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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

 Hidup ini penuh tantangan, begitu banyak aral melintang. Bulatkan tekad dan 

kemauan guna meraih mimpi. 

 Mengeluh sesaat, semangat selamanya. 

 Sabar, tenang, memaafkan. 

 Forgive YES forget NO! 

 

 

Persembahan: 

 Orang tua dan keluarga tersayang yang selalu 

memberi dukungan doa dan materi dalam 

penyusunan skripsi ini 

 Seseorang yang istimewa yang selalu menyayangi, 

menyemangati,dan memberi dukungan lahir batin 

 Teman-teman Green Kost  

 Sahabat karib yang senantiasa menghibur ketika 

pikiran semrawut 

 Almamaterku. 
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ABSTRAK 

 

Nugraheni, Silvia Oti. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Memahami Cerita 

Legenda dengan Buku Pop-Up untuk Siswa SMP Kelas VIII di Kabupaten Pati. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing: Ucik Fuadhiyah, S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci: media pembelajaran, keterampilan membaca pemahaman, hakikat cerita 

legenda, dan buku Pop-Up. 

Keterampilan membaca pemahaman cerita legenda merupakan pembelajaran 

yang memberikan pengetahuan kepada siswa untuk dapat mengetahui lebih banyak 

cerita legenda dan kejadian-kejadian terdahulu. Akan tetapi, pembelajaran membaca 

pemahaman cerita legenda kurang diminati siswa karena kegiatan pembelajaran 

selama ini masih bersifat monoton dan kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. 

Media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan suasana belajar 

yang nyaman dan tidak membosankan, sehingga siswa memiliki anggapan bahwa 

belajar merupakan hal yang menyenangkan. Pengembangan media pembelajaran 

buku Pop-Up legenda perlu dilakukan untuk memudahkan siswa menemukan ide-ide 

dalam memahami cerita legenda, sehingga membuat siswa semakin bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah analisis kebutuhan 

siswa dan guru terhadap pengembangan media pembelajaran memahami cerita 

legenda dengan buku Pop-Up untuk siswa SMP Kelas VIII? (2) bagaimanakah 

prototipe media pembelajaran memahami cerita legenda dengan buku Pop-Up untuk 

siswa SMP Kelas VIII? (3) seperti apakah hasil uji validasi media pembelajaran 

memahami cerita legenda dengan buku Pop-Up untuk siswa SMP Kelas VIII? 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan analisis kebutuhan siswa dan guru 

terhadap pengembangan media pembelajaran memahami cerita legenda dengan buku 

Pop-Up untuk siswa SMP Kelas VIII, (2) menyusun prototipe media pembelajaran 

memahami cerita legenda dengan buku Pop-Up untuk siswa SMP Kelas VIII, dan (3) 

mengemukakan hasil uji validasi media pembelajaran memahami cerita legenda 

dengan buku Pop-Up cerita legenda untuk siswa SMP Kelas VIII. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and 

Development (R & D) yang dilakukan dengan lima tahapan penelitian , yaitu: (1)  

potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, 

lan (5) revisi desain. Data penelitian berupa data analisis kebutuhan siswa dan guru 
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dengan menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan angket. 

Sedangkan untuk data validasi prototipe media menggunakan lembar uji validasi. 

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Subjek penelitian ini ialah guru mata pelajaran bahasa Jawa dan siswa SMP 

kelas VIII di tiga SMP piloting Kurikulum 2013 di Kabupaten Pati yaitu SMP N 1 

Juwana, SMP N 3 Pati, dan SMP N 1 Gabus. Selain guru dan siswa, ada pakar ahli 

media dan ahli materi untuk menguji kelayakan media pembelajaran. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) kebutuhan siswa dan guru 

terhadap pengembangan media pembelajaran buku Pop-Up legenda, meliputi: (a) 

bentuk fisik buku Pop-Up legenda, dan (b) muatan isi buku Pop-Up legenda; (2) 

keefektifan media pembelajaran buku Pop-Up legenda, meliputi: (a) kesesuaian 

dengan kurikulum yang digunakan, (b) memiliki relevansi dengan kehidupan sosial 

siswa, (c) memiliki sisipan moral yang secara tidak langsung menuntun dan 

menasehati siswa dalam bertingkah laku; (3) hasil uji validasi prototipe oleh 

validator/pakar ahli menunjukkan hasil yang positif. Masing-masing aspek rata-rata 

memperoleh nilai dengan kategori baik. 

Saran yang dapat direkomendasikan antara lain: (1) guru sebaiknya 

menggunakan media pembelajaran buku Pop-Up legenda dalam pembelajaran 

memahami cerita legenda, karena media ini diharapkan mampu membuat siswa 

menjadi aktif, kreatif, dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan; 

(2) perlu dikembangkannya model pembelajaran yang sesuai dan mampu 

meningkatkan semangat belajar siswa dengan menggunakan media pembelajaran 

buku Pop-Up legenda; (3) perlu diadakan pengembangan terhadap media 

pembelajaran Pop-Up legenda guna melengkapi kekurangan pada media 

pembelajaran, khususnya untuk membaca pemahaman cerita legenda. 
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SARI 

 

Nugraheni, Silvia Oti. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Memahami Cerita 

Legenda dengan Buku Pop-Up untuk Siswa SMP Kelas VIII di Kabupaten Pati. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing: Ucik Fuadhiyah, S.Pd., M.Pd. 

Tembung pangrunut: media pembelajaran, kaprigelan membaca pemahaman, hakikat 

cariyos legendha, lan buku Pop-Up. 

Kaprigelan membaca pemahaman cariyos legendha menika dados piwucalan 

ingkang dipunremeni para siswa awit kanthi maos siswa saged langkung kathah 

mangertosi cariyos legendha lan kadadosan-kadadosan ingkang kalampahan rikala 

rumiyin. Ananging, kagiyatan piwucalan taksih monoton amargi dwija basa 

Jawinipun dereng ngginakaken media pembelajaran rikala kagiyatan piwucalan 

wonten kelas. Media pembelajaran ingkang kreatiflan inovatif saged ndadosaken 

swasana piwucalan sekeca lan boten monoton, saengga siswa nggadhahi 

panyakrabawa menawi sinau menika kahanan ingkang boten mboseni.  

Undheraning perkawis wonten panaliten menika nun inggih: (1) Kados pundi 

analisis kebetahanipun siswa lan dwija ngengingi pengembangan media 

pembelajaran cariyos legendha kanthi ngginakaken buku Pop-Up kagem siswa SMP 

Kelas VIII, (2) Kados pundi prototipe media pembelajaran cariyos legendha kanthi 

ngginakaken buku Pop-Up kagem siswa SMP Kelas VIII, lan (3) Kados menapa 

asilipun uji validasi media pembelajaran cariyos legendha kanthi ngginakaken buku 

Pop-Up. Panaliten menika nggadhahi ancas (1) nggambaraken analisis 

kebetahanipun siswa lan dwija ngengingi pengembangan media pembelajaran cariyos 

legendha kanthi ngginakaken buku Pop-Up kagem siswa SMP Kelas VIII, (2) ndamel 

prototipe media pembelajaran cariyos legendha kanthi ngginakaken buku Pop-Up 

kagem siswa SMP Kelas VIII, lan (3) nerangaken asilipun uji validasi media 

pembelajaran cariyos legendha kanthi ngginakaken buku Pop-Up cariyos legendha 

kagem siswa SMP Kelas VIII. 

Pendekatan ingkang dipunginakaken Research and Development (R & D) 

ingkang dipunlaksanakaken kanthi gangsal tahap panaliten, inggih menika: (1) 

potensi lan masalah, (2) ngempalaken data, (3) desain produk, (4) validasi desain, 

lan (5) revisi desain. Data ingkang dipunkempalaken menika arupi data analisis 
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kebetahan siswa lan dwija kanthi ngginakaken pedoman observasi, pedoman 

wawancara, lan angket. Sanesipun data validasi prototipe media ngginakaken lembar 

uji validasi. Data ingkang sampun dipunkempalaken lajeng dipunanalisis mawi 

teknik deskriptif kualitatif. 

Subjek panaliten inggih menika dwija Basa Jawi lan siswa SMP kelas VIII 

wonten ing SMP piloting Kurikulum 2013 Kabupaten Pati inggih menika SMP N 1 

Juwana, SMP N 3 Pati, lan SMP N 1 Gabus. Kejawi dwija lan siswa, wonten pakar 

ahli media lan ahli materi kangge uji kelayakan media pembelajaran. 

Asilipun panaliten: (1) kebetahan siswa lan dwija ngengingi pengembangan 

media pembelajaran buku Pop-Up legendha, arupi: (a) wujud fisik buku Pop-Up 

legendha, lan (b) wosipun buku Pop-Up legendha; (2) keefektifan media 

pembelajaran buku Pop-Up legendha, arupi: (a) jumbuh kaliyan kurikulum ingkang 

dipunginakaken, (b) nggadhahi relevansi kaliyan lingkungan sosial siswa, (c) ngemot 

nilai moral ingkang paring piweling kagem para siswa; (3) asil uji validasi prototipe 

dening validator/pakar ahli maringi asil ingkang sae. Saben-saben aspek pikantuk 

biji kanthi kategori sae. 

Panyaruwe ingkang saged kapendhet: (1) dwija langkung prayogi ngginakaken 

media pembelajaran buku Pop-Up legendha rikala piwucalan cariyos legendha, awit 

media menika kaajab saged ndadosaken siswa langkung greget, aktif, lan ugi saged 

ndamel swasana sinau ingkang sekeca; (2) prayoginipun dipunwontenaken 

pengembangan model pembelajaran ingkang trep kangge ningkataken kaprigelan lan 

gregeting siswa maos cariyos legendha kanthi ngginakaken media pembelajaran buku 

Pop-Up legendha; (3) prayoginipun dipunwontenaken pengembangan media 

pembelajaran buku Pop-Up legendha kanthi tujuwan njangkepi kekiranganipun 

media pembelajaran, khususipun kangge membaca pemahaman cariyos legendha. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan pembelajaran memahami cerita legenda kelas VIII di Kabupaten Pati 

masih mengalami hambatan yang menyebabkan pembelajaran tidak berjalan efektif. 

Menurut Usman dan Asnawir (2002) kondisi tersebut disebabkan adanya 

kecenderungan penyampaian dengan metode ceramah, ketidaksiapan siswa, 

kurangnya minat, dan semangat belajar. Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan 

tersebut ialah dengan penggunaan media pembelajaran yang tepat. Media 

pembelajaran merupakan komponen yang sangat berpengaruh dan perlu diperhatikan 

dalam pembelajaran, karena media berperan sebagai penyalur antara peserta didik 

dengan materi yang disampaikan oleh guru. 

Media pembelajaran berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Media pembelajaran harus dapat melibatkan siswa, baik dalam benak, 

mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata. Media harus memuat materi yang 

dirancang secara lebih sistematis dan psikologis agar pembelajaran berjalan efektif. 

Di samping itu, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang 

menyenangkan dan memenuhi kebutuhan setiap siswa yang memiliki kemampuan 

yang berbeda. Hamalik (dalam Arsyad, 2003:15) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar 
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siswa. Selain itu, penggunaan media pembelajaran juga berguna untuk meningkatkan 

kompetensi belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) dalam pembelajaran bahasa Jawa adalah 

memahami isi cerita legenda. KD memahami isi cerita legenda ini mengacu pada 

Kurikulum 2013. Pemilihan Kurikulum 2013 ini didasarkan beberapa alasan, di 

antaranya : 1. Dalam kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, materi cerita legenda untuk kelas VIII hanya pada kompetensi 

mendengar/menyimak yakni dalam KD mendengarkan legenda. Sedangkan dalam 

Kurikulum 2013, terdapat KD memahami cerita legenda yang mencakup kompetensi 

membaca dan mendengar. Dalam arti, siswa dapat memahami legenda dengan 

membaca maupun mendengar. ; 2. Berdasarkan pengamatan, di Kabupaten Pati masih 

ada enam sekolah SMP piloting yang merupakan sekolah yang ditunjuk sebagai 

pelopor Kurikulum 2013. 

Di setiap jenjang kelas pada mata pelajaran bahasa Jawa terdapat aspek membaca, 

baik membaca nyaring maupun membaca pemahaman. Salah satu contoh membaca 

pemahaman pada mata pelajaran bahasa Jawa ialah membaca pemahaman cerita 

legenda. 

Cerita legenda merupakan jenis cerita rakyat yang mengangkat cerita asal-usul suatu 

daerah atau tempat. Pengenalan tentang cerita legenda di sekolah dalam KD 

memahami isi cerita legenda umumnya hanya menggunakan media teks bacaan berisi  
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cerita legenda. Penggunaan media tersebut masih terasa monoton dan tidak 

terdapatnya variasi baru yang dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar. 

Berdasarkan kondisi dan situasi tersebut, peneliti bermaksud ingin 

mengembangkan media pembelajaran memahami isi cerita legenda yang akan 

dikemas ke dalam bentuk buku Pop-Up. Buku Pop-Up yang dimaksud, telah 

dipersiapkan sebagai media pembelajaran dalam KD memahami isi cerita legenda. 

Media ini dikembangkan dalam bentuk visual (penglihatan) tiga dimensi, berbeda 

dengan media-media sebelumnya yang hanya berupa teks bacaan (media cetak). 

Media buku Pop-Up dapat menyampaikan beragam cerita, mulai dari 

pengetahuan seperti pengenalan hewan, letak geografis suatu negara, kebudayaan, 

sejarah, kegiatan keagamaan, hingga cerita imaginer seperti dongeng, fabel, cerita 

rakyat, mitos, dan legenda. Buku Pop-Up dipilih sebagai alternatif media yang 

dikembangkan karena buku Pop-Up merupakan salah satu bidang kreatif dari paper 

engineering yang kini semakin digemari dan sedang berkembang di Indonesia. Buku 

Pop-Up sudah banyak beredar di pasaran, tetapi masih didominasi karya/produk luar 

negeri, sedangkan buku lokal masih sangat terbatas. Buku Pop-Up karya anak negeri 

sejauh ini lebih mendominasi kegiatan di kalangan komunitas (workshop) atau 

kebutuhan acara tertentu, misalnya karya Pop-Up untuk buku tahunan sekolah, kartu 

ucapan, undangan, dsb. 

Buku Pop-Up diawali dengan adanya movable book (buku bergerak) dan lift the 

flap (susunan kertas bertumpuk) di Eropa. Akan tetapi kehadiran buku Pop-Up lebih 

diminati oleh masyarakat karena Pop-Up lebih memiliki dimensi dibandingkan 
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dengan movable book dan lift the flap. Hal inilah yang menjadikan Pop-Up lebih 

mudah diingat, karena selain memiliki dimensi, Pop-Up juga dikenal lebih memiliki 

efek mengejutkan dari efek pergerakan yang dihasilkan pada saat teknik-teknik Pop-

Up beroperasi. 

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengaplikasikan cerita legenda ke 

dalam media buku Pop-Up agar siswa menjadi lebih tertarik dalam mempelajari 

cerita legenda. Pemilihan media buku Pop-Up ini selain sesuai dengan kondisi siswa, 

juga dinilai lebih menarik dibandingkan dengan media sebelumnya yang hanya 

berupa kertas berisi teks cerita legenda. Selain itu, penggunaan media buku Pop-Up 

dalam pembelajaran memahami isi cerita legenda dapat memotivasi siswa dalam 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pengembangan media pembelajaran memahami cerita legenda dengan buku Pop-Up 

untuk siswa SMP kelas VIII. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan media 

pembelajaran memahami cerita legenda dengan buku Pop-Up untuk siswa SMP 

kelas VIII? 

2. Bagaimanakah prototipe media pembelajaran memahami cerita legenda dengan 

buku Pop-Up untuk siswa SMP kelas VIII? 

3. Seperti apakah hasil uji validasi media pembelajaran memahami cerita legenda 

dengan buku Pop-Up untuk siswa SMP kelas VIII? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan 

media pembelajaran memahami cerita legenda dengan buku Pop-Up untuk siswa 

SMP kelas VIII. 

2. Menyusun prototipe media pembelajaran memahami cerita legenda dengan buku 

Pop-Up untuk siswa SMP kelas VIII. 

3. Mengemukakan hasil uji validasi media pembelajaran memahami cerita legenda 

dengan buku Pop-Up untuk siswa SMP kelas VIII. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi mengenai pengembangan 

media pembelajaran dalam memahami cerita legenda bagi siswa SMP kelas VIII di 

Kabupaten Pati. 

2. Manfaat Praktis 

2.1.Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan guru dalam 

menyampaikan pembelajaran cerita legenda berbahasa Jawa khususnya di 

wilayah Pati dan sekitarnya, sehingga dapat mendukung tercapainya kompetensi 

membaca pemahaman bacaan sastra berupa cerita legenda. 

2.2.Bagi Siswa 

Hasil media yang dikembangkan diharapkan dapat : 

a) Meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran; 
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b) Menambah semangat, motivasi, dan daya tarik siswa dalam belajar cerita 

legenda; dan 

c) Memudahkan siswa dalam memahami isi cerita legenda. 

2.3.Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:  

a) Memberi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 

lembaga pendidikan (sekolah) yang ada; 

b) Menambah referensi media pembelajaran guna meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

2.4.Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian tentang media buku Pop-Up cerita legenda untuk 

pembelajaran memahami cerita legenda ini diharapkan dapat berguna sebagai 

referensi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan terutama 

penelitian terhadap pengembangan media pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian pengembangan media pembelajaran saat ini sudah banyak ditemukan. 

Pengembangan media-media tersebut bertujuan untuk menambah semangat belajar, 

menarik perhatian peserta didik, dan memberikan variasi baru dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Salah satu variasi media pembelajaran yang masih jarang 

ditemukan ialah penggunaan buku Pop-Up. Buku Pop-Up atau Pop-Up Book 

biasanya digunakan hanya dalam taraf pengenalan pengetahuan-pengetahuan dasar, 

misalnya pengenalan huruf, angka, nama-nama buah, hewan, dan sebagainya. Akan 

tetapi, sampai saat ini masih jarang ditemukan pengembangan media pembelajaran 

Pop-Up Book dalam taraf yang lebih kompleks, misalnya pada pembelajaran 

memahami isi cerita legenda untuk siswa SMP kelas VIII. Penelitian ini mengacu 

pada beberapa penelitian yang relevan, antara lain penelitian Haryadi (2013), 

Purmintasari (2011), Safitri (2013), Vate (2011), dan Hanifah (2014). 

Haryadi (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Javanese Pop-Up Book 

(Buku Pop-Up Berbahasa Jawa) Sebagai Media Pembelajaran Membaca Huruf Jawa 

Dalam Upaya Revitalisasi Aksara Jawa Pada Anak Usia SD di Desa Lengkong 

Kabupaten Banjarnegara” memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. 

Persamaannya ialah sama-sama memanfaatkan buku Pop-Up sebagai media 

pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Perbedaannya terletak pada objek 
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pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Jawa. Perbedaannya terletak pada objek 

sasaran penelitian, yaitu penelitian Haryadi fokus pada materi aksara Jawa untuk anak 

usia SD sedangkan penelitian ini fokus pada materi cerita legenda untuk siswa SMP 

kelas VIII.  

Penelitian lain dilakukan oleh Purmintasari (2011) dengan judul penelitian 

“Pengembangan Media Buku Ilustrasi Pop-Up Sejarah Dalam Pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar” memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni 

sama-sama mengembangkan media pembelajaran dengan pemanfaatan media buku 

Pop-Up. Selain itu, kesamaan pada metode penelitian, yaitu menggunakan metode 

Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) yang bertujuan 

menghasilkan produk tertentu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, 

yaitu berupa Buku Pop-Up. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian yakni 

pengembangan media pembelajaran Pop-Up tersebut digunakan dalam mata pelajaran 

Sejarah (IPS) dan sasarannya adalah siswa Sekolah Dasar. 

Penelitian tersebut juga relevan dengan penelitian Safitri (2013) dengan judul 

penelitian “Pengembangan Media Pop-Up Book untuk Keterampilan Menulis Narasi 

Siswa Tunarungu Kelas IV”. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama 

mengembangkan media buku Pop-Up dan kesamaan dalam penggunaan metode yaitu 

metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development). Perbedaan 

penelitian ini terletak pada kompetensi sasaran penelitian. Penelitian Norma 

dilakukan untuk kompetensi menulis narasi siswa tunarungu kelas IV SD, sedangkan 
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penelitian yang sedang dilakukan peneliti fokus pada kompetensi membaca 

pemahaman cerita legenda siswa SMP kelas VIII.  

Vate (2011) dalam jurnalnya yang berjudul “An Augmented Reality 3D Pop-Up 

Book: The Development of Multimedia Project for English Language Teaching” 

menyatakan bahwa dalam penelitian pengembangannya buku Pop-Up 3D digunakan 

sebagai alat bantu bagi guru untuk memberikan buku cerita pada anak-anak, yaitu The 

Seed Shooting Game, untuk mengajarkan berbagai aspek bahasa Inggris untuk anak-

anak. Alasan utama yang mendukung penelitian ini adalah permintaan yang tinggi 

dan apresiasi potensi untuk mengintegrasikan kehidupan sehari-hari dalam kelas 

secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari 

pengembangan media ini ialah meningkatnya pemahaman dan keterlibatan siswa 

pada mata pelajaran bahasa Inggris dibandingkan nilai pre-test mereka sebelumnya. 

Mayoritas siswa menunjukkan bahwa buku Pop-Up ini adalah media pendidikan 

yang membantu meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. 

Penelitian Vate memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti. Persamaannya terletak pada keterlibatan buku Pop-Up 3D dalam 

pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan keinginan dan minat siswa 

untuk belajar. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil dan aspek mata pelajaran. 

Penelitian Vate melibatkan Pop-Up 3D dalam pembuatan buku cerita anak berbahasa 

Inggris, sedangkan penelitian peneliti melibatkan Pop-Up dalam pembuatan buku 

Pop-Up legenda berbahasa Jawa. 
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Hanifah (2014) dalam jurnalnya yang berjudul “Pemanfaatan Media Pop-Up 

Book Berbasis Tematik Untuk Meningkatkan Kecerdasan Verbal-Linguistik Anak 

Usia 4-5 Tahun” mengemukakan tentang pemanfaatan media buku Pop-Up dalam 

peningkatan kecerdasan verbal-linguistik anak usia 4-5 tahun. Hasil yang diperoleh 

dari pemanfaatan media Pop-Up ini ialah adanya peningkatan kecerdasan verbal-

linguistik anak yang signifikan pada anak usia 4-5 tahun. 

Penelitian Hanifah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. 

Persamaannya terletak pada penggunaan media Pop-Up dalam pembelajaran guna 

meningkatkan minat belajar siswa. Perbedaan penelitian Hanifah ialah terletak pada 

siswa sasaran penelitian yang merupakan siswa Taman Kanak-Kanak usia 4-5 tahun 

yang merupakan usia pra-sekolah dengan tingkat kecerdasan verbal-linguistiknya 

masih dalam tahap perkembangan. Jadi, tampilan Pop-Up yang diberikan guru masih 

berupa pengetahuan dasar. Berbeda dengan penelitian ini yang menyajikan Pop-Up 

legenda berbahasa Jawa yang sifatnya kompleks untuk siswa SMP kelas VIII. 

Berdasarkan pengamatan, penelitian tentang pengembangan media buku Pop-Up 

sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, pengembangan media buku Pop-Up cerita 

legenda untuk siswa SMP kelas VIII belum pernah dilakukan sehingga peneliti 

merasa perlu untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori dalam penelitian ini terdiri atas media pembelajaran, keterampilan 

membaca pemahaman, hakikat cerita legenda, dan buku Pop-Up. 

2.2.1 Media pembelajaran 

2.2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Secara umum media merupakan kata jamak dari medium yang berarti perantara 

atau pengantar. Arsyad (2003:3) mengemukakan bahwa media adalah pengantar atau 

perantara pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pengertian tersebut sejalan 

dengan pendapat Heinich (dalam Kustandi, 2011:8) yang mengemukakan istilah 

media atau medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan 

penerima. 

Selain itu, Hamidjojo (dalam Kustandi, 2011:8) memberi batasan media sebagai 

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. Apabila media itu membawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan untuk pembelajaran atau mengandung 

maksud-maksud pembelajaran, maka media itu disebut media pembelajaran. Dalam 

pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, 

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Lebih lanjut Kustandi (2011:8-9) 
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menambahkan, dalam kegiatan belajar mengajar sering pula pemakaian kata media 

pembelajaran digantikan dengan istilah seperti: bahan pembelajaran (instructional 

material), komunikasi pandang-dengar (audio-visual communication), alat peraga 

pandang (visual education), alat peraga dan media penjelas. 

Sementara itu, Gagne (dalam Arsyad, 2003:4) secara implisit mengatakan bahwa 

media pembelajaran meliputi alat secara fisik yang digunakan untuk menyampaikan 

isi materi pengajaran, yang terdiri antara lain buku, tape-recorder, kaset, video 

camera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan computer. Lain 

halnya dengan Gerlack (dalam Arsyad, 2003:3) yang mengemukakan garis besar 

media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Di sisi lain, Sadiman (2011) mengemukakan pendapat bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat  

siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Jadi, ketertarikan peserta didik 

dalam belajar, tergantung pada ketepatan media yang digunakan oleh guru. Apabila 

media pembelajaran dalam penyampaian materi masih kurang tepat, maka proses 

menyalurkan pesan tidak dapat berjalan dengan baik.  

West (1973:96) mendefinisikan media pembelajaran sebagai semua peralatan, 

bahan tradisional, dan semua media baru seperti televisi dan segala bentuk instruksi 

dengan bantuan komputer. Komunikasi yang efisien dan efektif memerlukan 
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padanan yang tepat antara media dan pesan. Ini berarti butuh suatu pemahaman 

yang mendalam tentang kebutuhan pendidikan, sifat informasi yang akan 

dikomunikasikan, dan kemampuan fungsional dari berbagai media pendidikan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran diartikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar. Mengingat banyaknya bentuk-bentuk media tersebut, maka guru harus 

dapat memilihnya dengan cermat, sehingga dapat digunakan dengan tepat demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

2.2.1.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

2.2.1.2.1 Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat 

menentukan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Levie & Lentz  

(dalam Kustandi, 2011:19) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu: fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif,  fungsi 

kompensatoris. 

1) Fungsi Atensi 

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang menampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali 

pada awal pelajaran siswa tidak tertarik pada materi pelajaran atau mata pelajaran itu 
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merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga 

mereka tidak memperhatikan. 

2) Fungsi Afektif 

Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika 

belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat 

menggugah emosi dan sikap siswa misalnya informasi yang menyangkut masalah 

sosial atau ras. 

3) Fungsi Kognitif 

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam 

gambar. 

4) Fungsi Kompensatoris 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks bagi siswa yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingat 

kembali. Dengan kata lain media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan 

siswa yang lemah dan lambat menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan 

dengan teks atau disajikan secara verbal. 

Sadiman (2011:17) mengemukakan bahwa secara umum media pembelajaran 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1) memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal; 
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2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera; 

3) penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak 

didik; dan 

4) dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan jika 

semua itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar belakang 

lingkungan guru dengan siswa berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media 

pembelajaran, yaitu dengan kemampuannya dalam memberikan perangsangan 

yang sama, menyamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama.  

Pendapat lain dari Asnawir dan Usman (2002:24) menyebutkan beberapa fungsi 

media pembelajaran, antara lain: 

1) membantu memudahkan belajar bagi siswa atau mahasiswa dan membantu 

memudahkan mengajar bagi guru atau dosen; 

2) memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak dapat menjadi konkret); 

3) menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya pelajaran tidak membosankan); 

4) semua indera siswa dapat diaktifkan, kelemahan satu indera dapat diimbangi oleh 

kekuatan indera lainnya; 

5) lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar; dan 

6) dapat membangkitkan dunia teori dengan realita. 
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Dengan demikian media pembelajaran secara umum berfungsi untuk tujuan 

intruksi agar informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik 

dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga 

pembelajaran dapat terjadi. Selain itu, media pembelajaran juga berfungsi untuk 

mengatasi hambatan dalam komunikasi, keterbatasan fisik dalam kelas, sikap pasif 

siswa, dan upaya mempersatukan pemahaman siswa. Dalam hal ini hambatan yang 

sering timbul dalam komunikasi disebabkan karena kurangnya pemahaman dalam 

penyampaian guru, kekacauan penafsiran, perhatian yang bercabang, tidak ada 

tanggapan, kurang perhatian, dan keadaan fisik lingkungan belajar yang mengganggu. 

Hal inilah yang menuntut media pembelajaran agar lebih menarik dan dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan serta dapat memenuhi kebutuhan 

perorangan siswa. 

2.2.1.2.2 Manfaat  Media Pembelajaran 

Menurut Kemp & Dayton (dalam Kustandi, 2011:21) meskipun telah lama 

disadari bahwa banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, akan tetapi 

penerima dan pengintregasiannya ke dalam program-program pengajaran masih 

berjalan lambat. Mereka mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukan 

dampak positif dari penggunaan media sebagai cara utama pembelajaran di kelas 

ialah sebagai berikut: 

1) Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajaran yang melihat atau 

mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. Meskipun para 
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guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan 

penggunaan media ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi 

yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan atau pengkajian, 

latihan dan implikasi lebih lanjut. 

2) Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kejelasan dan 

keruntutan pesan, daya tarik image yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus 

yang dapat menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa berfikir, yang 

kesemuanya menunjukan bahwa media memiliki aspek motivasi dan 

meningkatkan  minat. 

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkan teori belajar dan prinsip-

prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan 

penguatan. 

4) Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena kebanyakan 

media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi 

pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya dapat diserap 

oleh siswa. 

5) Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik dan jelas. 

6) Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan dan diperlukan 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. 
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7) Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar 

dapat ditingkatkan. 

8) Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Beban guru untuk penjelasan 

yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran yang dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain 

dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau penasihat siswa. 

 Sudjana dan Rivai (dalam Kustandi, 2011:22) juga mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu : 

1) pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar; 

2) bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh 

siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran; 

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

melalui penuturan oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi jika guru mengajar pada setiap jam pelajaran; dan 

4) siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 
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Menurut Encyclopedia of Educational Research (dalam Arsyad, 2003:25) manfaat 

media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir; 

2) memperbesar perhatian siswa; 

3) meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, karena itu 

membuat pelajaran lebih mantap; 

4) memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri di kalangan siswa; 

5) menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui gambar 

hidup; 

6) membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa; dan 

7) memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi serta keragaman dalam belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka secara umum manfaat 

media pembelajaran adalah untuk memperjelas penyajian pesan untuk mengurangi 

komunikasi verbal, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 

Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap 

pasif peserta didik, karena pembelajaran dengan menggunakan media dapat 

menimbulkan semangat belajar yang memungkinkan interaksi lebih langsung antara 
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peserta didik dengan lingkungan dan kenyataan. Selain itu, media pembelajaran 

memungkinkan peserta didik belajar mandiri menurut kemampuan dan minatnya. 

2.2.1.3 Jenis Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya. Dari yang paling sederhana dan 

murah hingga yang canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan 

ada yang diproduksi pabrik. Ada yang sudah tersedia di lingkungan untuk langsung 

dimanfaatkan dan ada yang sengaja dirancang. Namun, secara garis besar media 

pembelajaran digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu cetak dan noncetak. Sadiman 

(2011:28) mengemukakan beberapa jenis media pembelajaran, di antaranya: 

1) Media Grafis. Termasuk media visual yang menyalurkan pesan lewat indera 

penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan dalam simbol-simbol 

komunikasi visual. Ada beberapa media grafis yang sering digunakan, yaitu 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, poster, peta, globe, dan 

papan flannel. 

2) Media Audio. Penyaluran pesan lewat indera pendengaran, pesan yang 

disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (lisan, 

ucapan) maupun nonverbal. Beberapa media audio di antaranya radio, alat 

perekam pita magnetic, dan laboratorium bahasa. 

3) Media Proyeksi Diam. Memiliki persamaan dengan media grafis dalam arti 

penyajian rancangan-rancangan visual. Selain itu, bahan-bahan grafis banyak 

sekali dipakai dalam media proyeksi diam. Pada media proyeksi, pesan yang 



21 

 

 
 

disampaikan harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh 

sasaran. Ada kalanya disertai rekaman audio, tapi ada pula yang hanya berupa 

visual. Berbeda dengan media grafis yang dapat secara langsung berinteraksi 

dengan pesan media yang bersangkutan. Beberapa jenis media proyeksi diam 

antara lain film bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak tembus 

pandang, mikrofis, film, film gelang, televisi, video, serta permainan dan 

simulasi. 

 Rohani (2014:18) berpendapat tentang klasifikasi media pembelajaran 

berdasarkan indera yang digunakan di antaranya media audio, media visual, dan 

audio visual. Lebih lanjut Atmohoetomo (dalam Rohani, 2014:16) menjelaskan 

mengenai tiga pembagian media, antara lain: 

1. Media audio (media dengar) 

Medianya ialah radio, piringan hitam, dan tape cassete. 

2. Media visual (indera penglihatan) 

Dibagi menjadi dua yaitu projected dan non-projected.  

a. Projected media (penampilannya memerlukan proyeksi) 

Medianya ialah slide dan film bisu, film-strip, overhead projector, epidiascop 

b. Non-projected media (penampilannya tidak memerlukan proyeksi) 

Medianya ialah wallsheets (peta, chart, diagram, poster); model (mook up, 

miniatur, maket); dan objek (speciment). 
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3. Media audio visual (media pandang dengar) 

Medianya ialah TV, video, film bicara, sound slides. 

Dalam penelitian ini, media yang ingin dikembangkan peneliti adalah media 

visual, yakni berupa buku Pop-Up legenda. 

 

2.2.1.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Arsyad (2003:72) mengemukakan bahwa dalam rangka pemilihan media perlu 

mempertimbangkan beberapa hal di antaranya : 

a) kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai; 

b) ketepatan untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, dan 

generalisasi; 

c) kepraktisan, keluwesan, dan ketahanan; 

d) keterampilan guru dalam penggunaaannya; 

e) pengelompokan sasaran; dan 

f) mutu teknis. 

Pada tingkat yang menyeluruh dan umum, Kustandi (2011:78) mengemukakan 

bahwa pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

berikut ini. 

a) Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, 

fasilitas dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, dan sumber-

sumber yang tersedia (manusia dan material). 
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b) Persyaratan isi, tugas, dan jenis media pembelajaran. Isi pelajaran beragam dari 

sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan 

keterampilan, pengertian hubungan-hubungan, atau penalaran, dan pemikiran 

tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kategori pembelajaran itu menuntut perilaku 

yang berbeda-beda dan memerlukan teknik dan media penyajian yang berbeda 

pula. 

c) Hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan 

keterampilan awal, seperti membaca, mengetik dengan menggunakan komputer, 

dan karakteristik siswa lainnya. 

d) Tingkat kesenangan dan keefektifannya. 

e) Kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat (visual maupun 

audio). 

f) Kemampuan mengakomodasi respons siswa yang tepat (tertulis, audio, maupun 

kegiatan fisik). 

g) Kemampuan mengakomodasi umpan balik. 

h) Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau 

stimulus, dan untuk latihan maupun tes (sebaiknya menggunakan media yang 

sama). 

i) Media sekunder harus mendapat perhatian karena pembelajaran yang berhasil 

adalah yang berhasil menggunakan media yang beragam. 
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Lebih lanjut Kustandi (2011:79) menambahkan dari segi teori belajar, berbagai 

kondisi dan prinsip-prinsip psikologis yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam 

pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. 

a) Motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak 

siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. 

b) Perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang 

berbeda-beda. 

c) Tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan dari apa 

yang mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, maka kesempatan untuk 

berhasil dalam pembelajaran semakin besar. 

d) Organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau 

keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam 

urutan-urutan yang bermakna.  

e) Persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik 

pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai. 

f) Emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta 

kecakapan amat berpengaruh dan bertahan. 

g) Partisipasi. Siswa harus mampu menangkap informasi, tidak sekedar 

diberitahukan kepadanya. 

h) Umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa 

diinformasikan kemajuan belajarnya. 

i) Penguatan. Jika siswa berhasil belajar, ia didorong untuk terus belajar. 
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j) Latihan dan pengulangan. Pengetahuan atau keterampilan itu harus sering 

diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks agar suatu pengetahuan atau 

keterampilan dapat menjadi suatu bagian kompetensi intelektual. 

k) Penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan 

seseorang untuk menerapkan hasil belajar pada situasi baru. 

Jika dilihat dari segi kepraktisan, menurut Rohani (2014:30) media yang dipilih 

harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a)  kemudahannya dipindahkan atau ditempatkan; 

b) kesesuaianya dengan fasilitas yang ada di kelas; 

c) keamanan penggunaanya; 

d) kemudahan perbaikannya; dan 

e) daya tahannya. 

Lebih lanjut Rohani (2014:33) menambahkan bahwa pemilihan media merupakan 

komponen dari sistem pembelajaran secara keseluruhan, meskipun tujuan dan isinya 

sudah diketahui, perlu dipertimbangkan faktor-faktor lainnya yakni seperti karakter 

peserta didik, strategi belajar mengajar, organisasi, dan prosedur pemilihan. Jadi 

sebelum menggunakan media, ada banyak hal yang harus diperhatikan seperti yang 

sudah dijelaskan di atas. Sehingga penggunaan media dapat dimanfaatkan secara 

maksimal dalam kegiatan pembelajaran. 
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2.2.1.5 Keterampilan Membaca Pemahaman 

2.2.1.5.1 Pengertian Membaca Pemahaman 

Klein (dalam Rahim, 2008: 3) mengemukakan bahwa membaca mencakup: (1) 

membaca merupakan suatu proses, (2) membaca adalah strategis, dan (3) membaca 

merupakan interaktif. Membaca merupakan suatu proses, dimaksudkan informasi 

dari teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang 

utama dalam membentuk makna. Membaca adalah strategis diartikan bahwa 

pembaca yang efektif menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai dengan 

teks dan konteks dalam rangka mengkonstruk makna ketika membaca. Strategi ini 

bervariasi sesuai dengan jenis teks dan tujuan membaca. Membaca merupakan 

interaktif adalah keterlibatan pembaca dengan teks tergantung pada konteks. Orang 

yang senang membaca teks yang bermanfaat akan menemui beberapa tujuan yang 

ingin dicapainya. Teks yang dibaca seseorang harus mudah dipahami (readable) 

sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan teks. 

Rahim (2008: 2) menambahkan tiga istilah yang sering digunakan untuk 

memberikan komponen dasar dari proses membaca yaitu: recording, decoding, dan 

meaning. Recording merujuk pada kata-kata dan kalimat kemudian 

mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang 

digunakan. Decoding adalah proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-

kata. Penekanan membaca pada tahap recording dan decoding merupakan proses 

perseptual yaitu pengenalan korespondensi rangkaian huruf dengan bunyi-bunyi 
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bahasa yang sering disebut dengan istilah membaca permulaan, sedangkan meaning 

lebih ditekankan di kelas tinggi Sekolah Dasar.  

Tarigan (1994:8) mengemukakan pendapat bahwa membaca pemahaman 

merupakan membaca yang mengutamakan isi makna bacaan yang terletak pada 

halaman tertulis, tetapi berada pada pikiran pembaca. Sama halnya dengan membaca 

cepat, membaca pemahaman juga merupakan sistem pemahaman bacaan dengan 

memperhitungkan waktu baca dan tingkat pemahaman terhadap suatu bahan yang 

dibaca. 

Pendapat lain dari Djiwatampu (1995:107) mengemukakan bahwa membaca 

pemahaman ialah pencarian makna bacaan dengan menggunakan unsur-unsur dalam 

bacaan, misalnya kata kunci, pengorganisasian gagasan, judul, subjudul, dan 

sebagainya, serta diarahkan oleh latar belakang pengetahuan umum pembaca dan 

pengetahuannya tentang topik yang sedang dihadapi. Pemahaman membaca 

seseorang dapat diukur dengan sejauh mana ia dapat menangkap hal-hal penting yang 

tersurat maupun yang tersirat. 

Dari uraian beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

membaca pemahaman adalah suatu kegiatan membaca yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa yang dibaca. 

Pada intinya, membaca pemahaman diperlukan bila kita ingin mempelajari dan 

memahami masalah yang kita baca sampai pada hal-hal yang sangat detail. Jadi, 

seseorang yang melakukan kegiatan membaca pemahaman harus menguasai bahasa 
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atau tulisan yang digunakan dalam bacaan yang dibacanya, serta mampu menangkap 

informasi atau isi bacaan tersebut. 

2.2.1.5.2 Tahap Membaca Pemahaman 

Dalam pembelajaran membaca, guru hendaknya mendorong siswa untuk dapat 

memahami berbagai bahan bacaan. Menurut Rahim (2008: 99), ada tiga tahapan 

dalam pelaksanaan pembelajaran membaca pemahaman. Ketiga tahapan membaca 

pemahaman tersebut adalah tahap prabaca, saat baca, dan pascabaca. 

a. Tahap Prabaca 

Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa 

melakukan kegiatan membaca. Fokus kegiatan pembelajaran pada tahap prabaca 

adalah untuk membangkitkan skemata siswa tentang topik atau materi sehingga siswa 

dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Skemata adalah 

latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang suatu 

informasi atau konsep tentang sesuatu. Skemata menggambarkan sekelompok konsep 

yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, 

tindakan, atau peristiwa. 

b. Tahap Saat Baca 

Setelah melakukan kegiatan prabaca, tahap selanjutnya adalah tahap saat baca 

(during reading). Strategi yang dapat digunakan dalam tahap ini adalah menggunakan 

strategi metakognitif. Menurut Burns (dalam Rahim, 2008:102), penggunaan strategi 

metakognitif secara efektif berpengaruh positif terhadap pemahaman. Lebih lanjut, 
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dikatakan bahwa bagian dari proses metakognitif adalah memilih tipe tugas yang 

dibutuhkan untuk mencapai pemahaman. Pembaca dapat menanyakan pada dirinya 

sendiri, pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

1) Apakah jawaban yang dibutuhkan terdapat dalam bahan bacaan? Jika ya, 

pembaca dapat mencari kata kunci untuk menemukan jawaban tersebut. 

2) Apakah teks tersebut mengimplikasikan jawaban dengan memberikan petunjuk 

yang jelas atau jawaban berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, 

sehingga pembaca dapat menentukan jawaban yang sesuai. 

3) Apakah jawaban berasal dari pengetahuan dan gagasan pembaca, yang berkaitan 

dengan cerita? Apabila ya, pembaca harus menghubungkan isi bacaan dengan 

pengetahuan yang dimiliki, sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai. 

c. Tahap Pascabaca 

Setelah melakukan kegiatan prabaca dan saat baca, tahap selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah tahap pascabaca. Burns (dalam Rahim,  2008: 105) menyatakan 

bahwa kegiatan pascabaca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi 

baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya, sehingga diperoleh 

tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Kegiatan pascabaca dapat dikembangkan 

dengan cara : (1) siswa diberikan kesempatan menemukan informasi lanjutan tentang 

topik, (2) siswa diberikan sejumlah pertanyaan tentang isi bacaan, (3) siswa diberikan 

kesempatan mengorganisasikan materi yang akan dipresentasikan, dan (4) siswa 
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diberikan kesempatan mengerjakan tugas-tugas untuk meningkatkan pemahaman isi 

bacaan. 

2.2.1.5.3 Tujuan Membaca 

Seseorang yang membaca dengan memiliki tujuan, cenderung lebih memahami 

bacaan dibandingkan dengan seseorang yang membaca tanpa tujuan. Dalam kegiatan 

membaca di kelas, guru seharusnya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan 

tujuan khusus yang sesuai atau dengan membantu mereka menyusun tujuan membaca 

siswa itu sendiri. Tujuan membaca menurut Blanton (dalam Rahim, 2008:11-12) 

mencakup : 

1) kesenangan; 

2) menyempurnakan membaca nyaring; 

3) menggunakan strategi tertentu; 

4) memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik; 

5) mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya; 

6) memperoleh informasi untuk laporan lisan maupun tertulis; 

7) mengkonfirmasikan atau menolak prediksi; 

8) menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang diperoleh 

dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang struktur teks; dan 

9) menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 
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Abidin (2010:9) menambahkan beberapa tujuan membaca di antaranya : 

1. Membaca untuk pengetahuan 

Membaca yang dilakukan untuk menemukan berbagai informasi yang sangat 

berguna dalam rangka mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam diri 

seseorang. 

2. Membaca untuk menghasilkan 

Membaca yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari segi finansial. 

3. Membaca untuk hiburan 

Membaca yang dilakukan untuk mendapat kenikmatan, kesegaran, dan 

kesenangan. 

Sedangkan tujuan membaca menurut Anderson (dalam Widyamartaya, 1992:90) di 

antaranya : 

1. Memperoleh fakta atau perincian-perincian (reading for facts or details) 

Membaca untuk mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh 

tokoh, apa yang terjadi pada tokoh, dan lain sebagainya. 

2. Memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas) 

Membaca untuk mengetahui masalah, apa yang dialami tokoh, dan merangkum 

hal-hal yang dilakukan oleh tokoh untuk mencapai tujuannya. 

3. Mengetahui urutan atau organisasi cerita (reading for sequence or organization) 

Membaca untuk mengetahui setiap bagian cerita. 
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4. Menyimpulkan (reading for interfence) 

Membaca untuk mengetahui mengapa tokoh berbuat demikian, apa yang 

dimaksudkan pengarang dengan cerita atau bacaan itu, mengapa terjadi perubahan 

pada tokoh. 

5. Mengelompokkan (reading for classify) 

Membaca untuk mengetahui hal-hal yang tidak biasa apa yang lucu dalam cerita, 

apakah cerita itu benar atau tidak. 

6. Menilai (reading for evaluate) 

Membaca untuk mengetahui apakah tokoh berhasil, apakah baik kita berbuat 

seperti tokoh. 

7. Membandingkan atau mempertentangkan (reading for compare or contrast) 

Membaca untuk mengetahui bagaimana caranya tokoh berubah, bagaimana 

hidupnya berbeda dari kebiasaan hidup yang kita kenal, bagaimana dua buah cerita 

memiliki kesamaan. 

2.2.1.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca 

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca, baik membaca 

permulaan maupun membaca lanjut (pemahaman). Di antaranya Lamb & Arnold 

(dalam Rahim, 2008:16-19) menyebutkan faktor-faktor tersebut : 

1) Faktor Fisiologis, mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis 

kelamin. 
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2) Faktor Intelektual, didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang terdiri dari 

pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara 

tepat. 

3) Faktor Lingkungan, mencakup latar belakang dan pengalaman siswa di rumah 

serta sosial ekonomi keluarga siswa. 

4) Faktor Psikologis, mencakup motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan 

penyesuaian diri. 

Woolley (2010:119) menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman siswa 

disebabkan karena kurangnya pembelajaran bahasa. Faktanya, untuk siswa dengan 

kemampuan pemahaman yang kurang, mereka cenderung lebih mengalami kesulitan 

untuk mempelajari kosakata baru. Hal itu disebabkan karena mereka mengalami 

kesulitan dalam membaca, dan ketidakmampuan dalam mengetahui makna kosakata 

baru. 

 

2.2.1.6 Hakikat Cerita Legenda 

2.2.1.6.1 Pengertian Cerita Legenda 

Legenda berasal dari bahasa Latin legere yang berarti legenda adalah cerita prosa 

rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang pernah terjadi. Oleh karena itu, legenda 

seringkali dianggap sebagai sejarah. Menurut KBBI 2005, legenda adalah cerita 

rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Pendapat 

tersebut sejalan dengan pendapat Hutomo (1991:64) yang menyatakan bahwa legenda 
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merupakan cerita-cerita yang dianggap masyarakat pemiliknya sebagai peristiwa-

peristiwa sejarah rakyat. 

Pendapat lain dari Mitchell (dalam Nurgiyantoro, 2005:182) mengemukakan 

bahwa legenda adalah cerita magis yang sering dikaitkan dengan tokoh, peristiwa, 

dan tempat-tempat yang nyata sehingga legenda dianggap sebagai cerita historis, 

walaupun tidak didukung oleh fakta yang jelas. Sedangkan menurut Danandjaja 

(2002:66) legenda ialah prosa rakyat yang memiliki ciri-ciri yang mirip dengan mite, 

yaitu dianggap pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berbeda dengan 

mite, legenda bersifat keduniawian, terjadinya pada masa yang belum begitu lampau, 

dan .bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. 

Legenda memiliki beberapa ciri-ciri, seperti yang dikemukakan oleh Rusyana 

(2000:3) di antaranya: 

1. Legenda merupakan cerita tradisional karena cerita tersebut sudah dimiliki 

masyarakat sejak dahulu. 

2. Ceritanya biasa dihubungkan dengan peristiwa dan benda yang berasal dari masa 

lalu, seperti peristiwa penyebaran agama dan benda-benda peninggalan seperti 

masjid, kuburan dan lain-lain. 

3. Para pelaku dalam legenda dibayangkan sebagai pelaku yang betul-betul pernah 

hidup pada masyarakat lalu. Mereka itu merupakan orang yang terkemuka, 

dianggap sebagai pelaku sejarah, juga dianggap pernah melakukan perbuatan 

yang berguna bagi masyarakat. 
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4. Hubungan tiap peristiwa dalam legenda menunjukan hubungan yang logis. 

5. Latar cerita terdiri dari latar tempat dan latar waktu. Latar tempat biasanya ada 

yang disebut secara jelas dan ada juga yang tidak. Sedangkan latar waktu 

biasanya merupakan waktu yang teralami dalam sejarah. 

6. Pelaku dan perbuatan yang dibayangkan benar-benar terjadi menjadikan legenda 

seolah-olah terjadi dalam ruang dan waktu yang sesungguhnya. Sejalan dengan 

hal itu anggapan masyarakat pun menjadi seperti itu dan melahirkan perilaku dan 

perbuatan yang benar-benar menghormati keberadaan pelaku dan perbuatan 

dalam legenda. 

 

2.2.1.6.2 Jenis-jenis Legenda 

Legenda dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis seperti yang 

dikemukakan oleh Brunvand dalam Danandjaja (2002:67) yakni: 

1. Legenda Keagamaan (religious legends) 

Legenda keagaaman merupakan legenda yang ceritanya berkaitan dengan 

kehidupan keagamaan. Legenda ini berkisah tentang orang-orang atau kelompok 

tertentu, misalnya cerita tentang para penyebar agama Islam di Jawa yang dikenal 

sebagai wali sanga. Mereka adalah manusia biasa, tokoh yang memang benar-benar 

ada, akan tetapi dalam uraian ceritanya ditampilkan sebagai figur-figur yang memiliki 

kesaktian. Kesaktian yang mereka miliki digambarkan di luar batas-batas manusia 

biasa. 
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2. Legenda Alam Ghaib (supernatural legends) 

Legenda alam ghaib biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi 

dan pernah dialami seseorang dengan makhluk ghaib, hantu-hantu, siluman, dan 

gejala-gejala alam ghaib. Fungsi legenda ini adalah untuk meneguhkan kebenaran 

tahayul atau kepercayaan rakyat. 

3. Legenda Perseorangan (personal legends) 

Legenda perseorangan merupakan cerita mengenai tokoh tertentu yang dianggap 

benar-benar terjadi. 

4. Legenda Setempat (local legends) 

Legenda setempat mengandung cerita yang berhubungan dengan terjadinya suatu 

tempat, seperti gunung, bukit, danau, dan sebagainya. Legenda setempat ini 

merupakan golongan legenda yang paling banyak jumlahnya. Sebagaimana telah 

dikemukakan, hal yang terpenting bagi penelitian sejarah tradisi lisan bukanlah 

kebenaran faktanya. Hal itu disebabkan karena untuk mencari kebenaran faktanya 

sangatlah sulit, apalagi sumber-sumber tertulis, karena kemungkinan pada awal 

pertama kali cerita-cerita itu dikenal, masyarakat belum mengenal tradisi menulis. 

Bahkan cerita-cerita itu banyak dibumbui oleh hal-hal yang tidak masuk akal atau 

tidak rasional. Misalnya, dalam cerita Sendhang Sani dari Kabupaten Pati 

menceritakan seorang tokoh Ki Rangga dan teman-temannya yang dikutuk oleh 

Sunan Kalijaga menjadi seekor bulus (kura-kura).  
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2.2.1.7 Buku Pop Up 

2.2.1.7.1 Pengertian Buku Pop-Up 

Menurut KBBI (2005) buku adalah lembar kertas yang dijilid menjadi satu pada 

salah satu ujungnya yang bisa berisi tulisan atau gambar maupun kosong. Setiap sisi 

dari sebuah lembaran kertas pada buku tersebut disebut halaman. Buku merupakan 

sebuah media penyambung ilmu yang efektif bagi pembacanya. Banyak sekali 

manfaat yang didapatkan jika membaca buku. Selain menambah pengetahuan, 

membaca buku juga memberikan kesenangan tersendiri. 

Salah satu variasi jenis buku yang sedang banyak dibicarakan saat ini ialah buku 

Pop-Up. Buku Pop-Up merupakan jenis buku yang di dalamnya terdapat lipatan 

gambar yang dipotong dan muncul membentuk gambar tiga dimensi ketika 

halamannya dibuka. Menurut seorang professional dan pengamat di bidang paper 

engineering, Rubin (dalam Febrianto, 2014) menyatakan bahwa Pop-Up adalah 

sebuah ilustrasi yang ketika halamannya dibuka, ditarik, atau diangkat, akan timbul 

tingkatan dengan kesan tiga dimensi. Desain Pop-Up selalu diaplikasikan ke berbagai 

media tiga dimensi misalnya buku bergambar, kartu ucapan, cover buku, lipatan-

lipatan buku dengan berbagai jenis, dan dalam buku cerita anak. 

Nama Pop-Up dan pembuatan buku-buku tersebut dikenal juga sebagai teknik 

rekayasa kertas atau paper crafting, salah satu turunan keilmuan dari paper 

engineering, yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang kertas, baik cara 

mengelolanya maupun cara memprosesnya. Ada kesamaan antara teknik Pop-Up dan 

teknik origami, yakni sama-sama menggunakan teknik melipat dan merupakan satu 
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turunan keahlian yang sama yaitu paper engineering. Namun, origami merupakan 

bentuk paling sederhana yang tidak memerlukan gunting atau lem dan cenderung 

dibuat dengan kertas sederhana, berbeda dengan Pop-Up yang memerlukan lem, 

gunting, dan karton tebal.  

Pendapat lain dari Okamura (2010:40) Pop-Up adalah selembar kertas dilipat dan 

struktur tiga dimensi akan muncul ketika dibuka. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Iizuka (2011:605) juga menyebutkan bahwa Pop-Up adalah sebuah kerajinan kertas 

dengan bentuk yang menarik dan konsisten pada lipatan kertas yang berbentuk 

menjadi 3 dimensi ketika dibuka. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa buku Pop-Up adalah buku yang mengandung unsur hiburan melalui gambar 

ilustrasinya yang bisa berbentuk, bergerak, dan menimbulkan efek timbul pada 

halaman kertasnya saat dibuka. Tampilan buku Pop-Up sangat menarik karena 

memiliki unsur tiga dimensi dan gerak kinetik. Objek-objek yang terbentuk dalam 

buku Pop-Up terkadang menyerupai bentuk asli suatu benda. 

2.2.1.7.2 Penyusunan Buku Pop-Up Cerita Legenda 

Buku Pop-Up tentang cerita legenda ini disusun dengan tujuan untuk memberikan 

tampilan visual yang lebih menarik dalam sebuah cerita, sehingga peserta didik tidak 

merasa monoton dan lebih bersemangat dalam belajar cerita legenda. Ada beberapa 

langkah penyusunan buku Pop-Up yang dijelaskan dalam Febrianto (2014:150) 

sebagai berikut: 



39 

 

 
 

1) Ide Penciptaan 

Dalam tahap ini, didasarkan atas ketertarikan peneliti pada buku Pop-Up karena 

Pop-Up  memiliki visualisasi menarik dan memiliki format tiga dimensi yang dapat 

digerakkan sehingga peneliti ingin mengaplikasikan buku Pop-Up sebagai media 

pembelajaran.  

Dalam pemanfaatan buku Pop-Up sebagai media pembelajaran, ada tahap-tahap 

perencanaan penciptaan media buku Pop-Up tersebut. Di antaranya, pertama yang 

harus dilakukan adalah menentukan topik yang menarik. Topik tersebut bisa berupa 

fiksi maupun non fiksi. Dalam fiksi, bisa mengambil cerita rakyat pendek atau 

legenda yang klasik atau dapat menulis cerita sendiri. Jika dalam non fiksi, dapat 

berupa subjek yang dapat menarik perhatian pembaca. 

Hal kedua yang harus dilakukan adalah menjaga hal-hal dalam buku Pop-Up tetap 

sederhana. Hal tersebut dilakukan dengan membatasi jumlah unsur Pop-Up untuk 

mencegah halaman-halaman buku terlihat berantakan atau menjadi terlalu lemah 

untuk menahan. Semakin sedikit potongan yang dibuat pada halaman buku, maka 

halaman akan semakin tahan lama. 

Hal ketiga ialah merencanakan ceritanya. Dalam penelitian ini akan mengangkat 

salah satu cerita legenda dari Pati yakni legenda Sendhang Sani. Tulisan tentang 

cerita tersebut dipisahkan ke dalam paragraf atau baris yang berbeda pada saat 

memperhitungkan kebutuhan halaman berikutnya. Kemudian dilanjutkan membuat 

sketsa konsep kasar dari ilustrasi yang akan digunakan dalam setiap halaman. 
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2) Proses Desain 

Ada beberapa proses desain yang dilakukan untuk membuat media buku Pop-Up. 

Hal pertama yang dilakukan adalah thumbnail buku Pop-Up yang dilanjutkan dengan 

pembuatan prototipe buku Pop-Up untuk materi cerita legenda. Setelah itu, maka 

dilanjutkan proses edit dengan menggunakan aplikasi software Adobe Photoshop CS3 

sebagai media editor.  

3) Proses Perakitan Pop-Up 

a. Pemotongan dan Pelipatan  

Setelah langkah editing selesai, maka selanjutnya hasil edit komputerisasi 

tersebut dicetak dengan menggunakan kertas ivory dengan berat 260 gram supaya 

gambar yang dihasilkan tidak pecah ketika proses pelipatan. Dalam langkah ini 

membutuhkan ketelitian tinggi. Langkah awal ialah membuat lipatan pada selembar 

kertas yang kokoh menjadi dua bagian sama besar. Kedua, memotong dua bagian 

secara horizontal dan sejajar pada bagian tengah kertas untuk membuat celah. 

Panjang celah harus sekitar 5 cm, dan lebarnya kira-kira 2.5 cm. Celah ini berguna 

untuk menahan Pop-Up. Ketiga, membuat ilustrasi cerita legenda dan kemudian 

menempelkannya pada kertas yang lebih kokoh. Keempat, membuat halaman-

halaman seperlunya. Kita menggunakan teknik melipat dan memotong kertas yang 

sama untuk membuat halaman-halaman sebanyak yang dibutuhkan untuk membawa 

cerita itu sampai akhir. Kelima, menyertakan teks bacaan dengan cara membuka 

setiap halaman, lalu menempelkan teks pada bagian bawah pada setiap halaman.  
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b. Membuat Pop-Up Melompat Keluar 

Dalam langkah ini, terdapat teknik lain yakni untuk tujuan agar Pop-Up bisa 

melompat keluar dengan efek tiga dimensi yang tinggi. Langkah awal ialah dengan 

melakukan pemotongan dan penempelan gambar-gambar pada penahan Pop-Up. 

Gambar-gambar dan ilustrasi yang sudah dibuat kemudian dipotong. Pada bagian 

belakang masing-masing gambar diberi lem dan ditempelkan pada penahan yang 

sesuai. Jangan sampai gambar terjebak ke bagian latar belakang halaman, karena 

gambar tersebut tidak akan bisa melompat keluar. 

Kedua, menyatukan halaman-halaman tadi secara bersama-sama. Halaman-

halaman tersebut harus ditempel di bagian belakang ke bagian belakang halaman lain. 

Setengah bagian atas sisi luar dari halaman kedua akan ditempelkan pada setengah 

bagian bawah sisi luar dari halaman pertama. Setengah bagian atas sisi luar dari 

halaman ketiga akan ditempelkan pada setengah bagian bawah sisi luar dari halaman 

kedua. Pola tersebut dilanjutkan sampai semua halaman menempel ke halaman lain. 

Ketiga, membuat sampul luar buku dengan cara melipat selembar kertas kokoh 

yang lebih besar dan tebal dibandingkan keseluruhan buku. Sisipkan kertas yang 

dilipat tadi pada buku, hias bagian depan dan belakang sisi luar sampul. Kemudian 

tempelkan bagian dalam sampul bagian depan dengan halaman pertama buku, dan 

bagian belakang sampul dengan halaman terakhir buku. 
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4) Hasil Pembuatan  

Setelah melalui proses pembuatan desain, proses editing komputerisasi, dan 

proses perakitan dari mulai pengguntingan, pelipatan, dan pengeleman maka buku 

Pop-Up sudah siap untuk digunakan sebagai prototipe media pembelajaran. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran memahami legenda merupakan salah satu kompetensi yang 

termasuk ke dalam aspek membaca pemahaman yang harus dikuasai oleh peserta 

didik. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak peserta didik yang menunjukkan 

sikap pasif saat pembelajaran. Hal itu disebabkan karena siswa kurang tertarik dengan 

media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dalam kompetensi dasar memahami 

isi cerita legenda, guru hanya menyajikan bacaan cerita legenda dengan tampilan 

sederhana berupa teks cerita yang membuat kurangnya ketertarikan peserta didik 

pada saat pembelajaran. Kondisi tersebut merupakan salah satu akibat dari kurang 

tersedianya media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru sebagai pendukung 

pembelajaran. 

Dengan demikian, diperlukan adanya pengembangan media yang dapat mengubah 

kesan pembelajaran memahami cerita legenda menjadi lebih menarik. Hal tersebut 

dapat tercapai, salah satunya dengan melakukan pengembangan media pembelajaran 

memahami cerita legenda dengan buku Pop-Up yang bertujuan membantu guru 

mengatasi kesulitan dalam menyampaikan materi cerita legenda. 
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Penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pengembangan media 

pembelajaran memahami cerita legenda menggunakan media buku Pop-Up. Sesuai 

dengan kajian pustaka mengenai penelitian pengembangan di atas, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian pengembangan (Research and Development) yang 

bertujuan menghasilkan produk tertentu yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran, yaitu berupa Buku Pop-Up cerita legenda. Media ini termasuk media 

visual berisi cerita bergambar ilustrasi tiga dimensi sebagai pendukung siswa dalam 

memahami isi cerita legenda, sehingga pembelajaran berjalan efektif dan inovatif. 
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                                   Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

Dibutuhkannya media pembelajaran buku Pop-Up legenda yang 

mampu memenuhi kebutuhan siswa dan guru 

Pengembangan media pembelajaran memahami cerita legenda dengan 

buku Pop-Up untuk siswa SMP kelas VIII 

Pembelajaran memahami cerita 

legenda berjalan efektif dan 

inovatif 

Kondisi pembelajaran cerita legenda kurang efektif. Guru masih 

mengalami kesulitan dalam penyampaian materi pembelajaran karena 

kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan 

rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran memahami cerita 

legenda. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Research 

and Development (R & D) yakni suatu proses atau langkah-langkah untuk 

menghasilkan suatu produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono, 2010).  

Lebih lanjut Sugiyono (2010:408) menambahkan langkah-langkah penelitian 

dalam pendekatan R & D ada sepuluh langkah penelitian, di antaranya : 1) potensi 

dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) revisi 

desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk, 8) uji coba pemakaian, 9) revisi 

produk, 10) produksi massal. 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan sebuah 

produk dan tidak untuk diujikan secara langsung kepada siswa. Di samping itu, 

karena adanya pertimbangan lamanya waktu penelitian, maka dari sepuluh 

langkah penelitian yang disebutkan Sugiyono, dalam penelitian ini hanya akan 

menggunakan lima langkah saja. Kelima langkah penelitian tersebut meliputi: 1) 

potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 

dan 5) revisi desain. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diuraikan prosedur penelitian 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 
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1) Potensi dan Masalah 

 Tahap awal penelitian ini adalah melakukan pengamatan, wawancara, dan 

penyebaran angket untuk menentukan perlunya membuat media pembelajaran 

buku Pop-Up legenda guna menunjang kompetensi dasar memahami isi cerita 

legenda dalam pembelajaran bahasa Jawa SMP kelas VIII di Kabupaten Pati. 

Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya 

masih minimnya media pembelajaran yang ada khususnya untuk mata pelajaran 

bahasa Jawa. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya media 

pembelajaran baru sesuai dengan yang diinginkan oleh guru dan siswa.  

2) Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah ditemukan, maka diperlukan tahapan penelitian 

selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data dan informasi pendukung. Data dan 

informasi tersebut diperoleh dengan menganalisis kebutuhan guru dan siswa 

terhadap media pembelajaran cerita legenda pada kompetensi membaca 

pemahaman. Pada tahapan ini instrumen yang digunakan adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan angket. 

3) Desain Produk 

Setelah analisis kebutuhan guru dan siswa dilakukan, maka tahapan 

selanjutnya adalah membuat rancangan awal media pembelajaran memahami isi 

cerita legenda. Desain produk yang akan dibuat disesuaikan dengan desain yang 

dimaksud berupa buku Pop-Up legenda berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru 

dan siswa. 
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4) Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk tersebut lebih efektif dibandingkan media yang telah ada sebelumnya. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan pakar atau tenaga 

ahli dalam bidang materi dan media pembelajaran. Setiap pakar diminta untuk 

menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan 

kekuatan media yang telah dibuat. Selain itu, dapat dilihat kesesuaian antara 

desain media yang dibuat dengan aspek membaca pemahaman cerita legenda. 

Hasil penilaian dan masukan dari para validator akan menjadi acuan dalam 

perbaikan produk. 

5) Revisi Desain 

Revisi desain dilakukan setelah validasi desain oleh pakar dan para ahli, 

dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan prototipe media yang telah disusun 

dan untuk memperbaiki desain. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam 

penelitian pengembangan ini. Setelah dilakukan revisi terhadap desain produk, 

maka didapat produk akhir berupa media pembelajaran buku Pop-Up untuk 

memahami isi cerita legenda dalam pembelajaran bahasa Jawa SMP kelas VIII di 

Kabupaten Pati. 

Rancangan penelitian pengembangan ini dapat digambarkan dalam bagan 

berikut. 



48 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian 
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3.2. Data dan Sumber Data 

3.2.1. Data  

Arikunto (2006:118) mengemukakan bahwa data ialah hasil pencatatan 

peneliti, baik berupa fakta maupun angka. Data merupakan segala fakta dan 

angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang 

akan diambil dalam penelitian ini adalah data tentang kebutuhan media 

pembelajaran yang digunakan dalam memahami isi cerita legenda dan data 

validasi/uji ahli media pembelajaran memahami isi cerita legenda bagi siswa 

SMP kelas VIII.  

3.2.2. Sumber Data 

Arikunto (2006:129) menjelaskan sumber data ialah subjek diperolehnya data 

itu. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data 

kebutuhan media dan sumber data uji ahli media. 

1. Siswa 

Siswa sebagai sumber data untuk memperoleh informasi bagaimana kondisi 

pembelajaran memahami cerita legenda di kelas dan mengenai kebutuhan media 

untuk pembelajaran memahami cerita legenda agar pembelajaran bisa berjalan 

lebih efektif. Sumber data yaitu siswa kelas VIII dari tiga sekolah yang berbeda 

yaitu SMP Negeri 1 Juwana, SMP Negeri 1 Gabus, dan SMP Negeri 3 Pati yang 

merupakan sekolah piloting Kurikulum 2013. 

Peneliti memilih ketiga sekolah tersebut dengan alasan lain yakni di antara 

enam SMP, ketiga sekolah tersebut dijadikan sampel berdasarkan ratingnya di 
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antaranya SMP N 3 Pati sebagai sekolah favorit berkualitas tinggi, SMP N 1 

Juwana dengan kualitas menengah atau sedang, dan SMP N 1 Gabus dengan 

kualitas standar. Tujuan pemilihan ketiga sekolah tersebut adalah dengan harapan 

media pembelajaran dapat bermanfaat untuk semua siswa dengan tingkat 

kecerdasan yang berbeda, yakni dari siswa berprestasi hingga siswa yang nilainya 

di bawah rata-rata. 

2. Guru  

Guru sebagai sumber data untuk memeroleh informasi bagaimana kondisi 

pembelajaran memahami cerita legenda di kelas dan mengenai kesulitan 

penyampaian materi, penggunaan media pembelajaran, kesulitan memperoleh 

media, dan mengenai kebutuhan media dalam pembelajaran memahami cerita 

legenda. Sumber data yaitu guru bahasa Jawa SMP kelas VIII dari tiga sekolah 

yang berbeda. 

3. Sumber data uji ahli 

Sumber data uji ahli ialah pakar/ahli media, ahli materi, dan dosen 

pembimbing. 

 

3.3.Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2010:148) menjelaskan bahwa instrumen penelitian ialah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Beliau 

menambahkan dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen 
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juga harus divalidasi meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap objek yang diteliti, kesiapan peneliti 

untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. 

Pihak yang memvalidasi juga adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri. Jadi, 

peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. 

Dalam pengembangan media buku Pop-Up untuk menunjang pembelajaran 

memahami isi cerita legenda kelas VIII, ada beberapa data yang dibutuhkan, di 

antaranya : 1) data mengenai tingkat kebutuhan media buku Pop-Up cerita 

legenda, 2) data penilaian prototipe media buku Pop-Up berisi cerita legenda. 

Data pertama diperoleh dengan menggunakan pedoman observasi, 

wawancara, dan kuesioner berupa angket yang ditujukan kepada guru dan siswa. 

Kemudian untuk memperoleh data kedua, akan difokuskan pada tingkat 

keefektifan media dengan menggunakan kuesioner penilaian yang ditujukan 

kepada dosen ahli materi dan ahli 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 Sumber Data Instrumen  

1. Kebutuhan media 

pembelajaran buku Pop-

a. Guru mata pelajaran 

bahasa Jawa 

a. Pedoman observasi 

b. Pedoman wawancara 
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Up untuk pembelajaran 

memahami isi cerita 

legenda 

b. Siswa kelas VIII c. Kuesioner (angket) 

2. Penilaian prototipe 

media buku Pop-Up 

berisi cerita legenda 

Uji ahli Kuesioner uji validasi 

Instrumen yang telah disusun harus dikonsultasikan dahulu kepada dosen 

pembimbing sebelum diberikan kepada responden. Tujuannya ialah agar 

instrumen yang disusun memiliki validasi isi. 

3.3.1 Pedoman Observasi Kebutuhan Media Buku Pop-Up Cerita Legenda 

Dalam Pembelajaran Memahami Cerita Legenda terhadap Siswa 

 Lembar observasi berisi hasil pengamatan selama pembelajaran memahami 

cerita legenda sedang berlangsung di kelas. Data yang diperoleh akan menjadi 

bahan pengembangan media buku Pop-Up cerita legenda. Lembar observasi 

dirancang dalam bentuk checklist () yang akan diisi oleh peneliti sebagai pelaku 

observasi.  

  Observasi terhadap siswa digunakan untuk mengungkap fakta kondisi 

siswa saat pembelajaran. Aspek-aspek yang akan diamati ialah : 1) sikap siswa 

terhadap pembelajaran, 2) keaktifan siswa dalam pembelajaran, 3) siswa senang 

saat mengikuti pembelajaran, 4) siswa fokus pada pembelajaran, 5) siswa mampu 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. 
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Untuk mendapatkan gambaran tentang lembar observasi ini dapat dilihat pada 

tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi Kebutuhan Media Buku Pop-Up 

Cerita Legenda Dalam Pembelajaran Memahami Cerita Legenda Terhadap 

Siswa 

 

 

Responden 

Aspek  

A B C D E 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

Keterangan : 

A. = Sikap antusias siswa terhadap pembelajaran 

B. = Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

C. = Siswa senang saat mengikuti pembelajaran 

D. = Siswa fokus terhadap pembelajaran 

E. = Siswa mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru 

 

3.3.2 Pedoman Observasi Kebutuhan Media Buku Pop-Up Cerita Legenda 

Dalam Pembelajaran Memahami Cerita Legenda Terhadap Guru 

Lembar observasi terhadap guru memuat kriteria tertentu yang diisi oleh 

peneliti dalam melakukan pengamatan pada saat pembelajaran berlangsung. 
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Untuk mendapatkan gambaran tentang lembar observasi ini dapat dilihat pada 

tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Observasi Kebutuhan Media Buku Pop-Up 

Cerita Legenda Terhadap Guru 

Aspek yang 

Diamati 

SMP N 1 Juwana SMP N 3 Pati SMP N 1 Gabus 

Ya Tidak Ya  Tidak  Ya  Tidak  

1 2 3 4 5 6 7 

1) guru merespon 

kemampuan 

siswa dengan 

bertanya dan 

memberikan 

pendapat 

      

2) guru memberi 

penjelasan kepada 

siswa 

      

3) guru 

menggunakan 

media sebagai 

variasi 

pembelajaran 

      

4) guru dapat 

menciptakan 

pembelajaran 

yang kondusif 

dan 

menyenangkan  

      

5) guru membuka 

dan menutup 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan baik 
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3.3.3 Pedoman Wawancara Kebutuhan Prototipe Media Pembelajaran 

Buku Pop-Up Cerita Legenda Untuk Guru dan Siswa SMP Kelas VIII 

 Pedoman wawancara terhadap siswa memuat beberapa pertanyaan yang 

diajukan peneliti kepada siswa responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kondisi pembelajaran memahami 

cerita legenda dan mengenai pengembangan media pembelajaran. Untuk 

mendapatkan gambaran tentang lembar observasi ini dapat dilihat pada tabel 3.4 

berikut ini.  

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Kebutuhan Prototipe Media 

 Pembelajaran Buku Pop-Up Untuk Guru dan Siswa 

 

Aspek Pertanyaan 

Kebutuhan Materi 

dan Penyajian 

Materi pembelajaran memahami cerita legenda 

selama ini 

Kebutuhan 

Penggunaan Bahasa 

Kebutuhan isi dalam buku Pop-Up cerita legenda 

Kebutuhan Grafika Tampilan buku Pop-Up cerita legenda 

3.3.4 Kuesioner Kebutuhan Siswa Terhadap Media Buku Pop-Up Legenda 

 Hal-hal yang akan dikupas dalam kuesioner kebutuhan siswa ini antara 

lain, (1) kondisi pembelajaran memahami isi cerita legenda di sekolah, dan (2) 

media buku Pop-Up legenda yang dibutuhkan siswa.  

Pada aspek pertama meliputi indikator: (1) pelaksanaan pembelajaran 

memahami isi cerita legenda di kelas, (2) respon siswa terhadap pembelajaran 

memahami isi cerita legenda, (3) penggunaan media pembelajaran dalam 
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penyampaian materi memahami isi cerita legenda, dan (4) jenis media 

pembelajaran yang digunakan guru. Pada aspek kedua meliputi indikator: (1) 

ketepatan dan keefektifan pemilihan media, (2) pengetahuan cerita legenda, dan 

(3) tampilan (ilustrasi, font, ukuran huruf, ukuran buku, warna). 

 Untuk memperoleh gambaran tentang kuesioner ini dapat dilihat pada 

tabel 3.5 kisi-kisi kuesioner kebutuhan siswa terhadap media buku Pop-Up 

legenda di bawah ini. 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Kuesioner Kebutuhan Siswa terhadap Media Buku Pop-

Up Legenda 

Aspek  Indikator  

1. Kondisi pembelajaran 

memahami isi cerita 

legenda 

a. Pelaksanaan pembelajaran memahami isi 

cerita legenda 

b. Respon siswa terhadap pembelajaran 

memahami isi cerita legenda 

c. Penggunaan media pembelajaran dalam 

penyampaian materi memahami isi cerita 

legenda 

d. Jenis media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru 

e. Hambatan siswa menerima materi cerita 

legenda 
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2. Media buku Pop-Up 

legenda yang 

dibutuhkan siswa 

a. Ketepatan dan keefektifan pemilihan media 

b. Pengetahuan cerita legenda  

c. Tampilan (ilustrasi, font, ukuran huruf, 

ukuran buku, warna) 

 Adapun petunjuk pengisian kuesioner kebutuhan siswa sebagai berikut. 

 Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner, telah disediakan petunjuk pengisian kuesioner sebagai 

berikut. 

1. Siswa diharapkan memberi jawaban pada setiap pertanyaan di bawah ini 

dengan memberikan tanda checklist (√) dalam kurung yang telah disediakan 

di depan jawaban disertai alasan yang relevan. 

Contoh:  

( ) Ya 

(√) Tidak 

Alasannya: 

……………………………………………………………………….. 

2. Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh: ( ) Buku  (√) Majalah  (√) Komik 

3. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, siswa dimohon 

menuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan.  
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Contoh:  

(√) .........................................................................................(berikan jawaban) 

4. Siswa dimohon berkenan untuk memberikan alasan singkat terhadap masing-

masing jawaban yang diberikan pada tempat jawaban yang tersedia. 

 

3.3.5 Kuesioner Kebutuhan Guru terhadap Media Buku Pop-Up Legenda 

Hal-hal yang akan digali lebih dalam dari kuesioner kebutuhan guru ini 

antara lain, (1) kondisi pembelajaran memahami isi cerita legenda di sekolah, (2) 

media buku Pop-Up legenda yang dibutuhkan, (3) harapan dan saran guru 

terhadap pengembangan media pembelajaran. 

Pada aspek pertama meliputi indikator: (1) pelaksanaan pembelajaran 

memahami isi cerita legenda, (2) kendala dalam menyampaikan materi 

memahami isi cerita legenda, (3) penggunaan media pembelajaran memahami 

isi cerita legenda oleh guru, (4) sumber mendapatkan media cerita legenda, (5) 

kendala dalam mendapatkan media pembelajaran, dan (6) jenis cerita legenda.  

Pada aspek kedua meliputi indikator: (1) ketepatan dan keefektifan pemilihan 

media, dan (2) tampilan (font, ukuran huruf, ukuran buku, warna). Pada aspek 

ketiga meliputi indikator: (1) harapan terhadap media yang akan dikembangkan, 

dan (2) saran/masukan terhadap media yang akan dikembangkan 

Untuk memperoleh gambaran tentang kuesioner ini dapat dilihat pada tabel 

3.5 kisi-kisi kuesioner kebutuhan guru terhadap media buku Pop-Up legenda di 

bawah ini. 
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Tabel 3.6 Kisi-Kisi Kuesioner Kebutuhan Guru Terhadap Media Buku 

Pop-  Up Legenda  

 

Aspek Indikator 

1. Kondisi pembelajaran 

memahami isi cerita 

legenda 

a. Pelaksanaan pembelajaran memahami isi 

cerita legenda 

b. Kendala dalam menyampaikan materi 

memahami isi cerita legenda 

c. Penggunaan media pembelajaran memahami 

isi cerita legenda 

d. Sumber mendapatkan media cerita legenda 

e. Kendala dalam mendapatkan media  

f. Jenis cerita legenda 

2. Media cerita legenda 

yang dibutuhkan 

a. Ketepatan dan keefektifan pemilihan media 

b. Tampilan (font, ukuran huruf, ukuran buku, 

warna) 

3. Harapan guru terhadap 

pengembangan media 

a. Harapan terhadap media yang akan 

dikembangkan 

b. Saran/masukan terhadap media yang akan 

dikembangkan 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner kebutuhan guru sebagai berikut.  
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Untuk mempermudah responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner, telah disediakan petunjuk pengisian kuesioner sebagai 

berikut.  

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

dengan memberikan checklist () dalam kurung yang telah tersedia di depan 

jawaban. 

Contoh : 

() Ya 

( ) Tidak 

Alasannya:………………………………………………………………… 

2. Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh : () Buku   () Majalah   ( ) Komik 

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

menuliskan jawaban Anda pada tempat jawaban yang telah disediakan. 

Contoh : 

()..........................................................................................(berisi jawaban). 

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

masing jawaban yang diberikan pada tempat jawaban yang tersedia.  
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3.3.6 Kuesioner Penilaian Uji Ahli Materi  

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil penilaian 

uji ahli materi pembelajaran cerita legenda terhadap prototipe media buku Pop-

Up legenda. 

 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Kuesioner Penilaian Uji Ahli Materi Pembelajaran 

Cerita Legenda 

 

No. Aspek Indikator 

1.  Kesesuaian  isi  a. Kesesuaian isi dengan Kompetensi Dasar 

b. Kesesuaian isi dengan tujuan pembelajaran 

c. Kesesuaian pemilihan cerita legenda dengan tujuan 

pembelajaran 

d. Kesesuaian bahasa dengan jenjang kelas siswa 

e. Kesesuaian pemilihan ilustrasi gambar dengan judul 

cerita 

2. Penggunaan Media a. Kesesuaian media dengan kebutuhan siswa 

b. Kesesuaian media dengan tingkat pemahaman siswa 

c. Kesesuaian materi cerita legenda dengan kondisi siswa  
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3.3.7 Kuesioner Penilaian Uji Ahli Media  

Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai hasil penelitian 

uji ahli media pembelajaran terhadap prototipe media buku Pop-Up legenda. 

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Kuesioner Penilaian Uji Ahli Media Buku Pop-Up 

Legenda 

No. Aspek  Indikator  

1. Sampul buku Pop-Up legenda a. Keserasian warna 

b. Penataan gambar 

Penataan tulisan 

c. Penempatan tulisan 

d. Bentuk dan ukuran tulisan 

2. Perwajahan halaman buku 

Pop-Up legenda 

a. Keserasian warna 

b. Penataan gambar 

Penataan tulisan 

c. Penempatan tulisan 

d. Bentuk dan ukuran tulisan 

e. Kejelasan ilustrasi gambar/tampilan 

3. Isi  a. Pemilihan judul cerita 

b. Kesesuaian gambar dan cerita 

c. Penggunaan bahasa 

d. Kejelasan bahasa 
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4. Saran perbaikan  

Sebagaimana kuesioner-kuesioner penilaian sebelumnya, kuesioner penilaian 

ini juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian guna mempermudah responden dalam 

menjawab pertanyaan. Adapun petunjuk pengisian kuesioner penilaian adalah sebagai 

berikut. 

1. Tuliskan identitas Bapak/Ibu pada tempat yang sudah disediakan. 

2. Bapak/Ibu diharapkan berkenan memberikan koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada kuesioner sudah tersedia. 

3. Penilaian diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan tanda 

checklist (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat. Maksud 

angka-angka tersebut ialah: 

Angka 4 = sangat baik/sangat menarik 

Angka 3 = baik/menarik 

Angka 2 = kurang baik/kurang menarik 

Angka 1 = tidak baik/tidak menarik 

4 3 2 1 

 

Saran masukan: 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

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

memberikan saran masukan. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa teknik yang akan 

digunakan dalam penelitian ini di antaranya observasi, wawancara, dan angket. 

3.4.1 Observasi  

Observasi ini digunakan sebagai pengamatan terhadap pembelajaran 

memahami isi cerita legenda oleh guru dan siswa kelas VIII SMP di Kabupaten Pati. 

Lembar observasi berisi catatan hasil pengamatan peneliti terhadap guru dan siswa 

selama pembelajaran memahami cerita legenda berlangsung yang kemudian akan 

dijadikan data dalam pengembangan media ini. 

3.4.2 Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai subjek penelitian 

dan kondisi pembelajaran memahami isi cerita legenda di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) kelas VIII, serta media pembelajaran yang digunakan sebagai 

penunjang. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah yang akan 

menjadi objek penelitian dan bertatap muka dengan subjek penelitian. Dengan 

pedoman wawancara, maka wawancara akan dilakukan sesuai daftar pertanyaan yang 
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sudah dipersiapkan sebelumnya. Berdasarkan observasi dan wawancara, maka 

diperoleh data yang selanjutnya akan dianalisis untuk merumuskan potensi dan 

masalah mengenai media pembelajaran memahami isi cerita legenda. 

3.4.3 Kuesioner/Angket  

Angket atau kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data atau informasi 

yang dioperasionalkan ke dalam bentuk butir, item, atau pertanyaan. Angket ini berisi 

daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Dengan angket ini, maka akan 

diketahui kondisi atau data pribadi seseorang, pengalaman, atau pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Dalam pengumpulan data mengenai kebutuhan media buku Pop-Up legenda ini 

menggunakan angket yang akan ditujukan kepada guru dan siswa. Selain itu, untuk 

mengumpulkan data penilaian mengenai prototipe media buku Pop-Up legenda akan 

digunakan instrumen angket yang akan ditujukan kepada uji ahli. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan ialah deskripsi kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari dua data, yaitu (1) data analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap 

pengembangan media pembelajaran memahami cerita legenda dengan Pop-Up, dan 

(2) data analisis uji ahli sebagai proses revisi prototipe media yang dibuat. 

Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, maka akan dikembangkan suatu media 

pembelajaran memahami cerita legenda sehingga mampu memenuhi tujuan 

penelitian.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

1) Guru bahasa Jawa SMP Kelas VIII di Kabupaten Pati membutuhkan media 

pembelajaran baru yang lebih menarik, praktis, dan efisien yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran memahami cerita legenda, sedangkan siswa menginginkan 

media pembelajaran baru karena selama ini dalam pembelajaran memahami cerita 

legenda hanya disajikan bacaan dari LKS atau di lembaran kertas buram.   

2) Prototipe media pembelajaran memahami cerita legenda, mengambil materi cerita 

legenda dari Kabupaten Pati yaitu Legenda Sendhang Sani sesuai dengan 

lingkungan sekitar siswa. Media pembelajaran ini berupa buku Pop-Up yang 

merupakan media berbentuk buku yang berisi gambar-gambar ilustrasi cerita 

dengan tampilan tiga dimensi pada tiap sesi/babak di tiap halamannya. Bentuk-

bentuk gambar yang imajinatif dan mudah dipahami akan menarik perhatian dan 

menambah minat belajar siswa dalam memahami cerita legenda. Bahasa yang 

digunakan adalah bahasa Jawa ngoko dan krama yang mudah dipahami siswa 

dengan masih memperhatikan aspek unggah-ungguh basa. 

3) Dari hasil uji validasi, diketahui bahwa prototipe media pembelajaran ini dinilai 

relevan dengan kebutuhan siswa dan guru, meskipun sebagai sebuah produk 
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masih memerlukan revisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

solusi guru dalam mengajar, khususnya dalam menentukan media pembelajaran. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut. 

1) Seyogyanya guru dapat memanfaatkan media pembelajaran buku Pop-Up 

legenda, khususnya guru di Kabupaten Pati. Media pembelajaran ini dapat 

digunakan untuk pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas. Buku Pop-Up 

legenda juga dapat dijadikan sebagai buku pengayaan pengetahuan siswa tentang 

cerita legenda.  

2) Buku Pop-Up legenda ini dapat menjadi alternatif bagi orang tua untuk 

membiasakan putra-putri agar gemar membaca, khususnya membaca cerita 

legenda. Hal ini bertujuan agar putra-putri mereka mengenal cerita di daerah 

masing-masing. 

3) Media pembelajaran ini masih memungkinkan untuk dikembangkan, misalnya 

dengan membuat buku sejenis namun dengan cerita legenda yang berbeda.  
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA KEBUTUHAN PROTOTIPE MEDIA 

PEMBELAJARAN BUKU POP-UP CERITA LEGENDA UNTUK SISWA 

SMP KELAS VIII 

Nama Responden  : ......................................................................  

Hari/Tanggal Wawancara : ......................................................................  

Kelas/Sekolah Responden : 

......................................................................  

   

Tabel Pedoman Wawancara 

Aspek Pertanyaan 

Kebutuhan 

Materi dan 

Penyajian 

1. Apakah kalian pernah mendapatkan pembelajaran membaca cerita 

legenda pada mata pelajaran Bahasa Jawa?  

2. Apakah materi cerita legenda yang kalian baca merupakan cerita 

legenda daerah lokal Kabupaten Pati?  

3. Ragam bahasa apakah yang digunakan pada materi bacaan cerita 

legenda yang sudah kalian baca?  

4. Apakah materi bacaan cerita legenda yang kalian baca disertai gambar 

dan warna yang menarik?  

Kebutuhan 

Penggunaan 

Bahasa 

5. Menurut kalian perlukah dibuat sebuah media lain, misalnya berupa 

buku Pop-Up berisi cerita legenda?  

6. Apa isi buku Pop-Up cerita legenda yang kalian inginkan bermuatan 

nilai sosial budaya Jawa?  

7. Ragam bahasa Jawa apa yang kalian inginkan dalam buku Pop-Up 

cerita legenda? 

8. Bagaimana penggunaan kalimat yang kalian inginkan dalam buku 
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Pop-Up cerita legenda?  

Kebutuhan 

Grafika 

9. Gambar apakah yang kalian sukai dalam isi cerita legenda?  

10. Menurut kalian, bagaimana jenis huruf yang sesuai untuk penulisan 

isi dalam buku Pop-Up cerita legenda?  

11. Bagaimanakah ukuran buku yang kalian inginkan?  

12. Bagaimana penggunaan warna yang sesuai di dalam isi buku bacaan?  

13. Bagaimanakah sampul buku bacaan yang menarik menurut kalian?  
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA KEBUTUHAN PROTOTIPE MEDIA 

PEMBELAJARAN BUKU POP-UP CERITA LEGENDA UNTUK GURU 

BAHASA JAWA 

SMP KELAS VIII 

 
 

Nama Responden  : ......................................................................  

Hari/Tanggal Wawancara : ......................................................................  

Guru Kelas/Sekolah  : ......................................................................  

 

Tabel Pedoman Wawancara 

Aspek Pertanyaan 

Kebutuhan 

Materi dan 

Penyajian 

1. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan pembelajaran membaca 

cerita legenda pada mata pelajaran Bahasa Jawa?  

2. Apakah materi cerita legenda yang Bapak/Ibu berikan merupakan 

cerita legenda daerah lokal Kabupaten Pati?  

3. Ragam bahasa apakah yang digunakan pada materi bacaan cerita 

legenda yang Bapak/Ibu berikan?  

4. Apakah materi bacaan cerita legenda yang Bapak/Ibu berikan disertai 

gambar dan warna yang menarik? 

Kebutuhan 

Penggunaan 

Bahasa 

1. Menurut Bapak/Ibu perlukah dibuat sebuah media lain, misalnya 

berupa buku Pop-Up berisi cerita legenda?  

2. Apa isi buku Pop-Up cerita legenda yang Bapak/Ibu inginkan 

bermuatan nilai sosial budaya Jawa?  

3. Ragam bahasa Jawa apa yang Bapak/Ibu inginkan dalam buku Pop-

Up cerita legenda? 

4. Bagaimana penggunaan kalimat yang Bapak/Ibu inginkan dalam 

buku Pop-Up cerita legenda? 



125 
 

 
 

Kebutuhan 

Grafika 

5. Gambar apakah yang sesuai untuk disajikan dalam isi buku Pop-Up 

cerita legenda?  

6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana jenis huruf yang sesuai untuk 

penulisan isi dalam buku Pop-Up cerita legenda?  

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah ukuran buku yang sesuai?  

8. Bagaimana penggunaan warna yang sesuai di dalam isi buku Pop-Up 

legenda?  

9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah sampul buku Pop-Up yang sesuai?  

Saran 10. Apa saran bapak/ibu untuk pengembangan media pembelajaran ini? 
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Lampiran 3 

ANGKET KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN MEMAHAMI ISI 

CERITA LEGENDA DENGAN BUKU POP-UP  

OLEH SISWA SMP KABUPATEN PATI 

A. Identitas Responden 

Nama    : 

Kelas    : 

Sekolah     : SMP ............................ 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas Anda dengan selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya 

agar dapat menjadi sumber yang valid. 

2. Siswa diharapkan memberi jawaban pada setiap pertanyaan di bawah ini 

dengan memberikan checklist () dalam kurung yang telah tersedia di depan 

jawaban. 

Contoh : 

() Ya 

( ) Tidak 

Alasannya:………………………………………………………………… 

3. Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh : () Buku   () Majalah   ( ) Komik 

4. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, siswa dimohon 

menuliskan jawaban pada tempat jawaban yang telah disediakan. 

Contoh : 

()......................................................................................(berisi jawaban). 

5. Atas ketersediaan siswa responden, saya ucapkan terima kasih. 
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C. Angket Kebutuhan Siswa 

1. Apakah dalam pembelajaran memahami isi cerita legenda guru menggunakan 

media pembelajaran? 

( ) Selalu 

( ) Kadang-kadang 

( ) Jarang 

( ) Tidak Pernah 

Alasannya:………………………………………………………………….. 

2. Jika guru menggunakan media, apa jenis media pembelajaran yang biasa 

digunakan dalam pembelajaran memahami cerita legenda? 

( ) audio (suara) 

( ) visual (gambar) 

( ) audio-visual (suara-gambar) 

( ) .................*) 

*) jawaban boleh lebih dari satu 

3. Apakah siswa senang ketika mempelajari cerita legenda? 

( ) Ya, senang 

( ) Tidak senang 

Alasannya:………………………………………………………………….. 

4. Apakah ada hambatan dalam menerima materi cerita legenda selama 

pembelajaran? 

( ) Ya, ada.  hambatannya adalah………………………………………… 

( ) Tidak ada, karena……………………………………………………… 

5. Apa saja cerita legenda di Kabupaten Pati yang kalian ketahui? 

 ( ) ....................................................................................................... 

6. Cerita legenda apa yang biasanya diberikan oleh guru? 

( ) ......................................................................................................... 
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7. Apakah penggunaan media pembelajaran buku Pop-Up legenda tepat dan 

efektif jika dimanfaatkan dalam pembelajaran membaca pemahaman cerita 

legenda? 

( ) Ya, efektif 

( ) Tidak efektif 

Alasannya:………………………………………………………………….. 

8. Font yang cocok digunakan untuk pembuatan buku Pop-Up legenda ialah... 

( ) Buku  

( ) Buku 

( ) Buku 

( ) Buku 

( )……….. lainnya*) 

*)jika tidak ada yang sesuai, apakah ada font lain yang menurut siswa sesuai? 

Jika ada, mohon dituliskan. 

9. Ukuran huruf yang sesuai untuk digunakan dalam pembuatan buku Pop-Up 

legenda ialah …. 

( ) 16 

( ) 14 

( ) 12 

( ) ………. lainnya*) 

Alasannya:………………………………………………………………… 

*)boleh diisi sesuai kebutuhan. 

10. Ukuran buku Pop-Up legenda yang dibutuhkan ialah…. 

( ) besar, seperti buku paket 

( ) sedang, seperti buku tulis 

( ) kecil, seperti komik dan novel 

Alasannya:………………………………………………………………… 
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11. Penggunaan warna yang dibutuhkan untuk buku Pop-Up legenda ialah…. 

( ) satu buku diberi warna semua 

( ) warna hanya pada judul dan gambar saja 

( ) warna hanya pada gambar saja 

Alasannya:………………………………………………………………… 

 

12. Sampul yang menarik untuk buku Pop-Up legenda ialah…. 

( ) banyak warna 

( ) sedikit warna 

( ) banyak gambar 

( ) sedikit gambar 

Alasannya:………………………………………………………………… 

*)boleh diisi lebih dari satu 
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Lampiran 4 

ANGKET KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN MEMAHAMI ISI 

CERITA LEGENDA DENGAN BUKU POP-UP  

OLEH GURU BAHASA JAWA SMP KABUPATEN PATI 

A. Identitas Responden 

Nama    : 

Instansi    : 

Latar Belakang Pendidikan : [a] S-1 Pendidikan Bahasa Jawa 

       [b] S-1 Sastra Jawa 

       [c] S-1 ............................................ 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas Anda dengan selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya 

agar dapat menjadi sumber yang valid. 

2. Bapak/Ibu diharapkan memberi jawaban pada setiap pertanyaan di bawah ini 

dengan memberikan checklist () dalam kurung yang telah tersedia di depan 

jawaban. 

Contoh : 

() Ya 

( ) Tidak 

Alasannya: ………………………………………………………………. 

3. Jawaban boleh lebih dari satu. 

Contoh : () Buku   () Majalah   ( ) Komik 

4. Jika ada pertanyaan yang jawabannya belum disediakan, Bapak/Ibu dimohon 

menuliskan jawaban Anda pada tempat jawaban yang telah disediakan. 

Contoh : 

()......................................................................................(berisi jawaban). 

5. Atas ketersediaan Bapak/Ibu responden, saya ucapkan terima kasih. 
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C. Pembelajaran Memahami Cerita Legenda yang Dilakukan Selama Ini 

1. Apakah proses pembelajaran memahami cerita legenda di SMP kelas VIII 

sudah disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan sekolah? 

( ) Ya, sesuai.  

( ) Tidak, karena ………………………………………………………….. 

2. Apakah dalam pembelajaran memahami cerita legenda, Bapak/Ibu meminta 

siswa membaca sebuah cerita dengan memberikan bahan bacaan pada setiap 

siswa? 

( ) Selalu 

( ) Kadang-kadang 

( ) Jarang 

( ) Tidak Pernah 

Alasannya:…………………………………………………………………. 

3. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran memahami cerita legenda, 

Bapak/Ibu bersama siswa mendiskusikan kata-kata sukar? 

( ) Sering 

( ) Kadang-kadang 

( ) Jarang 

( ) Tidak Pernah 

Alasannya:…………………………………………………………………. 

4. Apakah ada kendala yang ditemui selama penyampaian materi cerita 

legenda? 

( ) Ya, ada. Kendalanya adalah:………………………………………........ 

( ) Tidak ada, karena………………………………………………………. 

5. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran memahami cerita legenda, 

Bapak/Ibu menggunakan media pembelajaran? 

( ) Selalu 

( ) Kadang-kadang 

( ) Jarang 
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( ) Tidak Pernah 

Alasannya:…………………………………………………………………. 

6. Apabila menggunakan media pembelajaran, darimana Bapak/Ibu biasa 

mendapatkan media pembelajaran tersebut? 

( ) internet 

( ) buku 

( ) majalah 

( ) ................. lainnya*) 

*) jawaban boleh lebih dari satu. 

7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala dalam mendapatkan media 

pembelajaran? 

( ) Ya, pernah. Kendalanya adalah ……………………………………… 

( ) Tidak pernah, karena…………………………………………………… 

8. Setujukah bahwa dengan adanya media, pembelajaran menjadi tidak monoton 

sehingga mampu membangkitkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran 

memahami cerita legenda? 

( ) Setuju 

( ) Tidak Setuju 

Alasannya:…………………………………………………………………. 

9. Cerita legenda apa yang biasa disajikan sebagai materi membaca pemahaman 

cerita legenda? 

( ) .................................................................................................................. 

D. Penawaran Media yang Akan Dikembangkan 

Media Buku Pop-Up Cerita Legenda 

Media buku Pop-Up merupakan media yang berwujud buku yang berisi gambar-

gambar ilustrasi tiga dimensi pada setiap halamannya. Pada setiap halamannya 

akan menampilkan gambar setiap sesi cerita legenda dilengkapi dengan 
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ilustrasinya. Bentuk-bentuk gambar yang imajinatif akan menarik perhatian dan 

mendukung minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran cerita legenda.  

1. Apakah penggunaan media pembelajaran buku Pop-Up legenda tepat jika 

dimanfaatkan dalam pembelajaran membaca pemahaman cerita legenda? 

( ) Ya, tepat. 

( ) Tidak tepat 

Alasannya: …………………………………………………………... 

2. Apakah pembelajaran membaca pemahaman cerita legenda dengan 

menggunakan media buku Pop-Up legenda akan berjalan efektif? 

( ) Ya, efektif. 

( ) Tidak efektif 

Alasannya:…………………………………………………………………. 

3. Font yang sesuai untuk digunakan dalam pembuatan buku Pop-Up legenda 

ialah.... 

( ) Buku 

( ) Buku 

( ) Buku 

( ) Buku 

( )……….. lainnya*) 

Alasannya:…………………………………………………………………. 

*)jika tidak ada yang sesuai, apakah ada font lain yang menurut Bapak/Ibu 

sesuai? Jika ada, mohon dituliskan. 

4. Ukuran huruf yang sesuai untuk digunakan dalam pembuatan buku Pop-Up 

legenda ialah …. 

( ) 16 

( ) 14 

( ) 12 
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( ) ………. lainnya*) 

Alasannya:…………………………………………………………………. 

*)boleh diisi sesuai kebutuhan. 

5. Ukuran buku Pop-Up legenda yang dibutuhkan ialah…. 

( ) besar, seperti buku paket 

( ) sedang, seperti buku tulis 

( ) kecil, seperti komik dan novel 

Alasannya:………………………………………………………………… 

6. Penggunaan warna yang dibutuhkan untuk buku Pop-Up legenda ialah…. 

( ) satu buku diberi warna semua 

( ) warna hanya pada judul dan gambar saja 

( ) warna hanya pada gambar saja 

Alasannya:…………………………………………………………………. 

7. Sampul yang menarik untuk buku Pop-Up legenda ialah…. 

( ) banyak warna 

( ) sedikit warna 

( ) banyak gambar 

( ) sedikit gambar 

Alasannya:………………………………………………………………… 

*)boleh diisi lebih dari satu 

8. Setujukah apabila cerita legenda yang dimuat dalam buku Pop-Up 

mengandung nilai moral yang ditujukan untuk siswa SMP? 

( ) setuju 

( ) tidak setuju 

Alasannya:…………………………………………………………………. 
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E. Catatan lain mengenai media pembelajaran memahami isi cerita legenda 

yang selama ini digunakan di Sekolah Menengah Pertama. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

......................................... 

Pati, ..... Mei 2015 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 1 Juwana    Responden/Guru Bahasa Jawa 

 

....................................    ........................................... 

NIP.       NIP. 
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Lampiran 5 

ANGKET VALIDASI PROTOTIPE MEDIA PEMBELAJARAN  

MEMAHAMI CERITA LEGENDA UNTUK SISWA SMP KELAS VIII  

A. Identitas Pakar/Ahli 

1. Nama  : 

2. Instansi  : 

3. Ahli di bidang : Materi 

 

B. PetunjukPengisianAngket 

Penilaian diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan tanda 

checklist (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat serta 

memberikan alasan jawaban.  

C. Kolom Penilaian 

Aspek Indikator Rentang Angka Saran/Masukan 

Kesesuaian 

Isi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kesesuaian dengan KD 

(Memahami Isi Cerita 

Legenda) 

4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

b. Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran 

4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

c. Kesesuaian pemilihan 

cerita legenda dengan 

tujuan pembelajaran 

4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 
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1= tidak sesuai 

d. Kesesuaian bahasa 

dengan jenjang kelas 

siswa 

4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1=  tidak sesuai 

 

e. Kesesuaian ilustrasi 

gambar dengan judul 

cerita 

4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

Penggunaan 

Media 

a. Kesesuaian media 

dengan kebutuhan 

siswa 

4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

b. Kesesuaian media 

dengan tingkat 

pemahaman 

4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

c. Kesesuaian materi 

cerita legenda dengan 

kondisi siswa 

4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 
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Simpulan Akhir: 

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Semarang, .... Juni 2015 

Pakar di Bidang Materi Pembelajaran 

 

..............................................  

NIP.  
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Lampiran 6 

ANGKET VALIDASI PROTOTIPE MEDIA PEMBELAJARAN  

MEMAHAMI CERITA LEGENDA UNTUK SISWA SMP KELAS VIII  

A. Identitas Pakar/Ahli 

1. Nama  : 

2. Instansi  : 

3. Ahli di bidang : Media 

 

B. Petunjuk Pengisian Angket 

Penilaian diberikan pada setiap komponen dengan cara membubuhkan tanda 

checklist (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat serta 

memberikan alasan jawaban.  

C. Kolom Penilaian 

Aspek Indikator RentangNilai Saran/Masukan 

Sampul buku 

Pop-Up 

legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Keserasian warna 4 3 2 1 

4= sangat menarik 

3= menarik 

2= kurang menarik 

1= tidak menarik 

 

b. Penataan gambar 4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidaksesuai 

 

c. Penataan tulisan 

 

 

 

 

4 3 2 1 

4= sangatsesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 
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  1= tidak sesuai 

d. Bentuk dan ukuran 

tulisan 
4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

Perwajahan 

halaman 

buku Pop-Up 

legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Keserasian warna 4 3 2 1 

4= sangat menarik 

3= menarik 

2= kurang menarik 

1= tidak menarik 

 

b. Penataan gambar 4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

c. Penataan tulisan 4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

d. Bentuk dan ukuran 

tulisan 
4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

e. Kejelasan ilustrasi 

gambar 
4 3 2 1 

4= sangat jelas 

3= jelas 

2= kurang jelas 
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1= tidak jelas 

Isi  

 

 

 

 

 

a. Pemilihan judul 

cerita 
4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

b. Kesesuaian gambar 

dan cerita 
4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

c. Penggunaan bahasa 4 3 2 1 

4= sangat sesuai 

3= sesuai 

2= kurang sesuai 

1= tidak sesuai 

 

d. Kejelasan bahasa 4 3 2 1 

4= sangat jelas 

3= jelas 

2= kurang jelas 

1= tidak jelas 

 

 

Simpulan Akhir 

......................................................................................................................................... 

Semarang, .... Juni 2015 

Pakar di Bidang Media Pembelajaran 

 

..............................................  

NIP. 
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