.  

Tanggapan siswa mengenai sulit tidaknya saat membaca indah tembang 

dolanan dengan menggunakan media VCD Tembang Dolanan sangat lumayan. 

Sebagian besar siswa merasa tidak kesulitan saat membaca indah tembang 

dolanan dengan menggunakan media VCD Tembang Dolanan. Meskipun 3 dari 

15 siswa merasa kesulitan, namun pada akhirnya mereka semua mampu 

melaksanakan tugas dari guru sebagai upaya untuk mengetahui seberapa tingkat 

pemahaman dan kemampuan siswa.  

Pada jurnal juga menunjukkan bahwa semua siswa merasa senang bisa 

membaca indah tembang dolanan dengan menggunakan media VCD Tembang 

Dolanan. Dengan tanggapan siswa yang merasa senang tersebut, siswa pun ingin 

menerapkan pembelajaran membaca indah tembang dolanan dengan 

menggunakan media VCD Tembang Dolanan. 

Berdasarkan jurnal guru, tanggapan mengenai respon siswa terhadap 

media VCD Tembang Dolanan adalah siswa sangat antusias mengikuti 
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pembelajaran menggunakan media VCD Tembang Dolanan. Tingkah laku atau 

sikap siswa pada saat pembelajaran berlangsung terlihat aktif dan antusias, namun 

ada juga beberapa siswa yang kurang antusias mengikuti. Suasana pada 

pembelajaran tembang terkesan menyenangkan dan ramai. Hal ini dikarenakan 

para siswa tanggap dan aktif mengikuti pembelajaran. Dengan penerapan seperti 

ini menjadikan siswa tidak bosan dan tertarik serta senang mengikuti 

pembelajaran. 

Berdasarkan tanggapan guru terhadap media VCD Tembang Dolanan 

yang dikembangkan ini sangat menarik dan cocok digunakan dalam pembelajaran. 

Media berupa audio visual yang bisa dinikmati siswa menjadikan siswa lebih 

tertarik dan tidak bosan. Selain memberi tanggapan, guru juga memberi saran atau 

pesan kepada peneliti agar media VCD Tembang Dolanan ini lebih dikembangkan 

lagi, dibuat semenarik mungkin dan durasinya tidak terlalu panjang.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan yang 

berkaitan dengan pengembangan media audio visual untuk menunjang 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan, yakni mengenai analisis 

kebutuhan, merancang prototipe, validitas prototipe, revisi prototipe, uji coba 

produk. 

 Dari hasil analisis kebutuhan terhadap media untuk menunjang 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan diketahui bahwa guru 

menginginkan media yang menarik untuk pembelajaran membaca indah tembang 

dolanan. Media yang diinginkan berupa audio visual (VCD) yang berisi mp3 

tembang dolanan disertai gambar dan lirik sesuai isi lagu. Oleh karena itu 

dikembangkan media VCD Tembang Dolanan yang berisi mp3 tembang dolanan 

yang bernada ceria disertai gambar dan lirik sesuai isi lagu. Dengan tampilan 

gambar yang menarik dan penuh warna sesuai dengan karakter anak diharapkan 

bisa menjadikan siswa tertarik dan senang mengikuti pembelajaran. 

 Hasil presentase penilaian prototipe dari ahli media sebesar 82,95% 

termasuk ke dalam kriteria baik dan dari ahli materi sebesar 75% menunjukkan 

kriteria cukup.  Selanjutnya prototipe direvisi sesuai saran dari ahli media dan ahli 

materi. Namun, tidak semua saran masukan yang didapat dijadikan sebagai dasar 

perbaikan karena peneliti mempunyai konsep, desain serta pertimbangan sendiri. 

75 
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Setelah produk direvisi kemudian diujicobakan pada siswa kelas II Al-

Ghazaly SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Dari hasil uji coba diketahui bahwa 

terjadi peningkatan presentase sebesar 10,02% dari nilai rata-rata 69,83 menjadi 

76,83. Selain itu hasil observasi dan tanggapan dari siswa menunjukkan bahwa 

mereka merasa senang mengikuti pembelajaran menggunakan media. Guru pun 

menanggapi jika siswa terlihat antusias dan senang mengikuti pembelajaran 

menggunakan media VCD Tembang Dolanan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Disarankan kepada guru agar lebih memanfaatkan perkembangan 

teknologi yang semakin maju untuk mengembangkan media pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan untuk siswa dalam pembelajaran bahasa 

Jawa. 

2. Penelitian pengembangan media ini masih belum sempurna, perlu 

penyempurnaan dan pengembangan lagi agar bisa menghasilkan produk 

baru yang lebih menarik dan menyenangkan untuk menunjang 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan. 
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Lampiran 1 

 

Nama : ` 

Instansi : 

 

 

KUESIONER 

KEBUTUHAN GURU TERHADAP MEDIA VCD TEMBANG DOLANAN 

BAGI SISWA KELAS II SD 

 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner, telah 

disedikan petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut. 

1. Bapak/Ibu diharapkan memberi jawaban pada setiap soal di bawah ini dengan 

memberikan tanda cek (√) dalam kurung yang telah tersedia di depan jawaban. 

Contoh : 

(√) Ya  

(  ) Tidak 

2. Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh : (√) TV (  ) internet (√) buku 

3. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disedikaan, tuliskan jawaban 

Bapak/ Ibu pada tempat yang telah tersedia. 

Contoh: 

(√) ……………………………………………………. (berisi jawaban). 

4. Bapak/ Ibu dimohon memberikan alasan singkat terhadap masing-masing 

jawaban yang diberikan pada tempat jawaban yang tersedia. 
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1. Apakah Bapak/ Ibu pernah mengajarkan materi membaca indah tembang 

dolanan? 

(   ) Ya    (   ) Tidak 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. Jika ya, bagaimana kondisi kelas saat pembelajaran membaca indah tembang 

dolanan? 

(   ) Ramai    (   ) Tenang 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah kendala yang Bapak/ Ibu alami saat mengajarkan materi membaca 

indah tembang dolanan? 

(   ) Tidak bisa menembangkan 

(   ) Kurangnya alokasi waktu  

(   ) ……………………………………………………............................... 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Pernahkah Bapak/ Ibu menggunakan media penunjang pembelajaran saat 

mengajarkan materi membaca indah tembang dolanan? 

 (   ) Ya (   ) Tidak 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. Jika ya, media apa yang pernah Bapak/ Ibu gunakan saat pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan? 

(   ) Buku tembang dolanan (   ) VCD 

(   ) Kaset tape recorder  (   ) ………………………………………… 
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Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6. Dari mana biasanya Bapak/ Ibu mendapatkan media tersebut? 

(   ) Merekam langsung tembang dolanan 

(   ) Dari tunjangan sekolah 

(   ) Membeli di toko  

(   ) …………………………………………………….................................... 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

7. Apakah media yang Bapak/ Ibu gunakan sudah efektif dan efisien untuk 

pembelajaran? 

(   ) Sudah    (   ) Belum 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

8. Jika belum, jenis media apa yang Bapak/ Ibu butuhkan? 

(   ) Audio (tape recorder) 

(   ) Visual (buku) 

(   ) Audio visual (VCD) 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9. Jika audio visual (VCD), menurut Bapak/ Ibu apakah media jenis VCD sesuai 

dengan pembelajaran membaca indah tembang dolanan? 

(   ) Ya     (   ) Tidak 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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10. Bagaimana isi konsep media VCD Tembang Dolanan yang Bapak/Ibu 

inginkan? 

(   ) Berisi video tembang dolanan dengan running text (lirik) 

(   ) Berisi slide gambar dan mp3 tembang dolanan dengan running text (lirik) 

(   ) …………………………………………………….................................. 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

11. Berapa durasi waktu untuk setiap pemutaran tembang dolanan yang menurut 

Bapak/ Ibu sesuai dengan waktu pembelajaran? 

(   ) 2 menit   (   ) 3 menit   (   ) 4 menit 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. Bagaimana kemasan media yang Bapak/ Ibu inginkan? 

(   ) Menarik   (   ) Biasa 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

13. Menurut Bapak/ Ibu, bagaimana penulisan judul dalam VCD Tembang 

Dolanan? 

(   ) Tulisannya besar dan jelas 

(   ) Bentuk huruf dan warna menarik 

(   ) Tidak terlalu panjang 

(   ) ……………………………………………………..................................... 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

14. Mm      Mm   Mm 

Besar     Sedang    Kecil 
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Dalam contoh ukuran huruf di atas, ukuran mana yang menurut Bapak/ Ibu 

sesuai untuk judul kaset? 

(   ) Besar    (   ) Sedang   (   ) Kecil 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

15. Tembang     Tembang      Tembang      Tembang       Tembang 

1                            2                  3                  4                     5 

Dari bentuk huruf di atas, mana yang sesuai untuk penulisan judul VCD 

Tembang Dolanan? 

(   ) 1    (   ) 2    (   ) 5 

(   ) 3    (   ) 4   

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

16. Bagaimana tampilan sampul kaset yang menurut Bapak/ Ibu menarik?  

(   ) Terdapat gambar dan tulisan  

(   ) Terdapat gambar saja  

(   ) Terdapat tulisan saja 

(   ) ………………………………………………………………………….. 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

17. Bila terdapat gambar, gambar apa yang menurut Bapak/ Ibu menarik? 

(   ) Gambar asli   (   ) Gambar foto 

(   ) Gambar kartun  (   ) ………………………………………… 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

18. Menurut Bapak/ Ibu, bagaimanakah tampilan gambar perwajahan label VCD 

yang baik? 
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(   ) Banyak variasi warna pada gambar 

(   ) Gambar besar dan jelas 

(   ) Tidak perlu banyak variasi pada gambar 

(   ) ……………………………………………………..................................... 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

19. Tembang     Tembang       Tembang      TEMBANG      Tembang 

1                            2                   3                 4                 5 

Dari bentuk huruf di atas, mana yang sesuai untuk penulisan lirik tembang 

pada VCD Tembang Dolanan? 

(   ) 1    (   ) 3    (   ) 5 

(   ) 2    (   ) 4  

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

20. Menurut Bapak/ Ibu, berapa judul tembang dolanan yang dipilih dalam satu 

VCD? 

(   ) 8    (   ) 10    (   ) ……… 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

21. Apakah guru kesulitan dalam mendapatkan media tembang dolanan? 

(   ) Ya   (   ) Tidak 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

22. Menurut Bapak/ Ibu bagaimana ketersediaan media VCD Tembang Dolanan 

di lapangan? 

(   ) Banyak 
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(   ) Sedikit 

(   ) Tidak ada 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

23. Apa harapan Bapak/ Ibu jika dibuat media VCD Tembang Dolanan untuk 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan? 

(   ) Siswa dapat belajar dengan mudah 

(   ) Siswa lebih tertarik dalam pembelajaran membaca indah tembang dolanan 

(   ) …………………………………………………………….. 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

24. Manfaat apa yang akan Bapak/ Ibu peroleh dengan menggunakan media 

tersebut? 

(   ) Lebih mudah mengajarkan materi membaca indah tembang dolanan  

(   ) Pembelajaran tidak monoton 

(   ) Siswa lebih jelas memahami materi membaca indah tembang dolanan 

(   ) ……………………………………………………………… 

Alasan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

25. Saran/masukan apakah yang Bapak/Ibu berikan untuk media VCD Tembang 

Dolanan yang akan dikembangkan oleh peneliti? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 2 

Nama  :  

Instansi  : 

Hari/ tanggal : 

KUESIONER 

PENILAIAN PROTOTIPE MEDIA VCD TEMBANG DOLANAN 

 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner penilaian adalah sebagai berikut. 

1. Tuliskan identitas Bapak/ Ibu pada tempat yang tersedia. 

2. Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada kuesioner yang telah tersedia. 

3. Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan 

tanda cek (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4 = sangat serasi.  

Angka 3 = serasi. 

Angka 2 = kurang serasi. 

Angka 1 = tidak serasi. 

Contoh: 

  Sangat serasi <………> tidak serasi 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Selain mengisi angka penilaian tersebut, mohon Bapak/ Ibu memberikan saran 

masukan. 

5. Disamping penilaian pada format A, Bapak/ Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap “Media VCD Tembang 

Dolanan” yang dihasilkan apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan. 

Saran perbaikan secara umum dituliskan pada kuesioner format B. 
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KUESIONER PENILAIAN AHLI MATERI 

 

Format A 

 

1. Apakah isi media VCD Tembang Dolanan sesuai dengan kompetensi dasar 

membaca indah tembang dolanan untuk siswa kelas II SD? 

 Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Apakah media yang disajikan telah sesuai dengan tujuan pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan? 

 Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah pemilihan judul tembang dolanan sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran? 

 Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah pemilihan ilustrasi gambar sudah sesuai dengan judul tembang 

dolanan? 

 Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 
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Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Apakah media VCD Tembang Dolanan yang disajikan sudah sesuai dengan 

kebutuhan siswa kelas II SD? 

 Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Apakah media VCD Tembang Dolanan sudah sesuai dengan tingkat 

pemahaman siswa kelas II SD? 

 

 Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Apakah materi membaca indah tembang dolanan sudah sesuai dengan 

siswa kelas II SD? 

 Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

 Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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FORMAT B 

 

Saran Perbaikan secara Umum Media VCD Tembang Dolanan 
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Lampiran 3 

Nama  :  

Instansi  : 

Hari/ tanggal : 

KUESIONER 

PENILAIAN PROTOTIPE MEDIA VCD TEMBANG DOLANAN 

 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner penilaian adalah sebagai berikut. 

1. Tuliskan identitas Bapak/ Ibu pada tempat yang tersedia. 

2. Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada kuesioner yang telah tersedia. 

3. Penilaian yang diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan 

tanda cek (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4 = sangat serasi.  

Angka 3 = serasi. 

Angka 2 = kurang serasi. 

Angka 1 = tidak serasi. 

Contoh: 

  Sangat serasi <………> tidak serasi 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Selain mengisi angka penilaian tersebut, mohon Bapak/ Ibu memberikan saran 

masukan. 

5. Disamping penilaian pada format A, Bapak/ Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap “Media VCD Tembang 

Dolanan” yang dihasilkan apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan. 

Saran perbaikan secara umum dituliskan pada kuesioner format B. 
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KUESIONER PENILAIAN AHLI MEDIA 

 

Format A 

1) Sampul Kotak Pembungkus VCD Tembang Dolanan 

1. Apakah komposisi warna pada sampul kotak pembungkus VCD Tembang 

Dolanan sudah sesuai? 

 Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Apakah penataan tampilan gambar sampul kotak pembungkus VCD 

Tembang Dolanan sudah sesuai? 

Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah penataan tampilan tulisan pada sampul kotak pembungkus VCD 

Tembang Dolanan sudah serasi? 

 Sangat serasi <…...>tidak serasi 

4 3 2 1 

 Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah bentuk dan ukuran huruf pada sampul kotak pembungkus VCD 

Tembang Dolanan sudah sesuai? 

Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 
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Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2) Perwajahan Label VCD Tembang Dolanan 

1. Apakah komposisi warna pada perwajahan label VCD Tembang Dolanan 

sudah sesuai? 

 Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

  

 

 Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana penataan tampilan gambar perwajahan label VCD Tembang 

Dolanan sudah sesuai? 

 Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah penataan tampilan tulisan pada perwajahan label VCD Tembang 

Dolanan sudah serasi? 

 Sangat serasi <….>tidak serasi 

4 3 2 1 

 Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah bentuk dan ukuran huruf pada perwajahan label VCD Tembang 

Dolanan sudah sesuai? 
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Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Apakah kejelasan tayangan pada perwajahan label VCD sudah baik?  

  Sangat baik<….>tidak baik 

4 3 2 1 

 Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3) Isi VCD Tembang Dolanan 

1. Bagaimanakah pemilihan judul tembang dolanan pada VCD Tembang 

Dolanan? 

 Sangat baik <….> tidak baik 

4 3 2 1 

 

 Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Bagaimanakah penempatan tulisan judul tembang dolanan pada VCD 

Tembang Dolanan? 

 Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. Apakah penulisan judul tembang dolanan pada VCD Tembang Dolanan 

sudah sesuai? 

 Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Apakah komposisi warna penulisan judul tembang dolanan pada VCD 

Tembang Dolanan  telah sesuai? 

  Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

 Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

5. Apakah pemilihan gambar dalam slide pada VCD Tembang Dolanan telah 

sesuai? 

 Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Apakah penataan tulisan lirik pada VCD Tembang Dolanan sudah sesuai? 

 Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Apakah bentuk dan ukuran huruf pada VCD Tembang Dolanan sudah 

sesuai? 

Sangat sesuai <…...>tidak sesuai 
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4 3 2 1 

 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. Apakah penulisan daftar tembang pada VCD Tembang Dolanan telah 

sesuai? 

  Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

9. Apakah kejelasan tayangan slide gambar pada VCD Tembang Dolanan 

sudah baik? 

  Sangat baik <……>tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………….. 

..……………………………………………………………………………… 

10. Apakah komposisi warna pada tayangan slide gambar dalam VCD 

Tembang Dolanan sudah sesuai? 

 

  Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

 

Saran masukan: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

11. Apakah durasi pada setiap tampilan tembang dolanan sudah sesuai? 
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   Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

   Saran masukan: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

12. Apakah isi slide tembang dolanan sudah sesuai? 

  Sangat sesuai <……>tidak sesuai 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

13. Apakah media VCD Tembang Dolanan layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran membaca indah tembang dolanan? 

  Sangat layak <……>tidak layak 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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FORMAT B 

 

4) Saran Perbaikan secara Umum Media VCD Tembang Dolanan 
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Lampiran 4 

 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Berilah tanda check list (√) pada lembar observasi berikut ini! 

  

Responden Aspek Keterangan 

 1 2 3 4 5 

1      Aspek penilaian: 

1) Sikap siswa terhadap teknik 

pembelajaran 

2) Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran 

3) Siswa senang saat mengikuti 

pembelajaran 

4) Siswa mampu melaksanakan 

tugas dari guru 

5) Siswa fokus dalam 

pembelajaran 

2      

3      

4      

5      

dst      
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Lampiran 5 

 

 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Berilah tanda check list (√) pada tempat yang tersedia! 

 

Nama Guru: 

Sekolah:  

Check (√) Keterangan 

Ya Tidak  

1) Guru merespon kemampuan siswa 

dengan bertanya dan memberi penguatan 

   

2) Guru memberi penjelasan kepada siswa    

3) Guru menggunakan media sebagai 

variasi pembelajaran 

   

4) Guru mampu menjadikan pembelajaran 

yang kondusif dan menyenangkan 

   

5) Guru membuka dan menutup pelajaran 

dengan baik 
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Lampiran 6 

Nama   : 

Hari/ Tanggal  : 

Kelas/ Sekolah : 

JURNAL SISWA 

 

1) Apakah Adik senang mengikuti pembelajaran membaca indah tembang 

dolanan dengan menggunakan media VCD Tembang Dolanan? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………..… 

2) Apakah Adik kesulitan saat membaca indah tembang dolanan dengan 

menggunakan media VCD Tembang Dolanan?  

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………... 

3) Apakah Adik senang bisa membaca indah tembang dolanan dengan 

menggunakan media VCD Tembang Dolanan?  

Jawab: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………….. 

4) Apakah media VCD Tembang Dolanan yang digunakan menarik? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5) Apakah Adik ingin belajar dengan menggunakan media VCD Tembang 

Dolanan? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 7 

 

Nama  : 

Hari/ Tanggal :  

JURNAL GURU 

 

1) Bagaimana respon siswa terhadap media VCD Tembang Dolanan yang 

digunakan? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………..…… 

2) Bagaimana sikap atau tingkah laku siswa selama pembelajaran 

berlangsung? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3) Bagaimana situasi atau suasana pembelajaran dengan menggunakan 

media VCD Tembang Dolanan? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………

……………………………………………...…………………………. 

4) Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap media VCD Tembang 

Dolanan yang telah dikembangkan oleh peneliti? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5) Bagaimana pesan, kesan, dan saran Bapak/Ibu bagi pembelajaran 

membaca indah tembang dolanan ini untuk selanjutnya? 

Jawab: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Lampiran 8 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Prapemberlakuan Media 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : SD Unggulan Muslimat NU Kudus 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : II/1 

Alokasi Waktu : 1x35 menit 

 

Standar Kompetensi :  

Membaca: Mampu membaca dan memahami berbaagai ragam teks bacaan dengan 

menggunakan teknik membaca cepat, membaca bersuara, membaca indah, dan 

membaca huruf Jawa. 

Kompetensi Dasar :  

Membaca indah (misal geguritan, tembang dolanan). 

Indikator  :  

1. Mampu menjelaskan pengertian tembang dolanan beserta contohnya. 

2. Mampu memahami isi tembang dolanan. 

3. Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai lafal yang jelas. 

4. Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai intonasi yang tepat. 

5. Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai irama yang tepat. 

6. Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai ekspresi yang tepat. 

7. Mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di depan kelas. 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian tembang dolanan beserta contohnya. 

2. Siswa mampu memahami isi tembang dolanan. 

3. Siswa mampu membaca indah tembang dolanan sesuai lafal yang jelas. 

4. Siswa mampu membaca indah tembang dolanan sesuai intonasi yang tepat. 

5. Siswa mampu membaca indah tembang dolanan sesuai irama yang tepat. 

6. Siswa mampu membaca indah tembang dolanan sesuai ekspresi yang tepat. 

7. Siswa mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di depan kelas. 
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MATERI AJAR 

Tembang dolanan yang mengandung nilai pendidikan karakter. 

METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab, demonstrasi, praktikum. 

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Kegiatan awal 

 Apersepsi 

- Guru mengawali pembelajaran dengan mengingat kembali pembelajaran pada 

pertemuan minggu lalu. 

- Guru memberi pengantar atau penjelasan singkat tentang materi yang akan 

dipelajari, dan siswa memperhatikan penjelasan dari guru. 

- Siswa dan guru bertanya jawab mengenai tembang dolanan. 

Misal: 

Sapa sing ngerti apa kuwi tembang dolanan? 

Contone tembang dolanan kuwi apa wae? Coba sebutna! 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

- Salah satu siswa maju ke depan untuk membacakan tembang dolanan yang 

dipilihkan guru. 

- Guru mendemonstrasikan salah satu tembang dolanan dengan membaca buku 

pelajaran yang ada, kemudian siswa memperhatikannya. 

- Setelah memahami, siswa bersama-sama membaca indah tembang dolanan 

yang diajarkan tersebut.  

- Guru menjelaskan cara membaca indah tembang dolanan tersebut sesuai 

dengan lafal, intonasi, irama, dan ekspresi yang tepat. 

- Guru dan siswa bertanya jawab mengenai isi tembang dolanan tersebut. 

 Elaborasi  

- Guru menyuruh siswa bersama-sama membaca indah tembang dolanan 

“Menthog-menthog” kemudian mengerjakan soal tertulis mengenai materi 

yang telah disampaikan. 

- Setelah selesai mengerjakan soal tertulis, siswa maju satu per satu membaca 

indah tembang dolanan yang disukai dan guru menilainya. 

 Konfirmasi 

- Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan pengertian tembang 

dolanan serta contohnya. 
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- Guru dan siswa bersama-sama membaca indah salah satu tembang dolanan 

sesuai lafal, intonasi, irama, dan ekspresi yang tepat. 

 Penutup 

- Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

- Guru memberi tugas rumah kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya dan membuat satu pertanyaan. 

BAHAN AJAR 

- Tembang dolanan jawa 

- Buku Remen Basa Jawa kanggo Sekolah Dasar Kelas II 

 

PENILAIAN 

Teknik : tes unjuk kerja 

Soal/instrumen:  

 

SOAL TULIS 

1. Apa tembang dolanan iku? 

2. Sebutna 5 tembang dolanan sing kokreteni! 

3. Tembang dolanan “Menthog-menthog” iku nerangke apa? 

 

SOAL LISAN 

Coba lagokna tembang dolanan sing kokreteni kanthi pocapan lan lagu kang 

bener ing ngarep kelas! 

 

Nilai akhir: Jumlah skor   x 100% 

                 Skor maksimal 

                                                                                           

  Kudus,  

                                                                                      Guru Praktikan 

 

 

                                                                                          Siti Fatmawati Utami 

                                                                                          2601409039 
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Lampiran 9 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pemberlakuan Media 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah : SD Unggulan Muslimat NU Kudus 

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa 

Kelas/Semester : II/1 

Alokasi Waktu : 1x35 menit 

Standar Kompetensi :  

Membaca: Mampu membaca dan memahami berbaagai ragam teks bacaan dengan 

menggunakan teknik membaca cepat, membaca bersuara, membaca indah, dan 

membaca huruf Jawa. 

Kompetensi Dasar :  

Membaca indah (misal geguritan, tembang dolanan). 

Indikator  :  

1. Mampu menjelaskan pengertian tembang dolanan beserta contohnya. 

2. Mampu memahami isi tembang dolanan. 

3. Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai lafal yang jelas. 

4. Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai intonasi yang tepat. 

5. Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai irama yang tepat. 

6. Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai ekspresi yang tepat. 

7. Mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di depan kelas. 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian tembang dolanan beserta contohnya. 

2. Siswa mampu memahami isi tembang dolanan. 

3. Siswa mampu membaca indah tembang dolanan sesuai lafal yang jelas. 

4. Siswa mampu membaca indah tembang dolanan sesuai intonasi yang tepat. 

5. Siswa mampu membaca indah tembang dolanan sesuai irama yang tepat. 

6. Siswa mampu membaca indah tembang dolanan sesuai ekspresi yang tepat. 

7. Siswa mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di depan kelas. 
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MATERI AJAR 

Tembang dolanan yang mengandung nilai pendidikan karakter. 

METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab, demonstrasi, praktikum. 

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Kegiatan awal 

 Apersepsi 

- Guru mengawali pembelajaran dengan mengingat kembali pembelajaran pada 

pertemuan minggu lalu. 

- Guru memberi pengantar atau penjelasan singkat tentang materi yang akan 

dipelajari, dan siswa memperhatikan penjelasan dari guru. 

- Siswa dan guru bertanya jawab mengenai tembang dolanan. 

Misal: 

Sapa sing ngerti apa kuwi tembang dolanan? 

Contone tembang dolanan kuwi apa wae? Coba sebutna! 

- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

- Salah satu siswa maju ke depan untuk membacakan tembang dolanan yang 

dipilihkan guru. 

- Guru mendemonstrasikan salah satu tembang dolanan melalui media 

pembelajaran yang berbentuk VCD Tembang Dolanan, kemudian siswa 

menonton untuk dipahami. 

- Setelah usai menonton dan memahami, siswa bersama-sama membaca indah 

tembang dolanan yang diputarkan tersebut.  

- Guru menjelaskan cara membaca indah tembang dolanan tersebut sesuai 

dengan lafal, intonasi, irama, dan ekspresi yang tepat. 

- Guru dan siswa bertanya jawab mengenai isi tembang dolanan tersebut. 

 Elaborasi  

- Guru memutarkan tembang dolanan “Menthog-menthog” kemudian siswa 

mengerjakan soal tertulis mengenai materi yang telah disampaikan. 

- Setelah selesai mengerjakan soal tertulis, siswa maju satu per satu membaca 

indah tembang dolanan yang disukai dan guru menilainya. 

 Konfirmasi 

- Guru menunjuk salah satu siswa untuk menjelaskan pengertian tembang 

dolanan serta contohnya. 
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- Guru dan siswa bersama-sama membaca indah salah satu tembang dolanan 

sesuai lafal, intonasi, irama, dan ekspresi yang tepat. 

 Penutup 

- Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

- Guru memberi tugas rumah kepada siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya dan membuat satu pertanyaan. 

 

BAHAN AJAR 

- Tembang dolanan jawa 

- Buku Remen Basa Jawa kanggo Sekolah Dasar Kelas II 

- Kaset VCD Tembang Dolanan. 

 

PENILAIAN 

Teknik : tes unjuk kerja 

Soal/instrumen:  

 

SOAL TULIS 

1. Apa tembang dolanan iku? 

2. Sebutna 5 tembang dolanan sing kokreteni! 

3. Tembang dolanan “Menthog-menthog” iku nerangke apa? 

 

SOAL LISAN 

Coba lagokna tembang dolanan sing kokreteni kanthi pocapan lan lagu kang 

bener ing ngarep kelas! 

 

Nilai akhir: Jumlah skor   x 100% 

                 Skor maksimal 

                                                                                          Kudus,  

                                                                                      Guru Praktikan  

 

 

                                                                                          Siti Fatmawati Utami 

                                                                                          2601409039 
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Lampiran 10 

  

 

 

 

SOAL TULIS 

 

1. Apa tembang dolanan iku? 

Wangsulan:………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………………... 

2.  Sebutna 5 tembang dolanan sing kokreteni! 

Wangsulan:……………………………………………………………………

…………………………………………..................................................... 

………………………………………………...……………………………… 

3.Tembang dolanan “Menthog-menthog” iku nerangke apa? 

Wangsulan:……………………………………………………………………

……………...…………………………………………………………………. 

 

 

SOAL LISAN 

 

Coba lagokna tembang dolanan sing kokreteni kanthi pocapan lan lagu 

kang bener ing ngarep kelas! 

 

 

 

 

NAMA : 

KELAS : 
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Lampiran 11 

Indikator Kriteria Penilaian 

Kegiatan Membaca Indah Tembang Dolanan 

 

No Indikator Skor 

1. Mampu menjelaskan pengertian tembang dolanan secara 

singkat. 

- Sangat mampu menjelaskan pengertian secara singkat dengan 

benar. 

- Lumayan mampu menjelaskan pengertian secara singkat 

dengan benar.  

- Cukup mampu menjelaskan pengertian secara singkat dengan 

benar. 

- Kurang mampu menjelaskan pengertian secara singkat dengan 

benar. 

- Tidak mampu menjelaskan pengertian secara singkat dengan 

benar. 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2.  Mampu menyebutkan contoh tembang dolanan  minimal 5 

 

- Mampu menyebutkan 5 tembang dolanan 

- Mampu menyebutkan 4 tembang dolanan 

- Mampu menyebutkan 3 tembang dolanan 

- Mampu menyebutkan 2 tembang dolanan 

- Mampu menyebutkan 1 tembang dolanan 

    

     5 

     4 

3 

     2 

1 

3.  Mampu memahami isi tembang dolanan 

- Sangat mampu memahami isi tembang dolanan  

- Lumayan mampu memahami isi tembang dolanan 

- Cukup mampu memahami isi tembang dolanan 

- Kurang mampu memahami isi tembang dolanan 

     

    

    5 

    4 

    3  

    2 
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Tidak mampu memahami isi tembang dolanan      1 

4.  Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai lafal yang jelas 

- Sangat mampu membaca indah tembang dolanan sesuai lafal 

yang jelas 

- Lumayan mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

lafal yang jelas 

- Cukup mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

   lafal yang jelas 

- Kurang mampu membaca indah tembang dolanan sesuai lafal 

yang jelas 

- Tidak mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

   lafal yang jelas 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5.  Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai intonasi yang 

tepat  

- Sangat mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

intonasi yang tepat 

- Lumayan mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

intonasi yang tepat 

- Cukup mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

intonasi yang tepat 

- Kurang mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

intonasi yang tepat 

- Tidak mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

 intonasi yang tepat 

 

 

5 

 

4 

 

     3 

     

     2 

 

1 

6.  Mampu membaca indah tembang dolanan sesuaiirama yang 

tepat 

- Sangat mampu membaca indah tembang dolanan sesuai irama 

yang tepat 

- Lumayan mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

irama yang tepat 

 

    5 

 

4 
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- Cukup mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

   irama yang tepat 

- Kurang mampu membaca indah tembang dolanan sesuai irama 

yang tepat 

- Tidak mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

   irama yang tepat 

3 

     2 

 

     1 

7.  Mampu membaca indah tembang dolanan sesuai ekspresi yang 

tepat 

- Sangat mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

ekspresi yang tepat 

- Lumayan mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

ekspresi yang tepat 

- Cukup mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

   ekspresi yang tepat 

- Kurang mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

ekspresi yang tepat 

- Tidak mampu membaca indah tembang dolanan sesuai 

   ekspresi yang tepat 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

8.  Mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di depan kelas 

- Sangat mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di depan 

kelas 

- Lumayan mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di 

depan kelas 

- Cukup mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di depan 

kelas 

- Kurang mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di 

depan kelas 

- Tidak mampu mendemonstrasikan tembang dolanan di depan 

kelas 

 

     5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 



114 
 

 

Lampiran 12 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS II AL-GHAZALY 

SD UNGGULAN MUSLIMAT NU KUDUS 

 

NO NAMA 

1 Asyana Isna  Ummu A. 

2 Davy Diyaul Haq 

3 Diandra Safa Ramadhan 

4 Himmatul Aulia Cici P. 

5 Khoirul M. Ikhsan 

6 M. Maula Khadavi 

7 Naila Hanan Khansa 

8 Naila Zahara 

9 Najwa Isabel Zahro 

10 Nazif Ivan Al-Fikri 

11 Nilam Ulya Soraya 

12 Novida Najela Ulfah 

13 Raissania Amoreita R.N. 

14 Revalina Dwi Alya 

15 Zainal Abidin 
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Lampiran 16 

 

PENILAIAN TES TULIS 

PRAPEMBERLAKUAN MEDIA 

 

 

Nama Skor per 

indikator  

Keterangan 

1 2 3  

1. Asyana Isna  Ummu A. 5 5 5 
Indikator penilaian: 

- Mampu menjelaskan pengertian 

tembang dolanan secara singkat 

- Mampu menyebutkan contoh tembang 

dolanan minimal 5 

- Mampu memahami isi tembang dolanan 

 

 

 

 Skor tiap indikator    5   4    3    2    1 

2. Davy Diyaul Haq 5 4 1 

3. Diandra Safa Ramadhan 4 4 4 

4. Himmatul Aulia Cici P. 4 4 3 

5. Khoirul M. Ikhsan 3 5 3 

6. M. Maula Khadavi 5 5 4 

7. Naila Hanan Khansa  5 5 4 

8. Naila Zahara 4 4 4 

9. Najwa Isabel Zahro 4 5 2 

10. Nazif Ivan Al-Fikri 5 5 4 

11. Nilam Ulya Soraya 5 5 4 

12. Novida Najela Ulfah 5 5 4 

13. Raissania Amoreita R.N. 3 4 1 

14. Revalina Dwi Alya 5 4 3 

15. Zainal Abidin 3 5 4 
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Lampiran 17 

 

PENILAIAN TES TULIS 

 

SETELAH PEMBERLAKUAN MEDIA 

 

Nama Skor per 

indikator  

Keterangan 

1 2 3  

1. Asyana Isna  Ummu A. 5 5 5 Indikator penilaian: 

- Mampu menjelaskan pengertian 

tembang dolanan secara singkat 

- Mampu menyebutkan contoh tembang 

dolanan minimal 5 

- Mampu memahami isi tembang dolanan 

 

 

 

 Skor tiap indikator    5   4    3    2    1 

2. Davy Diyaul Haq 5 5 1 

3. Diandra Safa Ramadhan 5 5 5 

4. Himmatul Aulia Cici P. 5 5 5 

5. Khoirul M. Ikhsan 3 5 4 

6. M. Maula Khadavi 5 5 5 

7. Naila Hanan Khansa  5 5 5 

8. Naila Zahara 4 4 4 

9. Najwa Isabel Zahro 5 5 1 

10. Nazif Ivan Al-Fikri 5 5 5 

11. Nilam Ulya Soraya 5 5 5 

12. Novida Najela Ulfah 5 5 5 

13. Raissania Amoreita R.N. 3 5 1 

14. Revalina Dwi Alya 5 5 1 

15. Zainal Abidin 3 5 5 
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Lampiran 18 

 

PENILAIAN TES LISAN 

PRAPEMBERLAKUAN MEDIA 

 

Nama Skor per indikator Keterangan 

1 2 3 4 5 

1. Asyana Isna  Ummu A. 4 4 4 3 3 Indikator penilaian: 

1. Mampu membaca indah tembang 

    dolanan sesuai lafal yang jelas 

2. Mampu membaca indah tembang 

    dolanan sesuai intonasi yang tepat  

3. Mampu membaca indah tembang 

    dolanan sesuai irama yang tepat 

4. Mampu membaca indah tembang 

dolanan sesuai ekspresi yang tepat 

5. Mampu mendemonstrasikan tembang 

dolanan di depan kelas 

 

 Skor tiap indikator    5   4    3    2    1 

2. Davy Diyaul Haq 3 3 2 2 2 

3. Diandra Safa Ramadhan 4 4 4 3 3 

4. Himmatul Aulia Cici P. 4 3 3 2 3 

5. Khoirul M. Ikhsan 4 3 4 4 5 

6. M. Maula Khadavi 4 4 4 4 4 

7. Naila Hanan Khansa  3 3 3 3 3 

8. Naila Zahara 4 4 4 3 3 

9. Najwa Isabel Zahro 4 3 3 2 2 

10. Nazif Ivan Al-Fikri 3 3 3 3 0 

11. Nilam Ulya Soraya 3 3 3 3 3 

12. Novida Najela Ulfah 3 3 3 2 2 

13. Raissania Amoreita R.N. 4 3 3 2 2 

14. Revalina Dwi Alya 4 4 3 3 3 

15. Zainal Abidin 4 3 3 2 2 

 

 



118 
 

 

Lampiran 19 

PENILAIAN TES LISAN 

SETELAH PEMBERLAKUAN MEDIA 

 

Respon Skor per indikator  Keterangan 

1 2 3 4 5 

1. Asyana Isna  Ummu A. 5 5 5 4 4 Indikator penilaian: 

1. Mampu membaca indah tembang 

    dolanan sesuai lafal yang jelas 

2. Mampu membaca indah tembang 

    dolanan sesuai intonasi yang tepat  

3. Mampu membaca indah tembang 

    dolanan sesuai irama yang tepat 

4. Mampu membaca indah tembang 

dolanan sesuai ekspresi yang tepat 

5. Mampu mendemonstrasikan tembang 

dolanan di depan kelas 

 

 Skor tiap indikator    5   4    3    2    1 

2. Davy Diyaul Haq 4 3 2 2 2 

3. Diandra Safa Ramadhan 5 5 5 4 4 

4. Himmatul Aulia Cici P. 4 3 3 3 4 

5. Khoirul M. Ikhsan 4 3 4 3 4 

6. M. Maula Khadavi 5 4 4 4 4 

7. Naila Hanan Khansa  4 3 3 3 4 

8. Naila Zahara 4 4 4 3 4 

9. Najwa Isabel Zahro 4 3 3 3 3 

10. Nazif Ivan Al-Fikri 4 3 3 2 2 

11. Nilam Ulya Soraya 4 4 4 3 4 

12. Novida Najela Ulfah 4 4 4 3 3 

13. Raissania Amoreita R.N. 4 3 3 2 3 

14. Revalina Dwi Alya 4 3 3 3 4 

15. Zainal Abidin 4 3 2 2 2 
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Lampiran 20 

PENILAIAN TES PRAPEMBERLAKUAN MEDIA 

Nama 

Skor per indikator 

Jumlah 
Nilai 

Akhir 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. AsyanaIsna Ummu A. 5 5 5 4 4 4 3 3 33 82.5 Baik 

2. Davy Diyaul Haq 5 4 1 3 3 2 2 2 22 55 Kurang 

3. Diandra Safa Ramadhan 4 4 4 4 4 4 3 3 30 75 Baik 

4. Himmatul Aulia Cici P. 4 4 3 4 3 3 2 3 26 65 Cukup 

5. Khoirul M. Ikhsan 3 5 3 4 3 4 4 5 31 77.5 Baik 

6. M. Maula Khadavi 
5 5 4 4 4 4 4 4 34 85 

Sangat 

Baik 

7. NailaHanan Khansa 5 5 4 3 3 3 3 3 29 72.5 Cukup 

8. Naila Zahara 4 4 4 4 4 4 3 3 30 75 Baik 

9. Najwa Isabel Z. 4 5 2 4 3 3 2 2 25 62.5 Kurang 

10. Nazif Ivan Al-Fikri 5 5 4 3 3 3 3 0 26 65 Cukup 

11. NilamUlya S. 5 5 4 3 3 3 3 3 29 72.5 Cukup 

12. Novida Najela Ulfah 5 5 4 3 3 3 2 2 27 67.5 Cukup 

13. Raissania Amoreita R.N 3 4 1 4 3 3 2 2 22 55 Kurang 

14. RevalinaDwi 5 4 3 4 4 3 3 3 29 72.5 Cukup 

15. ZainalAbidin 3 5 4 4 3 3 2 2 26 65 Cukup 

Jumlah 419 1047,5 

 

Rata-rata 27,93 69,83 
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Lampiran 21  

PENILAIAN TES SETELAH PEMBERLAKUAN MEDIA 

 

 

 

Nama 
Skor per indikator 

Jumlah 
Nilai 

Akhir 
Kriteria 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Asyana Isna Ummu A. 
5 5 5 5 5 5 4 4 38 95 

Sangat 

Baik 

2. Davy Diyaul Haq 5 5 1 4 3 2 2 2 24 60 Kurang 

3. Diandra Safa Ramadhan 
5 5 5 5 5 5 4 4 38 95 

Sangat 

Baik 

4. Himmatul Aulia Cici P. 5 5 5 4 3 3 3 4 32 80 Baik 

5. Khoirul M. Ikhsan 3 5 4 4 3 4 3 4 30 75 Baik 

6. M. Maula Khadavi 
5 5 5 5 4 4 4 4 36 90 

Sangat 

Baik 

7. Naila Hanan Khansa  5 5 5 4 3 3 3 4 32 80 Baik 

8. Naila Zahara 4 4 4 4 4 4 3 4 31 77,5 Baik 

9. Najwa Isabel Z. 5 5 1 4 3 3 3 3 27 67,5 Cukup 

10. Nazif Ivan Al-Fikri 5 5 5 4 3 3 2 2 29 72,5 Cukup 

11. Nilam Ulya S. 5 5 5 4 4 4 3 4 34 85 Baik 

12. Novida Najela Ulfah 5 5 5 4 4 4 3 3 33 82,5 Baik 

13. Raissania Amoreita R.N. 3 5 1 4 3 3 2 3 24 60 Kurang 

14. Revalina Dwi  5 5 1 4 3 3 3 4 28 70 Cukup 

15. Zainal Abidin 3 5 5 4 3 2 2 2 25 62.5 Cukup 

Jumlah 461 1152,5 
 

Rata-rata 30,73 76,83 
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Lampiran 22 

HASIL LEMBAR OBSERVASI SISWA 

PRAPEMBERLAKUAN MEDIA 

 

       Berilah tanda check list (√) pada lembar observasi berikut ini! 

Responden Aspek 

1 2 3 4 5 

1. Asyana Isna  Ummu A. √ √ √ √ √ 

2. Davy Diyaul Haq - - √ √ - 

3. Diandra Safa Ramadhan √ √ - √ √ 

4. Himmatul Aulia Cici P. √ - √ √ √ 

5. Khoirul M. Ikhsan √ - √ √ √ 

6. M. Maula Khadavi √ √ √ √ √ 

7. Naila HananKhansa  √ - √ √ - 

8. Naila Zahara √ - √ √ √ 

9. Najwa Isabel Zahro √ - √ - - 

10. Nazif Ivan Al-Fikri √ - - √ √ 

11. Nilam Ulya Soraya √ - √ √ √ 

12. Novida Najela Ulfah √ - √ - √ 

13. Raissania Amoreita R.N. - - √ √ - 

14. Revalina Dwi Alya √ - √ √ √ 

15. Zainal Abidin √ - √ - √ 

Jumlah  13 3 13 12 11 

Jumlah (%) 87% 20% 87% 80% 73% 

Keterangan: 

Aspek 1: Sikap siswa terhadap teknik pembelajaran 

Aspek 2: Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

Aspek 3: Siswa senang saat mengikuti pembelajaran 

Aspek 4: Siswa mampu melaksanakan tugas dari guru 

Aspek 5: Siswa fokus dalam pembelajaran 



122 
 

 

Lampiran 23 

HASIL LEMBAR OBSERVASI SISWA 

SETELAH PEMBERLAKUAN MEDIA 

 

         Berilah tanda check list (√) pada lembar observasi berikut ini! 

Responden Aspek 

1 2 3 4 5 

1. Asyana Isna  Ummu A. √ √ √ √ √ 

2. Davy Diyaul Haq √ √ √ √ - 

3. Diandra Safa Ramadhan √ - √ √ √ 

4. Himmatul Aulia Cici P. √ - √ √ √ 

5. Khoirul M. Ikhsan √ √ √ √ √ 

6. M. Maula Khadavi √ √ √ √ √ 

7. Naila HananKhansa  √ - √ √ √ 

8. Naila Zahara √ - √ √ √ 

9. Najwa Isabel Zahro √ √ √ √ - 

10. Nazif Ivan Al-Fikri √ - √ √ √ 

11. Nilam Ulya Soraya √ - √ √ √ 

12. Novida Najela Ulfah √ - √ √ √ 

13. Raissania Amoreita R.N. √ √ √ √ √ 

14. Revalina Dwi Alya √ - √ √ √ 

15. Zainal Abidin √ - √ √ √ 

Jumlah  15 6 15 15 13 

Jumlah (%) 100% 40% 100% 100% 87% 

Keterangan: 

Aspek 1: Sikap siswa terhadap teknik pembelajaran 

Aspek 2: Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

Aspek 3: Siswa senang saat mengikuti pembelajaran 

Aspek 4: Siswa mampu melaksanakan tugas dari guru 

Aspek 5: Siswa fokus dalam pembelajaran 
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Lmpiran 24 

 

LEMBAR OBSERVASI TERHADAP GURU 

PRAPEMBERLAKUAN MEDIA 

 

Berilah tanda check list (√) pada tempat yang tersedia! 

 

Nama Guru: 

Sekolah:  

Check (√) Keterangan 

Ya Tidak  

1) Guru merespon kemampuan siswa dengan 

bertanya dan memberi penguatan 

√   

2) Guru memberi penjelasan kepada siswa √   

3) Guru menggunakan media sebagai variasi 

pembelajaran 

 √  

4) Guru mampu menjadikan pembelajaran 

yang kondusif dan menyenangkan 

 √  

5) Guru membuka dan menutup pelajaran 

dengan baik 

 √  
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Lampiran 25 

 

LEMBAR OBSERVASI TERHADAP GURU 

SETELAH PEMBERLAKUAN MEDIA 

 

Berilah tanda check list (√) pada tempat yang tersedia! 

 

Nama Guru: 

Sekolah:  

Check (√) Keterangan 

Ya Tidak  

1) Guru merespon kemampuan siswa dengan 

bertanya dan memberi penguatan 

√   

2) Guru memberi penjelasan kepada siswa √   

3) Guru menggunakan media sebagai variasi 

pembelajaran 

√   

4) Guru mampu menjadikan pembelajaran 

yang kondusif dan menyenangkan 

√   

5) Guru membuka dan menutup pelajaran 

dengan baik 

√   
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Lampiran 26 

 

REKAP LEMBAR JURNAL SISWA 

Nama 
Aspek 

1 2 3 4 5 

1. Asyana Isna  Ummu A. √ - √ √ √ 

2. Davy Diyaul Haq √ - √ √ √ 

3. Diandra Safa Ramadhan √ - √ √ √ 

4. Himmatul Aulia Cici P. √ √ √ √ √ 

5. Khoirul M. Ikhsan √ - √ √ √ 

6. M. Maula Khadavi √ - √ √ √ 

7. Naila Hanan Khansa  √ - √ √ √ 

8. Naila Zahara √ √ √ √ √ 

9. Najwa Isabel Zahro √ - √ √ √ 

10. Nazif Ivan Al-Fikri √ - √ √ √ 

11. Nilam Ulya Soraya √ - √ √ √ 

12. Novida Najela Ulfah √ - √ √ √ 

13. Raissania Amoreita R.N. √ √ √ √ √ 

14. Revalina Dwi Alya √ - √ √ √ 

15. Zainal Abidin √ - √ √ √ 

Jumlah  15 3 15 15 15 

Jumlah (%) 100% 20% 100% 100% 100% 

      Keterangan: 

Aspek 1: Siswa senang mengikuti pembelajaran membaca indah tembang 

dolanan dengan menggunakan media VCD Tembang Dolanan. 

Aspek 2: Siswa kesulitan saat membaca indah tembang dolanan dengan 

menggunakan media VCD Tembang Dolanan. 

Aspek 3: Siswa senang bisa membaca indah tembang dolanan dengan 

menggunakan media VCD Tembang Dolanan. 

      Aspek 4: Media VCD Tembang Dolanan yang digunakan menarik. 

Aspek 5: Siswa ingin belajar dengan menggunakan media VCD Tembang 

Dolanan. 
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Lampiran 30 

 

LIRIK TEMBANG DOLANAN 

 

(1) GUNDHUL PACUL 

 

Gundhul gundhul pacul cul gembelengan 

Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan 

Wakul ngglempang segane dadi sak latar 

Wakul ngglempang, segane dadi sak latar 

 

Ana bocah gundhul ndhul lunga menyang sawah 

Nyunggi nyunggi wakul kul karo gembelengan 

Mlaku ning tengah dalan ora wedi bebayan 

Mlaku ning tengah dalan ora wedi bebayan 

Wakule ngglempang dadi sak latar 

  

Aja nangis ndhul mundhak tambah gundhul 

Aja nangis ndhul mundhak tambah gundhul 

 

(2) JARANAN 

Jaranan jaranan…jarane jaran Teji 

Sing nunggang Ndara Bei sing ngiring para abdi 

Jreg jreg nong..jreg jreg gung 

Jarane mlebu ning lurung 

(jarane mlebu ning lurung) 

 

Gedebug krincing gedebug krincing 

gedebug krincing prok… prok… gedebug jedher 
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Gedebug krincing gedebug krincing gedebug krincing 

prok…prok…gedebug jedher 

 

Jaranan jaranan jarane jaran Kepang 

Sing nunggang klambi abang 

Mlakune ndhut-endhutan 

Jreg jreg nong..jreg jreg gung 

jarane mlebu ning lurung 

(jarane mlebu ning lurung) 

 

Gedebug krincing gedebug krincing gedebug krincing 

prok…prok…gedebug jedher 

Gedebug krincing gedebug krincing gedebug krincing 

prok…prok…gedebug jedher 

 

Jaranan jaranan jarane jaran Kore 

Ra ana kendhaline 

Jarane mlayu dhewe 

Jreg jreg nong..jreg jreg gung 

jarane mlebu ning lurung 

(jarane mlebu ning lurung) 

  

(3) MENTHOG-MENTHOG 

Menthog -menthog, takkandhani 

Melakumu angisin-ngisini  

 

Lha mbok aja ngetok, ana kandhang wae 

Enak-enak ngorok, ora nyambut gawe 

 

Menthog-menthog, mung lakumu 

Megal-megol gawe guyu 
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(4) PADHANG MBULAN 

Yo prakanca dolanan ning njaba 

Padhang mbulan padhange kaya rina 

Rembulane..ne..wis awe-awe 

Ngelingake aja turu sore-sore 

 

Yo prakanca yo padha mrenea 

Rame-rame ing kene suka-suka 

Langite padhang sumebar lintang 

Yo padha dolanan sinambi cangkriman 

 

(5) AKU DUWE PITIK  

Aku duwe pitik cilik wulune blirik 

Cucuk kuning jengger abang tarung mesthi menang 

Sapa wani karo aku mungsuh pitikku 

 

Aku duwe pitik tukung buntute buntung 

Saben dina mangan jagung mesthi wani tarung 

Sapa wani karo aku mungsuh pitikku 

 

Aku duwe pitik trondhol wulune brodhol 

Melakune megal megol tarung mesthi nothol 

Sapa wani karo aku mungsuh pitikku 

 

(6) KODHOK NGOREK 

 

Kodhok ngorek kodhok ngorek, ngorek pinggir kali 

Teyot teblung teyot teblung, teyot teyot teblung 

      Bocah bodho bocah bodho njaluk dijamoni 

Jamu apa jamu apa jamu temulawak 
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Kodhok ngorek kodhok ngorek, ngorek pinggir kali 

Teyot teblung teyot teblung, teyot teyot teblung 

 

Bocah pinter bocah pinter mbesuk dadi dhokter 

Nunggang motor nunggang montor, montor montor mabur 

 

(7) AJA RAME-RAME 

Aja rame-rame, Simbah putri lagi sare 

Sare ana kamar, sore-sore ngajak dolan 

 

Dolan ning plataran, Simbah putri tumbas jajan 

Pisang tempe tahu, ayo kanca dha sinau 

 

Aja rame-rame, Adhik cilik lagi turu 

Turu karo sibu Adik nangis nyuwun susu 

 

Susu susu bubuk, bobok dhewe ana mburi 

Mburi ana manuk, ayo tangi esuk-esuk 

 

(8) NUNGGANG SEPUR 

Sinten nunggang sepur lunga teng Kediri 

Wong niki sepur dur bayare setali 

 

Kula mboten mbonceng kula trima nunggang 

Nunggang teng Semarang bayare karoteng 

 

Mbonceng mboten kena konangan kondhektur 

Sampeyan didhendha napa mboten kojur 

 

 


