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ABSTRAK

Permata Dewi, Intan. 2015. Pengembangan Enteracnic media of biology di
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa – B (Tunarungu). Skripsi, Jurusan
Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. Saiful Ridhlo, M.Si.

Kata Kunci : Enteracnic media of biology, sistem pencernaan manusia,
tunarungu

Physical environment merupakan salah satu komponen penting pendukung
proses pembelajaran bagi siswa tunarungu. Salah satu physical environment yang
mendukung proses pembelajaran adalah media pembelajaran. Pengembangan
Enteracnic media of biology merupakan inovasi bagi anak berkebutuhan khusus,
terutama siswa tunarungu. Enteracnic media of biology merupakan media
pembelajaran interaktif berbasis elektronik yang dikembangkan dengan program
flash. Enteracnic media of biology di desain sesuai kebutuhan siswa tunarungu
yaitu dengan adanya video sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI) sebagai
penunjang tambahan untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi
yang disampaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran
biologi yaitu Enteracnic Media of Biology untuk siswa tunarungu, mengetahui
kevalidan Enteracnic Media of Biology yang dikembangkan oleh peneliti, dan
menganalisis keefektifan Enteracnic Media of Biology. Sehingga hasil dari
penelitian ini dapat diketahui apakah Enteracnic Media of Biology valid, efektif
dan dapat digunakan oleh siswa tunarungu.

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian pengembangan
(Research and Development). Data yang diambil berupa validitas Enteracnic
media of biology dari dosen ahli media dan media, tanggapan guru, tanggapan
siswa yang dianalisis secara deskriptif, serta pengingkatan hasil belajar yang
dianalisis dengan uji N-Gain. Enteracnic media of biology dikatakan layak apabila
penilaian validator mencapai kriteria layak dan dikatakan efektif apabila terdapat
peningkatan hasil belajar siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Enteracnic media of biology layak
digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa tunarungu dari validator
media dan materi. Hasil tanggapan siswa dan guru terhadap Enteracnic media of
biology sangat baik yang artinya guru dan siswa memberikan tanggapan positif
terhadap Enteracnic media of biology. Signifikansi nilai pretest dan posttest pada
uji N-Gain menunjukkan kriteria sedang yang artinya Enteracnic media of biology
dapat diterapkan dalam pembelajaran.

Maka dapat disimpulkan bahwa Enteracnic media of biology layak
digunakan sebagai media pembelajaran siswa tunarungu. Enteracnic media of
biology efektif diterapkan dalam pembelajaran dan terjadi peningkatan terhadap
hasil belajar siswa. Saran dari hasil penelitian ini adalah Enteracnic media of
biology ini perlu dikembangkan menjadi seri materi lainnya agar pembelajaran
menjadi lebih bervariasi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas merupakan upaya mencerdaskan

kehidupan bangsa seperti yang tertuang pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal

31 Ayat 1 artinya tanpa terkecuali setiap warga negara berhak mendapatkan

pendidikan yang berkualitas, termasuk anak atau peserta didik dengan kebutuhan

khusus. Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas dilihat pada proses belajar

mengajar.

Proses belajar mengajar adalah bagian penting dalam proses pendidikan

yang didalamnya terdapat tiga unsur utama, yaitu : guru sebagai pengajar, media

sebagai sumber belajar, dan siswa sebagai peserta didik (Kirch et al 2007). Ketiga

unsur proses belajar mengajar tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu

sama lainnya. Setiap peserta didik di sekolah luar biasa memiliki kebutuhan

khusus yang berbeda sehingga ketiga unsur utama proses pembelajaran tersebut

haruslah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh siswa tunarungu adalah kurang

dapat memahami hal yang bersifat abstrak dan verbal, padahal dalam proses

belajar mengajar kemampuan verbal sangat diutamakan untuk penyampaian

materi. Maka sebagai salah satu unsur penting proses pembelajaran, guru
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sebaiknya menggunakan fasilitas penunjang pembelajaran yaitu media

pembelajaran yang dapat memberikan gambaran atau visualisasi materi Sains.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Sekolah Luar Biasa

(tunarungu) Yayasan Widya Bhakti dan Sekolah Luar Biasa Negeri  Kota

Semarang, didapatkan hasil bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran

Biologi di kelas VII dan VIII  terdapat beberapa kendala. Pertama, kurang

aktifnya rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru, hal ini

terjadi karena dalam penyampaian apersepsi, guru masih mengutamakan

kemampuan verbal tanpa adanya visualisasi materi yang akan dipelajari. Kedua,

penggunaan media pembelajaran visual seperti chart belum dapat menstimulasi

pengetahuan awal yang dimiliki atau ingin dicapai oleh siswa. Berdasarkan hasil

survei pada toko buku di kota Semarang, ketersediaan media pembelajaran Sains

untuk anak tunarungu tergolong rendah bahkan belum tersedia.

Selain itu, berdasarkan jurnal penelitian yang telah dipublikasikan dapat

diketahui beberapa karakteristik media pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak

tunarungu. Anak tunarungu dalam proses pengerjaan tugas menggunakan kata

kunci, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan awal siswa (Zevenberg

et al 2001). Perkembangan teknologi dan informasi harus memberi manfaat yang

sama pada anak tunarungu, sehingga dikembangkan desain multimedia berbasis

video-visual dengan bahasa isyarat (Panselina et al 2002)

Atas dasar itulah, dilakukan penelitian Research and Development yang

menganalisis permasalahan yang ada, menghasilkan atau mengembangkan

produk, kemudian menguji keefektifan produk tersebut. Produk yang
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dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran untuk siswa

berkebutuhan khusus (tunarungu) dengan judul “Desain dan Pengembangan

Enteracnic Media of Biology di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

(tunarungu)” dengan harapan dapat mengembangkan media pembelajaran yang

sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu yaitu multimedia interaktif berbasis

video-visual dengan bahasa isyarat sebagai alat bantu mengajar guru serta menjadi

dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa masalah yang digunakan

untuk diberikan solusi dalam penelitian ini sebagai berikut.

(1) Penggunaan media pembelajaran yang kurang optimal dalam

menerjemahkan materi yang disampaikan oleh guru,

(2) Media pembelajaran yang sudah ada seperti (chart) belum sesuai dengan

kebutuhan siswa tunarungu.

1.3 Pembatasan Masalah

(1) Penelitian mengkaji mengenai pengembangan media pembelajaran Sains

interaktif berbasis visual hanya untuk siswa tunarungu di sekolah menengah

pertama luar biasa,

(2) Penelitian tidak membahas mengenai teknik, metode, maupun strategi

pembelajaran yang digunakan oleh guru, dan

(3) Penelitian mengkaji keefektifan penggunaan media pembelajaran

Enteractnic Media of Biology dilihat dari hasil belajar siswa setelah

menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan.
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1.4 Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Pengembangan Enteracnic Media of Biology untuk siswa tunarungu,

(2) Kevalidan Enteracnic Media of Biology untuk siswa tunarungu,

(3) Efektivitas Enteracnic Media of Biology terhadap hasil belajar siswa

tunarungu,

(4) Keterpakaian Enteracnic Media of Biology di Sekolah Menengah Pertama

Luar Biasa Tunarungu.

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Mengembangkan Enteracnic Media of Biology untuk peserta didik

berkebutuhan khusus (tunarungu),

(2) Mengetahui kevalidan Enteracnic Media of Biology yang dikembangkan

oleh peneliti,

(3) Menganalisis keefektifan Enteracnic Media of Biology terhadap hasil belajar

siswa tunarungu,

(4) Mengetahui keterpakaian Enteracnic Media of Biology di Sekolah

Menengah Pertama Luar Biasa Tunarungu.



5

1.7 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat untuk bagi guru dan siswa.

(1) Bagi guru dengan menggunakan Enteracnic Media of Biology dapat

mempermudah dalam penyampaian materi yang diajarkan dan sebagai alat

bantu mengajar yang efektif,

(2) Bagi siswa dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk mempelajari

materi yang disampaikan oleh guru dan dapat meningkatkan minat belajar

siswa.

1.8 Spesifikasi Produk

Enteracnic Media of Biology merupakan multimedia interaktif berbasis

video-visual dengan sistem bahasa isyarat bahasa Indonesia sehingga dapat

menarik minat siswa berkebutuhan khusus (tunarungu) dan memudahkan siswa

dalam mempelajari materi Biologi khususnya sistem pencernaan pada manusia.

Enteracnic Media of Biology menggabungkan beberapa program seperti video

shooting dan macromedia flash yang dikemas dalam DVD interaktif serta dalam

penggunaannya dapat diterapkan pada media komputer.

Enteracnic Media of Biology menggunakan program macromedia flash

karena dalam penerapannya penggunaan macromedia flash cukup mudah

sehingga pembuatan animasi tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu,

macromedia flash tidak membutuhkan kualitas hardware yang tinggi serta ukuran

file kecil. Peneliti mengemas file Enteracnic Media of Biology kedalam DVD agar



6

file yang telah disimpan tidak mudah terkena virus dan biaya produksi massal

yang relatif murah.

Enteracnic Media of Biology memiliki delapan menu utama. Pertama, menu

SK dan KD adalah menu yang menyampaikan standar kompetensi dan

kompetensi dasar yang ingin dicapai siswa. Kedua, menu makanan merupakan

menu materi yang menampilkan bahan makanan beserta zat yang terkandung dan

diperlukan oleh tubuh. Ketiga menu alat pencernaan manusia merupakan menu

materi yang menampilkan gambar dan penjelasan tentang alat pencernaan pada

manusia. Keempat, menu kelenjar pencernaan merupakan menu materi yang

menampilkan gambar dan penjelasan tentang kelenjar pencernaan serta enzim

yang dihasilkan. Kelima, menu proses pencernaan merupakan menu yang

menampilkan video bagaimana proses pencernaan terjadi dalam tubuh manusia.

Keenam, menu penyakit pencernaan merupakan menu materi yang menampilkan

berbagai penyakit yang menyerang alat pencernaan manusia dan penyebabnya.

Ketujuh, menu the games merupakan menu yang didesain untuk menghibur siswa

setelah mempelajari materi. Terakhir, menu Daftar Pustaka merupakan menu yang

didesain untuk menampilkan sumber rujukan isi materi yang terdapat dan

digunakan dalam Enteracnic Media of Biology

Enteracnic Media of Biology dapat dikatakan valid dengan melakukan

validasi kepada ahli materi dan ahli media serta dilakukan ujicoba produk.

Enteracnic Media of Biology valid menurut ahli apabila mendapatkan nilai

sebesar ≥ 2,33 dengan kriteria valid. Enteracnic Media of Biology valid diterapkan
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apabila hasil angket ujicoba skala kecil mendapatkan nilai sebesar ≥ 10 dengan

kriteria baik.

Efektifitas Enteracnic Media of Biology dilihat dari keterterapan dalam

proses belajar mengajar di SMPLB – B (Tunarungu) meliputi tanggapan siswa

dan guru serta hasil belajar siswa. Enteracnic Media of Biology dikatakan efektif

apabila mendapatkan nilai ≥ 10 dari angket tanggapan siswa saat ujicoba skala

besar dan mendapatkan tanggapan yang positif dari guru. Serta apabila terdapat

signifikansi perbedaan hasil pretest dan posttest sebesar ≥ 0,3 dengan kriteria

sedang yang diukur dengan uji normalitas Gain.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Belajar Gestalt

Menurut Riyanto (2008), proses belajar adalah fenomena kognitif. Apabila

individu mengalami proses belajar, terjadi reorganisasi dengan perceptual

fieldnya, setelah proses belajar terjadi seseorang memiliki cara pandang baru

terhadap suatu masalah. Aplikasi teori belajar Gestalt dalam proses pembelajaran

antara lain : Insight, meaningful learning, purposive behaviour, life space,

transfer dalam belajar.

Insight atau pengalaman tilikan, memegang peranan yang penting dalam

perilaku yaitu kemampuan mengenal keterakitan unsur – unsur dalam suatu obyek

atau peristiwa. Meaningful learning atau pembelajaran bermakna, terkait dalam

menunjang pembentukan tilikan dalam pembelajaran. Purposive behaviour atau

perilaku bertujuan, menunjukkan bahwa perilaku terarah pada tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai. Life space atau prinsip ruang hidup, terkait

tentang adanya hubungan antara perilaku individu dengan lingkungan dimana ia

berada. Transfer dalam belajar yaitu pemindahan pola – pola perilaku dalam

situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain.

Penerapan teori Gestalt dalam pembelajaran mengacu pada delapan prinsip

yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran yaitu : belajar berdasarkan
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keseluruhan, belajar adalah suatu proses perkembangan, siswa sebagai organisme

keseluruhan, terjadinya transfer, belajar adalah reorganisasi pengalaman, belajar

dengan insight, belajar berlangsung secara terus menerus, dan belajar lebih

berhasil bila berhubungan dengan mminat, keinginan serta tujuan siswa.

Maka, aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran tunarungu memiliki

beberapa aturan, yaitu : adanya tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah,

adanya hubungan dengan lingkungan sekitar siswa agar mudah dipahami dan

adanya kesesuaian dengan perkembangan masing – masing individu.

2.1.2 Konsep Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Kosasih (2012), anak berkebutuhan khusus atau special needs

children diartikan sebagai anak yang lambat atau mengalami gangguan yang tidak

akan berhasil di sekolah sebagaimana anak-anak pada umumnya. Anak

berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai anak yang memiliki gangguan

fisik, mental, intelegensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara

khusus. Anak berkebutuhan khusus digolongkan menjadi beberapa kelompok,

yaitu autisme, cerebral palsy, down syndrome, indigo, kesulitan belajar, syndrom

asperger, thalassemia, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, tunanetra dan tunarungu.

Melalui pendekatan jalur pendidikan untuk menangani anak berkebutuhan

khusus, sekolah untuk anak berkebutuhan khusus sama dengan sekolah pada

umumnya. Namun, dirancang secara khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik

kelainannya. Di Indonesia, terdapat sekolah untuk anak berkebutuhan khusus atau

lebih dikenal dengan sekolah luar biasa. Dalam pelaksanaannya sekolah luar biasa
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dibagi menjadi beberapa bagian yaitu ; bagian A untuk anak tunanetra, bagian B

untuk anak tunarungu, bagian C untuk anak tunagrahita, bagian D untuk anak

tunadaksa dan bagian E untuk anak tunalaras.

2.1.2.1 Pengertian tunarungu dan permasalahannya

Kelainan pendengaran atau tunarungu adalah hilangnya kemampuan

pendengaran seseorang, baik dalam hal sebagian atau hard of hearing maupun

seluruhnya atau deaf. Hal tersebut menyebabkan kemampuan pendengaran anak

tunarungu tidak berfungsi. Anak tunarungu dikelompokkan menjadi dua yaitu

prelingual dan postlingual.

Kelompok prelingual termasuk dalam tunarungu berat dan kelompok

postlingual adalah anak yang kehilangan ketajaman pendengarannya setelah

kelahiran (Hurlock 1970). Konsekuensi yang dialami oleh anak tunarungu

meliputi dua hal, yaitu kesulitan menerima dan merespon segala peristiwa verbal

serta memproduksi suara sehingga tidak dapat menyampaikan pendapat (pasif).

Atas dasar itulah permasalahan yang biasa dihadapi oleh anak tunarungu terdapat

pada beberapa aspek :

(1) Pembendaharaan kosakata maupun bahasa yang terbatas,

(2) Kesulitan dalam mengintrepretasikan sesuatu yang bersifat abstrak, dan

(3) Keterbatasan dalam mengungkapkan pendapat sehingga kurang aktif

dalam proses pembelajaran.
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2.1.3 Media Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Arsyad (2013), media pembelajaran adalah segala sesuatu yang

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar

mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar.

Maka, peran media dalam proses pembelajaran adalah sebagai alat bantu guru

mengajar serta usaha dalam memotivasi siswa untuk belajar sehingga dapat

mengoptimalkan kemampuan siswa.

Penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu aplikasi kemajuan

teknologi memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar. Hal ini senada

dengan pendapat Martin (2005)

Technology can play an important role in helping teachers provide a variety
of instructional strategies for teaching science. The technology can then be
used to motivate and support concept development. The ability of technology
to provide usual models of difficult to teach concept creates for the teacher
new ways to present science concept or content. Emerging technology that
provide hands-on applications for science concept development can also
enhance opportunities for leaners. Technology is an engaging and effective
tool for increasing deep understanding and appreciation of science.

Penggunaan teknologi mempunyai nilai penting dalam proses pembelajaran

Sains, teknologi dapat memotivasi dan mendukung proses eksplorasi siswa. Selain

itu juga dapat mempermudah dalam penyampaian materi Sains yang sifatnya

abstrak sehingga dapat divisualisasikan.

Menurut Blackhurst (1997), terdapat dua jenis teknologi yang digunakan

untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus yaitu

instructive technology dan assistive technology. Instructive technology meliputi

berbagai jenis hardware dan software yang dikombinasikan dengan metode
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mengajar inovatif sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa

didalam kelas. Contoh dari teknologi ini adalah video-tape, komputer berbasis

instruksional, atau program multimedia yang dapat digunakan pada komputer.

Assistive technology merupakan teknologi yang dapat secara teknis

mengakomodasi kebutuhan siswa secara khusus, biasanya teknologi ini dibuat

untuk memudahkan siswa melakukan suatu kegiatan dilingkungannya. Contoh

teknologi ini adalah alat bantu dengar dan keyboard alternatif yang disesuaikan

dengan kebutuhan siswa.

Menurut Kemp dan Dayton (1985) media pembelajaran bagi anak

berkebutuhan khusus mempunyai nilai penting dalam proses belajar mengajar.

Media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan

karakteristik serta kebutuhan siswa dapat membantu tugas guru dalam

menyampaikan informasi serta pengetahuan secara efektif dan efisien. Selain itu,

anak berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan yang dapat mengganggu proses

penerimaan informasi sehingga dibutuhkan alat bantu untuk memudahkan anak

berkebutuhan khusus dalam memahami suatu informasi.

2.1.3.1 Entertaining Learning Media

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Entertaining adalah terjemahan

dari kata menarik. Media pembelajaran yang menarik memiliki beberapa

ketentuan, yaitu : (1) Media dapat merangsang keingintahuan peserta didik, (2)

Media dapat meningkatkan minat belajar siswa, (3) Media mempunyai pesan atau

informasi yang dengan mudah dipahami oleh peserta didik, dan (4) Media
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memiliki kemasan serta tampilan yang baik serta sesuai dengan pesan yang ingin

disampaikan (Arsyad 2013).

2.1.3.2 Media Pembelajaran Interaktif

Menurut Santosa (2004), media pembelajaran yang efektif adalah media

yang mampu mengkomunikasikan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pemberi

kepada penerima. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran digunakan media

sebagai alat bantu mengajar, dalam pemilihan media dapat dipilih antara media by

utilization yang benar-benar efektif dan efisien atau media by design yang dapat

dibuat semenarik mungkin sesuai kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa.

Seperti yang diungkapkan oleh Berlo dalam Rahardjo (1984), media

pembelajaran yang efektif adalah media yang menciptakan suatu komunikasi.

Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat daerah lingkup pengalaman yang

sama antara sumber pesan dan penerima, sehingga terciptanya reaksi umpan balik

(interaktif). Seiring kemajuan teknologi, media pembelajaran by design diolah

menggunakan big media seperti komputer, sehingga terciptalah suatu media

pembelajaran yang dapat merespon atau mengakomodasi pengguna media

(interaktif).

2.1.3.3 Electronic Learning Media

Menurut Arsyad (2013), Electronic learning atau yang lebih dikenal

dengan E-learning adalah cara dari proses kegiatan belajar mengajar yang

memanfaatkan media elektronik khususnya internet sebagai sistem
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pembelajarannya. E-learning muncul di dunia pendidikan sebagai jawaban dari

tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning sebagai

sistem pembelajaran mengacu pada dua hal yaitu: formal dan informal. Secara

formal, pemanfaatan E-learning terkait dengan proses administrasi atau

manajemen pendidikan suatu instansi dalam menjalankan proses kegiatan belajar

mengajar. Secara informal, pemanfaatan E-learning terkait dengan interaksi

pertukaran informasi, sarana dan prasarana evaluasi, dan penunjang proses

pembelajaran dalam kelas yang bermanfaat bagi guru dan peserta didik.

2.2 Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang diambil berdasarkan

teori- teori yang didukung oleh peneltian yang dilakukan sebelumnya dan dapat

dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun penelitian yang relevan dengan

penelitian ini adalah :

(1) Robyn Zevenbergen, Merv Hyde & Des Power (2001) telah melakukan

penelitian yang berjudul Language, Arithmetic Word Problems, and Deaf

Student : Linguistic Strategies Used to Solve Task. Dalam penelitian ini

diungkapkan bahwa hampir sebagian anak tunarungu menggunakan kata

kunci dalam proses pengerjaan tugas aritmatika. Hal ini membuktikan bahwa

kecakapan kosakata anak tunarungu tergolong rendah, sehingga dalam

meningkatkan pengetahuan awal anak tunarungu, mereka menggunakan kata

kunci,
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(2) Maria E. Panselina & Michael P. Sigalas (2002) telah melakukan penelitian

berjudul Design and Development of a Bilingual Multimedia Educational

Tool for Teaching Chemistry Concepts to Deaf Student in Greek Sign

Language. Penelitian ini membuat desain pengembangan multimedia yang

menggunakan bahasa isyarat berbasis video-visual dalam membantu siswa

tunarungu untuk memahami materi konsep kimia,

(3) Kirch, Bargerhuff, Cowan & Wheatly (2007) telah melakukan penelitian

berjudul Reflection of Educators in Pursuit of Inclusive Science Classrooms.

Penelitian ini mengambil objek proses pembelajaran Sains pada anak

berkebutuhan khusus dan guru sebagai subjeknya. Dalam penelitian ini

diungkapkan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam pembelajaran yaitu

student as valued learner, sefl (teacher) as learner, and facilitator of

learning, and physical environment as fundamental support to learning,

(4) Greg Stefanich (1994) melakukan penelitian berjudul Science Educators as

Active Collaborators in Meeting the Educational Needs of Students With

Disabilities. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran Sains

anak berkebutuhan khusus dibutuhkan pendidik atau guru sebagai fasilitator

penyampaian yang aktif sehingga dapat menstimulasi anak berkebutuhan

khusus, serta penggunaan suatu metode pembelajaran maupun perangkat

pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan anak, dan

(5) Lang and Steely (2003) melakukan penelitian berjudul Web-based Science

Instruction for Deaf Student : What Research Say to The Teacher. Penelitian

ini membuktikan bahwa dalam proses pembelajaran bagi siswa tunarungu
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penggunaan teknologi berbasis visual interaktif sangat mendukung

ketercapaian tujuan pembelajaran dan meningkatkan sikap aktif maupun

verbal siswa.

2.3 Kerangka Berpikir

Implementasi atau perwujudan pendidikan yang berkualitas dapat dilihat

dari bagaimana proses pembelajaran berlangsung, dimana terdapat tiga unsur

utama yaitu guru, siswa dan fasilitas penunjang pembelajaran, hal ini pula yang

berhak didapatkan oleh peserta didik atau siswa dengan kebutuhan khusus, dalam

hal ini yaitu anak tunarungu. Namun, kurangnya ketersediaan media pembelajaran

yang sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu menjadikan kurang optimalnya

proses pembelajaran dan berdampak pada hasil belajar.

Pengembangan Enteracnic Media of Biology sebagai salah satu inovasi

media pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan anak tunarungu sehingga

dapat digunakan pada proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus

(tunarungu). Langkah pengembangan Enteracnic Media of Biology merupakan

modifikasi penelitian pengembangan atau Research and Development pre-posttest

design dari Sugiyono (2010). Tahapan yang dilakukan  setelah menemukan

potensi serta masalah adalah mendesain produk dengan menyusun garis besar isi

media (GBIM). Naskah GBIM selanjutnya dikonsultasikan ke Ahli Media untuk

diberi masukan serta disetujui desain produknya. Setelah GBIM di setujui

desainnya oleh Ahli Media, dilakukan pembuatan media menggunakan program

Flash serta dimasukkan beberapa video SIBI sebagai penunjangan penyampaian
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materi. Kemudian produk Enteracnic Media of Biology yang telah dibuat,

selanjutnya divalidasi oleh Ahli Materi dan Ahli Media.  Produk Enteracnic

Media of Biology yang telah divalidasi di ujicobakan secara terbatas pada siswa

tunarungu SMP Widya Bhakti.

Siswa tunarungu tersebut menilai keterpakaian Enteracnic Media of

Biology menggunakan angket. Angket penilaian siswa tersebut digunakan sebagai

acuan untuk revisi produk, untuk selanjutkan dapat digunakan ujicoba skala besar.

Berdasarkan hasil angket penilaian siswa dilakukan revisi produk untuk

selanjutnya di ujicobakan skala besar di dua sekolah, yaitu SMPLB Negeri Kota

Semarang dan SMPLB Swadaya Semarang. Ujicoba skala besar dilakukan untuk

mengetahui keterpakaian produk Enteracnic Media of Biology dan efektivitas

penggunaan produk terhadap hasil belajar siswa tunarungu.  Instrumen yang

digunakan pada ujicoba skala besar adalah soal posttest dan angket tanggapan

siswa.

Produk Enteracnic Media of Biology dikatakan valid secara logis apabila

mendapatkan skor minimal 2,33 dari Ahli Materi dan Media. Enteracnic Media of

Biology dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar apabila hasil N Gain

minimal sedang hingga tinggi atau dengan skor minimal 0,3. Selain itu, produk

Enteracnic Media of Biology dinyatakan tepat guna apabila mendapatkan skor

minimal 10 dari hasil angket tanggapan siswa.

Maka diharapkan dengan dikembangkannya media pembelajaran

interaktif berbasis video-visual dengan sistem bahasa isyarat Bahasa Indonesia

dan penggunaan media pembelajaran ini dalam proses pembelajaran dapat
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meningkatkan hasil belajar serta memotivasi siswa tunarungu untuk berperan aktif

selama proses pembelajaran berjalan.Berdasarkan masalah diatas maka dapat

dibuat kerangka berpikir penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Pendidikan yang berkualitas
tergantung pada guru, siswa dan
fasilitas penunjang pembelajaran

Salah satu fasilitas penunjang
pembelajaran pembelajaran adalah

media pembelajaran.

Media pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik siswa yaitu media

pembelajaran interaktif berbasis video-
visual dengan sistem isyarat bahasa

Indonesia

Validasi Desain

Revisi Desain

Ujicoba Skala Kecil

Revisi Produk

Enteracnic Media of Biology valid
digunakan sebagai alat bantu mengajar

guru dengan  siswa tunarungu

P
engem

bangan E
nteracnic M

edia of B
iology Produksi MassalRevisi Produk

Ujicoba Skala Besar

Desain Produk

Efektifnya hasil belajar siswa setelah
menggunakan Enteracnic Media of

Biology berdasarkan uji N-Gain
sebesar minimal 0,3

Produksi Massal
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2.4 Pertanyaan Penelitian

(1) Apakah Enteracnic Media of Biology valid secara logis menurut Ahli Media

untuk digunakan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Tunarungu) ?,

(2) Apakah Enteracnic Media of Biology valid secara logis menurut Ahli Materi

untuk digunakan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (Tunarungu) ?,

(3) Apakah Enteracnic Media of Biology efektif berdasarkan hasil uji N-Gain

dengan kriteria sedang dalam meningkatkan hasil belajar siswa tunarungu?,

(4) Apakah Enteracnic Media of Biology efektif berdasarkan angket tanggapan

siswa tunarungu untuk digunakan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

(Tunarungu) ?, dan

(5) Apakah Enteracnic Media of Biology dapat digunakan berdasarkan hasil

wawancara guru di Sekolah Menengah Luar Biasa Tunarungu ?
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMPLB (tunarungu) Yayasan Widya Bhakti

untuk ujicoba skala kecil dan SMPLB (tunarungu) Negeri Semarang serta SMPLB

Swadaya Semarang untuk ujicoba skala besar pada semester ganjil tahun pelajaran

2014/2015.

3.2 Subjek Penelitian

Populasi menggunakan seluruh sekolah luar biasa di Semarang kemudian

diambil sampel untuk ujicoba skala kecil digunakan seluruh siswa  SMPLB

(tunarungu) Yayasan Widya Bhakti, sedangkan untuk ujicoba skala besar

digunakan seluruh siswa kelas 8 SMPLB Negeri Semarang dan SMPLB Swadaya

Semarang.

3.3 Sumber Data dan Pengambilan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah instrumen penilaian validasi media,

angket tanggapan siswa dan lembar wawancara guru. Sedangkan data kuantitatif

diperoleh dari hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran menggunakan

Enteracnic Media of Biology yaitu posttest. Metode yang digunakan dalam

pengambilan data adalah angket (kuisioner) dan tes tertulis. Angket digunakan

untuk uji validitas media sedangkan ter tertulis untuk uji efektifitas media.
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3.4 Rancangan Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai penelitian pengembangan atau Research and

Development pre-posttest design. Langkah-langkah penelitian ini dimodifikasi

dari Sugiyono (2010), yang ditunjukkan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.1 Langkah – langkah Penelitian Research and Development
(Sugiyono 2010)

Langkah penelitian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Langkah Penelitian Pengembangan Enteracnic Media of Biology
di SMPLB – B (Tunarungu)

No. Langkah Penelitian Instrumen Responden

1.
Identifikasi potensi dan
masalah

Lembar wawancara Guru

2. Desain produk / draf 1

Lembar validasi media

Lembar angket
Lembar validasi isi

Ahli Media dan ahli
materi
Siswa tunarungu
Guru

3. Desain produk / draf 2 Lembar validasi
Ahli Media dan ahli
materi

4. Uji produk
Angket dan Soal pilihan
ganda

Siswa dan guru

Potensi dan
Masalah

Ujicoba
Pemakaian

Revisi Produk

Pengumpulan
Data

Desain Produk

Ujicoba
Produk

Produksi Massal Revisi Produk

Revisi Desain

Validasi
Desain
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3.5 Prosedur penelitian

Prosedur penelitian pengembangan dalam penelitian ini mengacu pada

model penelitian Research and Development modifikasi dari Sugiyono (2010).

Dalam model tersebut terdiri dari sembilan langkah. Kesembilan langkah tersebut

dijabarkan sebagai berikut.

3.5.1 Potensi dan Masalah

Observasi permasalahan dan potensi dilakukan untuk menentukan tujuan

produk yang akan dikembangkan. Observasi awal dilakukan di SMPLB

Tunarungu Yayasan Widya Bhakti dan SMPLB Negeri Kota Semarang yang

bertujuan untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam

proses pembelajaran Sains anak berkebutuhan khusus (tunarungu). Berdasarkan

hasil observasi diketahui bahwa proses pembelajaran kurang maksimal, hal ini

terjadi karena kurangnya sarana penunjang pembelajaran seperti media

pembelajaran.

3.5.2 Pengumpulan data

Mengumpulkan data seperti hasil belajar siswa, hasil wawancara guru mata

pelajaran, silabus, dan rancangan perencanaan pembelajaran Perencanaan

mengembangkan media dengan menentukan standar kompetensi dan kompetensi

dasar. Kemudian menentukan jenis media yang akan dikembangkan.

3.5.3 Desain Produk

Merancang produk Enteracnic Media of Biology, menyusun lembar validasi

ahli dan menyusun assesment berupa soal pilihan ganda serta lembar angket siswa

maupun guru.
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3.5.3.1 Produk Enteracnic Media of Biology

Membuat naskah atau garis besar isi program dengan program flash.

Dalam pembuatannya naskah atau garis besar isi program materi sistem

pencernaan menggunakan program Adobe flash melalui beberapa tahapan sebagai

berikut.

(1) Telaah bahan ajar. Melakukan kajian terhadap sumber – sumber bahan ajar

yang akan digunakan sebagai bahan dalam pengembangan materi yang

nantinya akan disajikan dalam Enteracnic Media of Biology. Beberapa bahan

yang dibutuhkan dalam pengembangan Enteracnic Media of Biology adalah

buku – buku referensi, video, animasi dan simbol pendukung,

(2) Pembuatan peta materi. Membuat pemetaan tentang materi yang akan

disajikan dalam Enteracnic Media of Biology termasuk tes latihan dan menu

say it,

(3) Flowchart. Flowchart merupakan diagram alur urutan penyampaian materi,

mulai dari tampilan awal, menu utama, sajian materi dan penutup, dan

(4) Frame penulisan. Penulisan Naskah dalam frame – frame sesuai dengan

urutan yang di perlukan.

3.5.3.2 Lembar Validasi ahli

Untuk menilai produk ini digunakan kriteria kevalidan media

pembelajaran yang dimodifikasi dari Wahono (2007) sebagai berikut.

(1) Aspek Penilaian Media

Aspek penilaian media meliputi 1) Maintanable (dapat dipelihara /

dikelola dengan mudah), 2) Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana
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dalam pengoperasiannya), 3) Kompabilitas (dapat diinstalasi/ dijalankan

di berbagai hardware dan software yang ada, 4) Reusable (dapat

dimanfaatkan kembali), 5) Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan,

6) Visual (layout design, typografi, dan warna), 7) Media bergerak

(animasi dan movie), 8) Layout interaktif, 9) Kejelasan tujuan

pembelajaran, 10) Relevansi tujuan pembelajaran dengan

SK/KD/Kurikulum, 11) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran,

12) Interaktivitas, 13) Pemberian motivasi belajar, 14) Kemudahan untuk

dipahami, 15) Sistematis, runut, alur logika jelas, 16) Kejelasan uraian,

pembahasan, contoh simulasi dan latihan, 17) konsistensi evaluasi

dengan tujuan pembelajaran.

(2) Aspek penilaian isi materi media

Aspek penilaian isi materi media meliputi 1) Kejelasan tujuan

pembelajaran, 2) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/

Kurikulum, 3) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, 4)

Interaktivitas, 5) Pemberian motivasi belajar, 6) Kemudahan untuk

dipahami, 7) Sistematis, runut, dan alur logika jelas, 8) Kejelasan uraian,

pembahasan, contoh, simulasi dan latihan, 9) Konsistensi evaluasi

dengan tujuan pembelajaran, 10) konstekstualitas dan aktualitas, 11)

Pengaruh dalam keterampilan proses ipa, 12) Pemberian referensi.

3.5.3.3 Angket Tanggapan Siswa dan Guru

Menyusun angket tanggapan siswa dan guru yang digunakan untuk

menilai produk Enteracnic Media of Biology. Untuk mengetahui tanggapan siswa
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maupun guru ketika menggunakan Enteracnic Media of Biology terdapat beberapa

aspek yaitu kemudahan, kreatifitas, visual, animasi, ikon navigasi, materi,

evaluasi, menu program, penggunaan program, respon siswa, motivasi belajar,

pemahaman materi, minat belajar, kejelasan, dan suasana pembelajaran.

3.5.3.4 Alat instrumen evaluasi tes tertulis pilihan ganda

Menyusun soal evaluasi yang berjumlah 45 butir soal untuk divalidasi

secara logis oleh guru mata pelajaran dan diambil 30 butir soal untuk soal evaluasi

pretest dan posttest pada ujicoba skala besar.

3.5.4 Validasi Desain

Melakukan validasi desain Enteracnic Media of Biology dengan ahli media

serta materi melalui Garis Besar Isi Media yang telah dibuat.

3.5.5 Revisi Desain

Melakukan perbaikan desain Enteracnic Media of Biology yang kemudian

dilanjutkan dengan pembuatan media. Pembuatan media dengan program flash

melalui beberapa tahapan berikut.

(1) Capture gambar dan animasi dari sumber yang telah ditentukan,

(2) Penyusunan frame – frame sesuai dengan skenario naskah,dan

(3) Mengintegrasikan animasi, gambar dan teks ke dalam multimedia yang

dikembangkan.

3.5.6 Ujicoba produk skala kecil

Melakukan uji coba produk skala kecil menggunakan satu kelas dengan

siswa berjumlah 6 orang di SMPLB Widya Bhakti. Ujicoba produk skala kecil

dilakukan untuk mengetahui keterbacaan isi media dan sejauh mana Enteracnic
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Media of Biology yang telah dibuat mencapai sasaran atau tujuan. Hasil dari

langkah penelitian ini adalah penilaian tanggapan siswa ujicoba skala kecil yang

digunakan sebagai acuan revisi produk dan penilaian validasi kevalidan media

oleh validator media dan materi.

3.5.7 Revisi Produk

Melakukan ujicoba produk skala kecil dilakukan perbaikan dan review guna

menyempurnakan produk akhir yang selanjutnya diujicobakan pada sampel yang

lebih luas.

3.5.8 Uji coba skala besar

Melakukan ujicoba skala besar di tiga sekolah berbeda yaitu SMPLB Widya

Bhakti Semarang, SMPLB Swadaya Semarang dan SMPLB Negeri Semarang.

Ujicoba skala besar dilakukan setelah Enteracnic Media of Biology dinilai valid

oleh validator dan mendapatkan tanggapan baik dari siswa saat ujicoba skala

besar. Ujicoba skala besar dilakukan untuk mengetahui pengaruh keterpakaian

Enteracnic Media of Biology terhadap proses belajar mengajar.

3.5.9 Produksi massal

Memproduksi Enteracnic Media of Biology setelah beberapa tahap diatas

dan didapatkan hasil bahwa Enteracnic Media of Biology valid serta efektif

digunakan dalam pembelajaran yang ditunjukkan dari hasil penilaian validator dan

hasil perhitungan N-Gain. Maka didapatkan produk final yang telah diujicoba dan

dinyatakan valid serta efektif digunakan.
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3.6 Analisis Data

3.6.1 Data Validasi Pakar

Subjek penelitian ini adalah ahli media dan ahli materi, menggunakan

metode angket. Instrumen yang digunakan adalah angket penilaian media. Data

penelitian berupa garis besar isi program dan hasil penilaian angket. Data angket

penilaian ahli terkait kevalidan Enteracnic Media of Biology ini menggunakan

rumus (Arikunto 2005), yaitu :

= ∑
Keterangan :

X = skor yang dicapai

∑ X = total skor penilaian

N = Jumlah aspek penilaian

Data angket mengenai tanggapan ahli terkait kevalidan atau kevalidan

Enteracnic Media of Biology di analisis dengan mentransformasikan skor dari

tiap-tiap aspek yang diamati kedalam kalimat yang bersifat kualitatif dengan cara :

(1) Menentukan skor ideal (skor maksimal) = 3

(2) Menentukan skor terendah (skor minimal) = 1

(3) Menentukan range = 3-1 = 2

(4) Menentukan interval yang dikehendaki = 3 (tidak valid, kurang valid,

dan valid)

(5) Menentukan lebar interval 2/3 = 0,67
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Hasil perhitungan dimasukkan kedalam Tabel sesuai dengan kriteria

penerapan. Berdasarkan perhitungan diatas, maka range skor dan kriteria kualitatif

penilaian ahli terhadap Enteracnic Media of Biology adalah sebagai berikut.

Valid = 2,33 – 3,00

Kurang Valid = 1,65 – 2,32

Tidak Valid = 1,00 – 1,64

3.6.2 Data Tanggapan Siswa

Subjek penelitian ini adalah siswa, menggunakan metode angket. Instrumen

yang digunakan adalah angket tanggapan siswa dan soal tes. Data penelitian yang

didapat adalah hasil produk,hasil angket tanggapan siswa. Data hasil tanggapan

siswa yang berupa angket dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut.

(1) Membuat rekapitulasi hasil kuisioner tentang tanggapan siswa terhadap

proses kegiatan belajar mengajar.

(2) Menghitung presentase jawaban siswa.

(3) Menganalisis data kuisioner.

Setiap siswa diminta untuk menjawab suatu pernyataan dengan pilihan

jawaban Ya (1) dan Tidak (0). Berdasarkan angket tanggapan siswa terhadap

Enteracnic Media of Biology yang terdiri dari 15 item dan 2 pilihan jawaban.

Maka total skor berkisar dari skor 0 – 15, penentuan tanggapan siswa dengan

patokan skor dari lembar kuisioner sebagai berikut.

Baik = 11 – 15

Kurang Baik = 6 – 10

Tidak Baik = 0 – 5
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3.6.3 Data Hasil Belajar Siswa

Data hasil belajar diperoleh dari pretest dan posttest serta dihitung dengan

rumus sebagai berikut.

Rumus nilai hasil belajar

ℎ = ∑∑
Untuk mengetahui ada  tidaknya peningkatan nilai pretest (sebelum

menggunakan Enteracnic Media of Biology) dan nilai posttest siswa (setelah

menggunakan Enteracnic Media of Biology) dilakukan analisis secara kuantitatif

dengan rumus Normalitas Gain sebagai berikut.

= −−
Tingkat perolehan skor dikategorikan sebagai berikut (Hake 1998)

Tinggi : g ≥ 0,7

Sedang : 0,3 ≤ g < 0,7

Rendah : g < 0,3
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BAB 5

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengembangan dan hasil penelitian yang dijabarkan pada

Bab IV, maka dapat dikemukakan simpulan penelitian sebagai berikut.

(1) Enteractnic Media of Biology untuk siswa tunarungu valid secara logis

untuk digunakan dalam proses belajar mengajar di SMPLB – B

(Tunarungu).

(2) Enteracnic Media of Biology untuk siswa tunarunggu efektif meningkatkan

hasil belajar berdasarkan hasil uji N-gain.

(3) Enteracnic Media of Biology dapat digunakan sebagai media pendukung

pembelajaran untuk memaksimalkan proses pembelajaran sehingga dapat

memaksimalkan hasil belajar siswa tunarungu.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut.

(1) Enteracnic Media of Biology telah dinilai valid secara logis bagi manusia

normal tetapi belum sempurna untuk dikatakan valid untuk siswa

Tunarungu. Maka diharapkan produk Enteracnic Media of Biology dapat
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dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan siswa

tunarungu.

(2) Enteracnic Media of Biology membutuhkan peran aktif guru sebagai

fasilitator agar dapat mengoptimalkan proses penyampaian informasi.



58

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto S. 2005. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.

Arsyad A. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Blackhurst. 1997. An Introduction for Special Education. Jakarta : Erlangga.

Hake RR. 1998. Interactive – engagement vs traditional methods ; a six –
thousand – student survey of mechanical test data for introductiory physics
courses. American Journal of physics: 66(1): 64 – 74

Hamalik O. 1980. Media Pendidikan. Bandung : Alumni.

Hartley D. 2001. Selling e-Learning. USA America: American Society for
Training and Development.

Hurlock K. 1970. Perkembangan Anak. Jakarta : Erlangga.

Kemp, Dayton. 1985. Essence, Function and The Role of Media. Tersedia :
www.Mediaoflearning.com. Diakses tanggal 20 Agustus 2014.

Kirch A & Bargerhuff. 2007. Reflection of Educators in Pursuit of Inclusive
Science Classrooms. Journal of Science Teacher Education 18:663-692.

Kosasih E. 2012. Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung :
Yrama Widya.

[KBBI] Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta : Pusat Bahasa DEPDIKNAS.

Lang G H & Steely D. 2003. Web-based Science Instruction for Deaf Student :
What Research Say to The Teacher. Journal of Instructional Science
31:277-298.

Martin R. 2005. Teaching Science for All Children. USA America : Pearson.



59

Panselina M & Sigalus P M. 2002. Design and Development of a Bilingual
Multimedia Educational Tool for Teaching Chemistry Concepts to Deaf
Student in Greek Sign Language. Journal of Kluwer Education and
Information Technologies 7 (3) : 225 – 235.

Rahardjo R. 1984. Media Pembelajaran. Teknologi Komunikasi Pendidikan. Ed.
Miarso Yusufhadi. Jakarta : CV. Rajawali.

Riyanto B. 2008. Teori Belajar Gestalt. (online) Tersedia :
http://bambangriyantomath.wordpress.com/2009/05/29/teori-belajar-
gestalt/. Diakses 15 Maret 2014.

Santosa K. 2004. Strategi Pembelajaran dengan Media Interaktif. Makalah
Workshop Pengembangan Profesi Guru Biologi. Semarang : UPT SBM –
Dikbud Provinsi Jawa Tengah.

Setyosari P. 2010. Metode Penelitian dan Pengembangan. Jakarta : Rineka Cipta.

Stefanich G. 1994. Science Educators as Active Collaborators in Meeting the
Educational Needs of Student with Dissabbilities. Journal of Science
Teacher Education 5 (2): 65 – 66.

Sudjiono A. 2006. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada.

Sudijono A. 2005. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta

Wahono RS. 2007. Aspek dan Kriteria Penilaian Media Pembelajaran. Online at
http://romisatriawahono.net/2007/06/21/aspek-dan-kriteria-penilaian-
media-pembelajaran/. Diakses tanggal 20 April 2013

Zevenbergen R & Hyde M. 2001. Language, Arithmatic Word Problems, and
Deaf Student : Linguistic Strategies Used to Solve Task. Mathematics
Education Research Journal 13 (3): 204 – 218.



60

Lampiran 1 Rancangan Desain Enteractnic Media of Biology

NASKAH ENTERACTNIC MEDIA OF BIOLOGY

MATERI SISTEM PENCERNAAN

Mata Pelajaran : IPA Biologi

Kelas/ Semester : VIII/1 SMP-LB Tunarungu

Judul / Topik : Sistem Pencernaan

Penyusun Naskah : Intan Permata Dewi

Nama Produk : Enteractnic
Media of Biology

Menu          :

Nama Frame : Start
Halaman : 1 Sub Menu :

Tampilan Audio : -

Teks :
ENTERACTNIC MEDIA OF BIOLOGY
SISTEM PENCERNAAN

Keterangan

 Opening : latar belakang ungu tua terdapat judul media :
ENTERACTNIC MEDIA OF BIOLOGY

 Terdapat seri materi yang akan ditampilkan yaitu Sistem Pencernaan
 Tampilan opening selama 15 detik kemudian ditampilkan pilihan menu
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Nama Produk : Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Menu Utama
Halaman : 2 Sub Menu : -

Tampilan Narasi / Audio :
-

Keterangan

 Muncul berbagai pilihan menu yang dapat kita pilih dengan mengklik
tombol pilihan.

 Terdapat 8 pilihan menu : SK & KD, bahan makanan, alat pencernaan,
kelenjar pencernaan, proses pencernaan, penyakit, kosakata SIBI, dan
permainan.

Nama Produk : Enteractnic
Media of Biology

Menu          : SK dan KD

Nama Frame : SK dan KD
Halaman : 3 Sub Menu : -

Tampilan Audio :
-

Teks :
Standar kompetensi
Memahami berbagai sistem dalam kehidupan
manusia.
Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia
dan hubungannya dengan kesehatan.

Keterangan

 Terdapat tampilan SK dan KD yang sesuai dengan kurikulum SMPLB
KTSP 2006

 Terdapat tombol untuk kembali ke menu utama.
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Nama Produk : Enteractnic Media of Biology Menu          : Home
Nama Frame : Bahan makanan dan zat gizi
Halaman : 4 Sub Menu : zat gizi

Tampilan Audio :

Teks :
Karbohidrat
Terdapat pada bahan makanan seperti Nasi, Jagung,
dan Singkong.
Berfungsi sebagai sumber energi.
Lemak
Terdapat pada bahan makanan seperti alpukat,
minyak  kelapa (nabati) dan susu, keju (hewani)
Berfungsi sebagai sumber cadangan makanan
Protein
Terdapat pada bahan makanan seperti tempe , tahu
(nabati) dan ikan, kerang (hewani)
Berfungsi dalam pertumbuhan.

Keterangan
 Menampilkan penjelasan tentang bahan makanan dan zat gizi

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Bahan
makanan dan zat gizi
Halaman : 5 Sub Menu : zat gizi

Tampilan Audio :
-

Teks :
Air
Berfungsi sebagai pelarut zat dalam tubuh.
Vitamin
Vitamin A terdapat pada bahan makanan seperti
wortel dan tomat berfungsi dalam menjaga
kesehatan mata
Vitamin B terdapat pada bahan makanan seperti
kacang-kacangan berfungsi dalam
Vitamin c terdapat pada bahan makanan seperti
buah-buahan. Berungsi dalam menjaga kesehatan
Vitamin D terdapat pada bahan makanan seperti
susu dan diperoleh dari sinar matahari. Berfungsi
dalam pembentukkan tulang dan gigi
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Vitamin E terdapat pada bahan makanan seperti
gandum dan kecambah. Berfungsi dalam menjaga
kesehatan kulit.

Keterangan
 Menampilkan penjelasan tentang bahan makanan dan zat gizi

Nama Produk : Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Bahan
makanan dan zat gizi
Halaman : 6 Sub Menu : Makanan

Tampilan Audio :

Teks :

Keterangan
 Menampilkan berbagai bahan makanan
 Terdapat tombol untuk kembali ke menu utama.

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Alat
Pencernaan
Halaman : 7 Sub Menu : Alat pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :

Keterangan
 Menampilkan alat pencernaan manusia secara keseluruhan
 Untuk mengetahui penjelasan masing – masing alat cerna, diklik
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perbagian.

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Mulut
Halaman : 8 Sub Menu : Alat pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :
Mulut adalah rongga lonjong pada permulaan
sistem pencernaan.  Makanan pertama kali masuk
ke dalam tubuh dan dicerna melalui mulut.
Makanan ini mulai dicerna secara mekanis dan
kimiawi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan
mekanis. Enzim Ptialin yang terkandung dalam air
ludah berfungsi sebagai alat pencernaan kimiawi.

Keterangan
 Menampilkan rongga mulut, gigi, dan lidah beserta penjelasannya.
 Terdapat tombol back untuk kembali ke sub menu alat pencernaan

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Mulut
Halaman : 9 Sub Menu : Alat Pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :
Gigi membantu memecah makanan menjadi
potongan-potongan yang lebih kecil. Gigi pada
manusia ada 3 jenis ; gigi seri (memotong
makanan), gigi taring (merobek makanan) dan
gigi geraham (menghaluskan makanan). Selain
gigi terdapat lidah yang berfungsi untuk
mengaduk makanan dalam mulut dan sebagai
indra pengecap rasa manis, asin, asam dan
pahit.

Keterangan
 Menampilkan rongga mulut, gigi, dan lidah beserta penjelasannya.
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 Terdapat tombol back untuk kembali ke sub menu alat pencernaan

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame :
Kerongkongan
Halaman : 10 Sub Menu : Alat pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :
Kerongkongan atau esophagus merupakan saluran
tempat diteruskannya makanan yang sudah
dihaluskan oleh gigi dalam mulut menuju ke
lambung. Makanan yang telah di dihaluskan oleh
gigi (bolus) akan didorong menuju lambung,
gerakan mendorong ini disebut gerakan peristaltik.

Keterangan
 Terdapat tampilan gambar kerongkongan beserta penjelasannnya.
 Terdapat tombol back untuk kembali ke sub menu alat pencernaan

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Lambung
Halaman : 11 Sub Menu : Alat pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :
Lambung merupakan organ pencernaan berupa
kantung berbentuk J. bagian dalam lambung dibagi
3; FUNDUS (bagian lambung yang terletak dekat
lubang kerongkongan), KORPUS (bagian tengah
lambung) dan ANTRUM (bagian lambung yang
terletak dekat usus duabelas jari)
Didalam lambung terdapat cairan HCl (berfungsi
untuk mematikan bakteri) dan pepsin (mencerna
protein)

Keterangan
 Terdapat tampilan gambar lambung beserta penjelasannya.
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 Terdapat tombol back untuk kembali ke sub menu alat pencernaan

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Usus halus
Halaman : 12 Sub Menu : Alat Pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :
Usus halus dibagi menjadi tiga bagian; USUS
DUABELAS JARI (Duodenum), USUS KOSONG
(jejunum) dan USUS PENYERAPAN (Illeum).
Usus halus adalah tempat penyerapan sari
makanan.

Keterangan
 Terdapat tampilan gambar usus halus dan penjelasannya.
 Terdapat tombol back untuk kembali ke sub menu alat pencernaan

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Usus Besar
Halaman : 13 Sub Menu : Alat Pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :
Usus besar merupakan tempat penyerapan air
dalam tubuh. Zat sisa yang telah dicerna oleh tubuh
akan melewati usus besar dan dikeluarkan melalui
anus.

Keterangan
 Terdapat tampilan gambar usus halus dan penjelasannya.
 Terdapat tombol back untuk kembali ke sub menu alat pencernaan
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Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu : Home

Nama Frame : Kelenjar
Ludah
Halaman : 14 Sub Menu : Kelenjar Pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :
KELENJAR LUDAH terletak didalam rongga
mulut, menghasilkan enzim ptialin yang berfungsi
untuk mengubah amilum menjadi glukosa.

Keterangan
 Menampilkan gambar kelenjar ludah dan penjelasannya.
 Terdapat tombol back untuk kembali ke menu utama.

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Kelenjar
Lambung
Halaman : 15 Sub Menu : Kelenjar Pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :
LAMBUNG menghasilkan cairan HCl yang
berfungsi untuk mematikan bakteri dan pepsin yang
berfungsi untuk mencerna protein.

Keterangan
 Menampilkan gambar kelenjar lambung beserta penjelasannya.
 Terdapat tombol back untuk kembali ke menu utama.

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Pankreas
Halaman : 16 Sub Menu : Kelenjar pencernaan
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Tampilan Audio :

Teks :
PANKREAS menghasilkan :
1. Tripsin (mencerna protein)
2. Amilase (mencerna karbohidrat)
3. Lipase (mencerna lemak)

Keterangan
 Menampilkan gambar pankreas beserta penjelasannya
 Terdapat tombol back untuk kembali ke menu utama.

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Penyakit
Halaman : 17 Sub Menu : Penyakit

Tampilan Audio :

Teks :
Apendiksitis
Penyakit yang menyerang usus buntu (apendiks)
Diare
Penyakit yang menyerang usus besar, akibat adanya
bakteri E.colii menyebabkan feses menjadi cair
Konstipasi
Penyakit yang menyerang usus besar, akibat
kekurangan serat menyebabkan sulit buang air
besar (sembelit)

Keterangan
 Menampilkan contoh penyakit yang menyerang sistem pencernaan

manusia beserta penjelasannya.

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : -

Nama Frame : tampilan
menu back
Halaman : 18 Sub Menu : -
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Tampilan Audio :

Teks :

Keterangan
 Tampilan pintasan untuk tombol menu back

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Proses
pencernaan
Halaman : 16 Sub Menu : Proses pencernaan

Tampilan Audio :

Teks :

Keterangan
 Menampilkan video tentang proses pencernaan pada manusia.
 Terdapat menu back untuk kembali ke menu utama.

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : kosakata
SIBI
Halaman : 16 Sub Menu : SIBI

Tampilan Audio :

Teks :
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Keterangan
 Menampilkan video kosakata oral dan SIBI
 Terdapat menu back untuk kembali ke menu utama.

Nama Produk :  Enteractnic
Media of Biology

Menu          : Home

Nama Frame : Games
Halaman : 16 Sub Menu : Games

Tampilan Audio :

Teks :

Keterangan
 Tampilan permainan
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Lampiran 2 Kisi – Kisi Angket Penilaian Enteractnic Media of Biology oleh
Ahli Media

KISI – KISI ANGKET PENILAIAN VALIDASI MEDIA
PAKAR MEDIA

ASPEK
PENILAIAN

INDIKATOR NOMOR
SOAL

Rekayasa Perangkat
Lunak

Maintanable 1
Usabilitas 2
Kompabilitas 3
Reusable 4

Komunikasi Visual
Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 5
Visual 6
Media bergerak 7

Desain Pembelajaran

Layout interaktif 8
Kejelasan tujuan pembelajaran 9
Relevansi tujuan pembelajaran dengan
SK/KD/Kurikulum

10

Kesesuaian materi dengan tujuan
pembelajaran

11

Interaktivitas 12
Pemberian motivasi belajar 13
Kemudahan untuk dipahami 14
Sistematis, runut, alur logika jelas 15
Kejelasan uraian, pembahasan, contoh,
simluasi dan latihan

16

Konsistensi evaluasi dengan tujuan
pembelajaran

17
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Lampiran 3 Hasil Penilaian Angket Enteractnic Media of Biology oleh Ahli
Media
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Lampiran 4 Kisi – kisi angket penilaian Enteractnic Media of Biology oleh
Ahli Materi

KISI – KISI ANGKET PENILAIAN VALIDASI MEDIA
PAKAR MATERI

Aspek Penilaian Indikator Nomor
Soal

Komponen
Kelayakan Isi

Kejelasan tujuan pembelajaran 1
Relevansi tujuan pembelajaran dengan
SK/KD/Kurikulum

2

Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 3

Komponen
Penyajian

Interaktivitas 4
Pemberian motivasi belajar 5
Kemudahan untuk dipahami 6
Sistematis, Runut, Alur logika jelas 7
Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi
dan latihan

8

Konsistensi evaluasi dengan tujuan
pembelajaran

9

Kontekstualitas dan aktualitas 10
Pengaruh dalam keterampilan proses IPA 11
Pemberian referensi 12
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Lampiran 5 Hasil Penilaian Angket Enteracnic Media of Biology oleh ahli
materi
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Lampiran 6 Hasil Validasi Isi Soal Pretest – Posttest
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Lampiran 7 Kisi – Kisi Angket Tanggapan Siswa Ujicoba Skala Kecil

KISI – KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA
TERHADAP KELAYAKAN ENTERACTNIC MEDIA OF BIOLOGY

PADA UJI COBA SKALA KECIL

Aspek Pernyataan
Nomor

Soal

Kemudahan
Saya dapat mengoperasikan progam media
pembelajaran

1

Kreatifitas
Saya tertarik menggunakan media pembelajaran
tersebut

2

Visual

Saya dapat membaca teks dengan jelas 3
Saya dapat melihat gambar maupun keterangannya
dengan jelas

4

Saya menyukai ilustrasi dan hiasan yang terdapat di
media pembelajaran tersebut.

5

Animasi

Animasi yang ditampilkan sesuai materi 6
Animasi yang ditampilkan jelas dan menarik 7
Animasi yang ditampilkan membantu saya memahami
materi pembelajaran

8

Ikon
Navigasi

Saya memahami penggunaan ikon navigasi yang
terdapat dalam media pembelajaran tersebut

9

Materi
Saya memahami materi yang ditampilkan dalam
media pembelajaran tersebut

10

Saya memahami bahasa yang digunakan dalam media
pembelajaran tersebut.

11

Evaluasi

Saya dapat memahami maksud isyarat bahasa dalam
media pembelajaran tersebut

12

Saya dapat mengerjakan soal evaluasi dalam media
pembelajaran tersebut.

13

Menu
Program

Menu The Games memudahkan saya untuk menguji
pengetahuan yang dimiliki

14

Menu Say it mempermudah saya memahami bahasa
atau istilah asing

15
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Lampiran 8 Sampel Angket Tanggapan Siswa Ujicoba Skala Kecil
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Lampiran 9 Kisi – Kisi Angket Tanggapan Siswa Ujicoba Skala Besar

KISI – KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA
TERHADAP KELAYAKAN ENTERACTNIC MEDIA OF BIOLOGY

PADA UJI COBA SKALA BESAR

Aspek Pernyataan
Nomor

Soal

Penggunaan
Progam

Saya dapat dengan mudah menggunakan media
pembelajaran tersebut.

1

Saya dapat memahami tombol navigasi yang
terdapat dalam media pembelajaran tersebut.

2

Respon Siswa

Saya menyukai kegiatan belajar dengan media
pembelajaran tersebut.

3

Saya mudah memahami materi dengan media
media pembelajaran tersebut.

4

Motivasi Belajar

Saya tertarik menggunakan media pembelajaran
tersebut

5

Media pembelajaran tersebut membantu saya dalam
memahami materi

6

Pemahaman
Materi

Saya memahami materi yang disampaikan dalam
media pembelajaran tersebut.

7

Saya mengerti bahasa dan maksud materi yang ada
dalam media pembelajaran tersebut.

8

Minat Belajar

Saya ingin menggunakan media tersebut saat proses
belajar

9

Saya ingin media tersebut ada dalam berbagai seri
materi lainnya.

10

Kejelasan

Saya dapat membaca dengan jelas teks atau narasi
dalam media pembelajaran tersebut.

11

Saya dapat melihat dengan jelas animasi / video
yang ditampilkan

12

Evaluasi
Soal evaluasi yang ditampilkan mudah untuk saya
selesaikan

13

Suasana
Pembelajaran

Dengan menggunakan media pembelajaran ini
suasanan kelas lebih aktif

14

Dengan menggunakan media pembelajaran ini,
membuat saya mengerti contoh Sains dalam
kehidupan sehari-hari

15
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Lampiran 10 Sampel Angket Tanggapan Siswa Ujicoba Skala Besar
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Lampiran 11 Kisi – Kisi Soal Evaluasi

KISI-KISI PENULISAN SOAL EVALUASI

Sekolah : SMPLB  Negeri Tunarungu Kota Semarang Tahun Pelajaran : 2014 / 2015
Mata Pelajaran : IPA- Biologi Jumlah Soal : PG 30
Kelas / Semester : VIII / Waktu : 45 menit

STANDAR
KOMPETENSI

KOMPETENSI
DASAR

MATERI
POKOK

INDIKATOR BENTUK
SOAL

NOMOR
SOAL

ASPEK
KOGNITIF
C1 C2 C3

1.Memahami
berbagai sistem

dalam kehidupan
manusia

1.3.Mendeskripsikan
sistem pencernaan pada

manusia dan hubungannya
dengan kesehatan

Kandungan zat
dalam bahan
makanan

Sistem
perncernaan
pada manusia

Penyakit yang
menyerang
sistem
pencernaan
manusia

Menyebutkan
kandungan zat dalam

bahan makanan
beserta fungsinya

Pilihan
Ganda

1 √
2 √

12 √
16 √
20 √

Menyebutkan alat dan
kelenjar makanan

yang menyusun sistem
pencernaan manusia

3 √
5 √
6 √
8 √

11 √
13 √
18 √
22 √
23 √
24 √
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25 √
26 √
27 √
28 √

Mendeskripsikan
proses pencernaan

makanan

7 √
9 √

10 √
14 √
15 √
17 √
29 √
30 √

Menyebutkan kelainan
/ penyakit pada sistem
pencernaan manusia

4 √
19 √
21 √
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Lampiran 12 Soal Evaluasi

SOAL EVALUASI

Mata Pelajaran : IPA – Biologi
Kelas / Semester : VII / -
Materi Pokok : Sistem Pencernaan Manusia
Waktu : 45 Menit

Petunjuk Umum
1. Tulislah terlebih dahulu nama, nomor absen, kelas pada lembar jawab yang

telah disediakan.
2. Kerjakan soal pada lembar jawaban, jangan menggunakan pensil atau spidol
3. Periksa kembali pekerjaan kalian sebelum diserahkan kepada guru
4. Jika ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin dibetulkan, maka coretlah

dengan dua garis lurus mendatar pada huruf jawaban yang diganti.
Contoh :

Pilihan semula : a b c d (jawaban b diganti c)
Dibetulkan menjadi : a b c d

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawab yang
telah disediakan!

1. Makanan yang mengandung protein nabati adalah…
a. Tempe b. Sayuran c. Mentega d. Nasi

2. Vitamin C dapat diperoleh dari…
a. Susu b. Buah c. Sinar Matahari d. Daging

3. Alat pencernaan pada manusia yang berfungsi sebagai tempat penyerapan
sari makanan adalah…
a. Lambung b. Usus Halus c. Usus Besar d. Anus

4. Penyakit diare terjadi karena adanya...
a. S.thyposa b. E.colii c. Aides Agepty d. Tikus

5. Jumlah gigi susu pada anak – anak adalah...
a. 20 b. 28 c. 30 d. 32

6. Gigi yang berfungsi merobek makanan adalah...
a. Seri b. Geraham c. Susu d. Taring

7. Bagian rongga mulut yang berfungsi mengecap rasa adalah...
a. Gigi b. Kerongkongan c. Lidah d. Kelenjar ludah
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8. Tulang gigi disebut juga...
a. Dentin b. Email c. Pulpa d. Saliva

9. Alat Pencernaan makanan terdiri dari...
a. Mulut-kerongkongan-lambung-usus besar- usus halus-anus
b. Mulut-kerongkongan-usus besar-usus halus-lambung-anus
c. Mulut-kerongkongan-lambung-usus halus-usus besar-anus
d. Mulut-lambung-kerongkongan-usus halus-usus besar-anus

10. Makanan pertama kali dicerna di...
a. Mulut b. Lambung c. Usus halus d. Kerongkongan

11. Kelenjar ludah berfungsi dalam pencernaan makanan di...
a. Lambung b. Usus Halus c. Mulut d. Usus Besar

12. Vitamin A membantu dalam menjaga kesehatan...
a. Tulang b. Gigi c. Kulit d. Mata

13. Alat pencernaan yang ditunjuk adalah...
a. Usus Halus b. Usus Besar c. Anus d. Lambung

14. Zat sisa makanan dibuang melalui...
a. Mulut b. Usus Besar c. Anus d. Kerongkongan

15. Gerakan mendorong makanan masuk kedalam lambung disebut...
a. Mendorong b. Peristaltik c. Menelan d. Mengunyah

16. Bahan makanan yang mengandung vitamin B adalah...
a. Wortel b. Buah c. Susu d. Kacang-kacangan

17. Makanan yang telah dicerna dan dihaluskan di dalam mulut akan diteruskan
ke lambung melewati...
a. Usus Halus b. Usus Besar c. Kerongkongan d. Anus

18. Enzim Lipase dihasilkan oleh...
a. Hati b. Lambung c. Pankreas d. Usus Halus
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19. Penyakit yang disebabkan oleh kurangnya vitamin C dalam tubuh adalah...
a. Sariawan b. Panu c. Skoliosis d. Maag

20. Bahan makanan yang mengandung serat adalah...
a. Nasi b. Jagung c. Singkong d. Sayuran

21. Penyakit yang menyerang usus buntu disebut...
a. Maag b. Diare c. Apendiksitis d. Parotitis

22. Enzim yang mengubah lemak menjadi gliserol adalah...
a. Pepsin b. Lipase c. Renin d. Tripsin

23. Yang merupakan daerah pada usus halus adalah...
a. Kardiak b. Fundus c. Duodenum d. Pilorus

24. Enzim yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa adalah...
a. Ptialin b. Renin c. Tripsin d. Pepsin

25. Cairan dalam lambung yang berperan dalam membunuh bakteri adalah...
a. Ptialin b. HCl c. Tripsin d. Renin

26. Alat pencernaan yang ditunjuk adalah...
a. Lambung c. Usus Besar
b. Usus Halus d. Kerongkongan

27. Enzim yang berfungsi untuk menggumpalkan susu adalah...
a. Renin b. Lipase c. Kasein d. Pepsin

28. Yang termasuk kelenjar pencernaan adalah...
a. Usus Halus b. Kerongkongan c. Usus Besar d. Pankreas

29. Pada bagian lidah yang berfungsi mengecap rasa adalah...
a. Email b. Dentin c. Villi d. Papilla
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30.
Bagian lidah yang merasakan manis adalah nomor...
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

4

3

1

2
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Lampiran 13 Kunci Jawaban Soal Evaluasi

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI

1. A 11. C 21. C

2. B 12. D 22. B

3. B 13. A 23. C

4. B 14. C 24. A

5. A 15. B 25. B

6. A 16. D 26. D

7. C 17. C 27. C

8. A 18. C 28. D

9. A 19. A 29. D

10. A 20. D 30. B
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Lampiran 14 Sampel Lembar Jawab Pretest Siswa
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Lampiran 15 Sampel Lembar Jawab Posttest Siswa
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Lampiran 16 Perhitungan Hasil Belajar (pretest dan posttest)

REKAPITULASI PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA

No. Nama Siswa Nilai Pretest Nilai Posttest
1 WB1 40 70
2 WB2 37 73
3 WB3 37 77
4 WB4 37 73
5 WB5 27 70
6 WB6 37 73
7 SW1 33 73
8 SW2 33 77
9 SW3 33 70
10 SW4 30 70
11 SW5 30 70
12 SS1 27 70
13 SS2 20 70
14 SS3 53 80
15 SS4 63 83
16 SS5 67 93
17 SS6 53 90
18 SS7 63 90
19 SS8 53 87
20 SS9 60 90
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Lampiran 17 Analisis Perhitungan Uji N-Gain

ANALISIS PERHITUNGAN UJI NORMALITAS GAIN

No. Nama Siswa Nilai Pretest Nilai Posttest Perhitungan Uji N-Gain
1 WB1 40 70 0,5
2 WB2 37 73 0,6
3 WB3 37 77 0,6
4 WB4 37 73 0,6
5 WB5 27 70 0,6
6 WB6 37 73 0,6
7 SW1 33 73 0,6
8 SW2 33 77 0,7
9 SW3 33 70 0,6
10 SW4 30 70 0,6
11 SW5 30 70 0,6
12 SS1 27 70 0,6
13 SS2 20 70 0,6
14 SS3 53 80 0,5
15 SS4 63 83 0,5
16 SS5 67 93 0,8
17 SS6 53 90 0,7
18 SS7 63 90 0,7
19 SS8 53 87 0,6
20 SS9 60 90 0,7

REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN NORMALITAS GAIN

Kategori Kriteria
Subjek

Jumlah %
g ≥ 0,7 Tinggi 5 25

0,3 ≤ g < 0,7 Sedang 15 75
g < 0,3 Rendah 0 0
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Lampiran 18 Rangkuman Hasil Wawancara Guru Ujicoba Skala Besar

1. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap penggunaan Enteractnic Media of

Biology sebagai alat bantu mengajar ?

Ibu Isri Suryani : membantu pekerjaan guru dalam menjelaskan,

karena terdapat banyak gambar dan materinya sudah

lengkap.

Ibu Sumiyati : menarik, memudahkan guru dalam menjelaskan ke

siswa, dan inovatif

2. Apakah Enteractnic Media of Biology mempermudah proses mengajar Ibu

?

Ibu Isri Suryani : Iya

Ibu Sumiyati : Ya, memudahkan sekali

3. Apakah terdapat kekurangan di dalam Enteractnic Media of Biology?

Ibu Isri Suryani : Secara keseluruhan sudah cukup baik

Ibu Sumiyati : Dari segi materi ya, terlalu banyak selanjutnya bias

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

peserta didik

4. Bagaimana aktivitas belajar siswa selama menggunakan Enteractnic

Media of Biology ?

Ibu Isri Suryani : Siswa menjadi lebih semangat, tertarik dan aktif

dalam menerima pelajaran. Karena terdapat banyak

visualisasi atau gambar yang menarik.

Ibu Sumiyati : Anak – anak tertarik meskipun ada beberapa yang

mendapatkan kesulitan dalam memahami SIBI yang

ditampilkan.
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5. Apakah kelebihan Enteractnic Media of Biology ?

Ibu Isri Suryani : Banyak gambar, visualisasi dan ada materi yang

tertulis sehingga selain memperhatikan

penyampaian video SIBI siswa juga dapat

membaca.

Ibu Sumiyati : Modern, materi serta informasi yang ada banyak,

ada banyak gambar yang menarik siswa.

6. Apakah Enteractnic Media of Biology sudah layak digunakan di SMPLB

Tunarungu ?

Ibu Isri Suryani : Ya, Sudah

Ibu Sumiyati : Ya



107

Lampiran 19 Surat Keputusan Dosen Pembimbing
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Lampiran 20 Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 21 Surat Keterangan telah melakukan penelitian
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Lampiran 22 Dokumentasi Penelitian

Keterangan : Dokumentasi observasi awal.

Siswa Tunarungu belum memiliki media pembelajaran penunjang yang sesuai

kebutuhan. Guru hanya menggunakan papan tulis sebagai media.

Keterangan : Dokumentasi Ujicoba Skala Kecil

Siswa memerhatikan Enteracnic Media of Biology
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Keterangan : Dokumentasi Ujicoba Skala Kecil

Siswa Tunarungu mengisi angket tanggapan siswa ujicoba skala kecil

Keterangan : Dokumentasi Ujicoba Skala Besar

Siswa Tunarungu memerhatikan Enteracnic Media of Biology


