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1. “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS Al Alaq: 

1) 

2. “Membaca ialah upaya merengkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam 

semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia, yang merangsang pikiran 

agar terus terbuka.” (Najwa Shihab) 

3. “Membaca adalah alat paling dasar untuk meraih hidup yang baik.” (Joseph 
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hidup selamanya.” (Mahatma Gandhi) 
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ABSTRAK 

 

Fahroza, Denna Meidita. 2020. Pengembangan Media Big Book Berbasis 

Multimedia untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman 

Teks Eksplanasi Kelas V SDN 5 Klaling Kudus. Sarjana Pendidikan, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Drs. Sukardi S.Pd., M.Pd. 97 halaman. 

  

Berdasarkan hasil observasi pembelajaran, wawancara pada guru kelas V 

SDN 5 Klaling Kudus, dan dokumentasi diperoleh informasi bahwa penggunaan 

media pembelajaran bahasa Indonesia kurang bervariasi, hanya menggunakan buku 

cerita bergambar. Selain itu minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia masih rendah. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya siswa yang kurang 

aktif ketika ada materi yang banyak bacaannya. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, dilakukan usaha dengan cara mengembangkan media pembelajaran berupa 

media digital dalam bentuk aplikasi dengan materi teks eksplanasi tentang 

perpindahan kalor secara konveksi pada siswa kelas V SDN 5 Klaling Kudus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media big book berbasis 

multimedia dan menguji kelayakan media big book berbasis multimedia pada 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and 

Development. Model pengembangan yang digunakan menurut Sugiyono yang telah 

disesuaikan menjadi lima langkah, yaitu: (1) analisis potensi dan masalah, (2) 

pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi ahli, dan (5) revisi desain. Data 

penelitian diperoleh melalui angket kebutuhan guru dan kebutuhan siswa, 

sedangkan lembar validasi diperoleh dari ahli media, bahasa, dan materi. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, data dokumen, angket, dan tes. 

Teknik analisis data menggunakan analisis data produk berupa analisis kelayakan 

media, validitas soal, reliabilitas soal membaca pemahaman, validitas rubrik, dan 

reliabilitas rubrik penilaian keterampilan membaca pemahaman. 

Media big book berbasis multimedia dikembangkan melalui analisis potensi 

dan masalah; pengumpulan data terkait kebutuhan guru dan siswa; mendesain 

media sesuai kebutuhan; menguji kelayakan media; dan revisi media sesuai saran 

ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media big book sangat layak digunakan 

dengan persentase kelayakan penyajian sebesar 94% sedangkan persentase 

kelayakan bahasa dan materi sebesar 86,25%. 

Simpulan penelitian ini adalah media big book berbasis multimedia 

dikembangkan menggunakan lima tahapan menurut Sugiyono. Media big book 

berbasis multimedia sangat layak digunakan pada pembelajaran membaca 

pemahaman teks eksplanasi bahasa Indonesia kelas lima sekolah dasar. Saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah mengembangkan media big book berbasis multimedia 

dengan memperhatikan kekurangan media big book dari segala aspek untuk 

kemudian disempurnakan. 

 

Kata Kunci: Big Book; Membaca Pemahaman; Multimedia; Teks Eksplanasi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berperan penting bagi kehidupan manusia yaitu agar nilai-nilai religi, 

kebudayaan, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan dapat ditransformasikan 

sehingga menjadi manusia lebih bermartabat, berpengetahuan, berakhlak mulia. 

Sistem pendidikan di Indonesia diatur Undang-Undang yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

khususnya pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Tujuan pendidikan tersebut perlu diwujudkan melalui proses peningkatan 

pembelajaran yang mencakup peran guru, keaktifan siswa, hasil belajar serta 

keterampilan yang terbentuk dari proses belajar. Peran guru di sekolah adalah 

sebagai pendidik dan fasilitator dalam peningkatan keaktifan siswa sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. 

Berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 

Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

dikembangkan beberapa pola pikir pembelajaran, satu di antaranya adalah 

penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Maka diperlukan pengembangan 

media untuk membuat variasi pembelajaran sehingga hasil belajar dan keterampilan 

siswa dapat dikembangkan pada berbagai muatan pembelajaran. Untuk 

meningkatkan keterampilan membaca dan minat baca maka media pembelajaran 

yang mendukung perlu dimanfaatkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kata media berasal dari bahasa Latin yang 
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merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya pengantar atau perantara 

(Sadiman, 2012: 6). Oleh karena itu, peran media pembelajaran adalah sebagai alat 

bantu penyampaian pesan dari guru kepada siswa. 

Satu di antara berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah big book. Big book merupakan buku bacaan dengan ukuran, tulisan, dan 

gambar yang besar (USAID, 2014: 42). Menurut Madyawati (2017; 174) big book 

yaitu buku berisi gambar yang dipilih untuk dibesarkan dan mempunyai ciri khusus, 

yaitu dibesarkan bagian teks maupun gambarnya. Hal ini dilakukan agar terjadi 

kegiatan membaca secara bersama-sama antara guru dengan siswa atau antara 

orangtua dengan anak. 

Dewasa ini, pemanfaatan alat elektronik dan media-media digital lebih 

diminati masyarakat termasuk juga siswa. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, media digital bukan lagi dianggap sesuatu yang asing, mahal, dan 

hanya dimanfaatkan oleh kalangan menengah ke atas. Tetapi kini hampir seluruh 

lapisan masyarakat sudah memanfaatkan teknologi dan media digital dalam 

kehidupan sehari-hari. Media digital atau dapat disebut sebagai multimedia secara 

terminologis merupakan kombinasi terpadu dan sinergis antara berbagai jenis 

media misalnya teks, gambar, animasi, suara, video, dan sejenisnya melalui 

komputer atau alat-alat elektronik lain yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan 

(Surjono, 2017: 2). 

Beracuan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan 

Menengah terdapat 8 muatan pembelajaran di jenjang sekolah dasar, yaitu: mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; pendidikan agama; seni 

budaya dan prakarya; pendidikan kewarganegaraan; bahasa Indonesia; matematika; 

serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada setiap muatan 

pembelajaran termuat 4 cakupan kompetensi yang dimiliki siswa yaitu: sikap 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan empat 

keterampilan yang termuat dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia yang 

harus dikuasai siswa yaitu: keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis (Susanto, 2016: 241). Menurut 
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Tarigan (2015: 6) terdapat empat komponen keterampilan berbahasa, antara lain 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, serta 

keterampilan menulis. Empat komponen keterampilan tersebut merupakan satu 

kesatuan yang saling berkaitan. Keterampilan menyimak dan berbicara dapat 

langsung digunakan, artinya pemberi dan penerima pesan berkomunikasi secara 

langsung dengan tatap muka atau bertemu. Sedangkan keterampilan membaca dan 

menulis merupakan keterampilan berbahasa yang digunakan secara tidak langsung, 

artinya penyampai dan penerima pesan tidak bertemu secara langsung. 

Hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) pada 

tahun 2018 menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan hasil studi PISA 

pada tahun 2015. Indonesia menempati peringkat 74 untuk kategori kemampuan 

membaca dengan skor rata-rata 371 (Tohir, 2019: 1). Dengan demikian perlu 

adanya peningkatan kemampuan membaca bagi siswa sejak dini. 

Membaca yaitu proses yang dilakukan dan digunakan pembaca agar 

diperoleh informasi yang akan disampaikan oleh penulis melalui kelompok kata 

atau bahasa tulis (Tarigan, 2015: 7). Pada proses ini kelompok kata yang menjadi 

satu kesatuan ditekankan agar dapat terlihat dalam sekilas pandang dan makna kata 

dapat diketahui. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka informasi yang tersurat dan 

tersirat tidak dapat dimengerti sehingga proses membaca tidak dapat berjalan 

dengan baik. 

Bahasa Indonesia termasuk muatan pembelajaran umum kelompok A, 

pengelompokan ini beracuan pada aturan dari pusat. Termuat empat jenis 

keterampilan berbahasa dan sastra pada pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat 

dipelajari. Pada muatan pembelajaran ini, siswa diajarkan untuk memahami isi 

bacaan secara lebih mendalam melalui keterampilan membaca pemahaman. 

Keterampilan membaca pemahaman merupakan jenis keterampilan membaca 

dengan memahami bacaan secara keseluruhan untuk menemukan gagasan atau ide 

pokok bacaan sehingga informasi dan bacaan dapat dipahami dengan baik 

(Muhafidin, 2016: 66-67). 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (SD) mencakup berbagai 

macam teks yang diajarkan. Berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
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Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Pelajaran pada Kurikulum 2013, satu di antara jenis teks yang diajarkan di SD 

adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks penjelasan tentang suatu 

peristiwa, seperti peristiwa alam, peristiwa sosial dan budaya, maupun peristiwa 

pribadi (Kosasih, 2018: 114). Fungsi dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan proses 

terjadinya suatu fenomena. Fungsi lain teks ekplanasi yaitu sebagai sarana 

pemahaman dunia dan cara kerjanya. Tujuan teks eksplanasi ditinjau dari 

pengertian dan fungsi teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terjadinya 

sesuatu; menjelaskan cara kerja sesuatu; dan menjelaskan terjadinya suatu 

fenomena. Bagian teks eksplanasi secara umum yaitu: (a) judul; (b) pernyataan 

umum; (c) bagian inti dari teks eksplanasi yang merupakan penjelasan tahapan dari 

suatu proses; dan (d) penutup yang berisi kesimpulan. 

Berlandaskan hasil identifikasi di Sekolah Dasar Negeri 5 Klaling (SDN 5 

Klaling) ditemukan bahwa minat baca dan keterampilan membaca pemahaman 

siswa masih rendah. Hal ini disebabkan penggunaan sumber belajar yang hanya 

berupa buku sehingga dianggap kurang menarik, selain itu siswa cenderung 

terganggu oleh penggunaan android di luar jam sekolah sehingga minat belajar 

siswa menurun. Hal ini diperkuat dengan keadaan dimana tidak digunakan media 

pembelajaran untuk mendukung penyampaian pesan kepada siswa sehingga hanya 

metode konvensional yang digunakan seperti diskusi kelompok dan ceramah dari 

guru. Maka, sangat diperlukan adanya pengembangan media pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman, meningkatkan motivasi belajar, 

minat baca, serta hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN 5 Klaling 

Kudus. 

Berlandaskan uraian tersebut, peneliti mengembangkan media big book 

berbasis multimedia untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. 

Harapan peneliti siswa lebih tertarik untuk membaca dikarenakan isi big book yang 

bervariasi antara teks dan gambar. Dengan media big book berbasis multimedia ini 

siswa dapat mengoperasikannya sendiri melalui perangkat seperti komputer, 

laptop, atau smartphone. 
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Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan Elin Rosmaya 

dan Hesti Muliawati pada tahun 2020 berjudul “Menumbuhkan Minat Baca Anak 

Menggunakan Media Big Book untuk Menciptakan Budaya Literasi di SD 1 

Balagedog, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan satu di antara media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan 

minat baca anak adalah media big book. Media big book dapat menarik perhatian 

siswa untuk mengikuti kegiatan membaca karena tampilan big book menarik 

disertai beberapa aktivitas kecil sehingga motorik siswa terasah. Berlandaskan hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa big book dapat dijadikan sebagai 

media pembelajaran untuk meningkatkan minat baca serta menumbuhkan budaya 

literasi sejak dini. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan Gio 

Mohamad Johan dan Dyoty Auliya Vilda Ghasya pada tahun 2018 dengan judul 

“Pengembangan Media Literasi Big Book untuk Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Pemahaman Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini antara lain:    (1) 

validitas media Big Book berlandaskan hasil validasi dari para ahli mendapat nilai 

3,87 dengan kriteria sangat baik, (2) praktikalitas media Big Book ditunjukkan oleh 

hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru ketika media literasi Big Book 

digunakan dalam pembelajaran, diperoleh rata-rata nilai aktivitas siswa dengan 

hasil yang baik, yaitu nilai >2,5 pada seluruh siswa, sedangkan hasil pengamatan 

terhadap aktivitas guru menunjukkan bahwa pencapaian nilai aktivitas guru sangat 

baik, dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai pada setiap pembelajaran, (3) 

efektivitas media Big Book ditunjukkan dengan hasil tes membaca pemahaman, 

diperoleh nilai thitung terhadap uji nilai pretest dan posttest keterampilan membaca 

pemahaman sebesar 4,83 dengan ttabel sebesar 2,04. Maka thitung>ttabel berarti 

4,83>2,04. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca pemahaman siswa 

Sekolah Dasar dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media literasi Big Book. 

Penelitian lainnya yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan K.S. 

Diputra pada tahun 2016 dengan judul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

Tematik Integratif untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa multimedia yang dikembangkan berkualifikasi baik sehingga 
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siap digunakan secara publik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian pakar media 

pembelajaran, pakar desain multimedia, dan pakar pembelajaran tematik. 

Kemudian dilakukan uji perorangan dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

multimedia berkualifikasi sangat baik. 

Berlandaskan ulasan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan, maka penelitian ini akan dikaji melalui penelitian Research and 

Development (R&D) dengan judul “Pengembangan Media Big Book Berbasis 

Multimedia untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Teks 

Eksplanasi Kelas V SDN 5 Klaling Kudus”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berlandaskan hasil wawancara dan observasi pembelajaran di SD Negeri 5 

Klaling, dapat ditetapkan beberapa akar permasalahannya sebagai berikut: 

1. Ada beberapa siswa yang semangat belajarnya rendah karena metode 

pengajaran cenderung konvensional yaitu ceramah dan diskusi kelompok; 

2. Beberapa siswa masih lambat merespon perintah guru; 

3. Minat baca siswa cenderung rendah pada bacaan yang kalimatnya panjang; 

4. Guru bersama siswa tidak pernah membuat alat peraga atau media 

pembelajaran; 

5. Pemanfaatan Liquid Crystal Display Projector yang disediakan sekolah tidak 

maksimal; 

6. Antusiasme siswa untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia cenderung 

rendah pada materi teks bacaan yang cukup panjang; 

7. Hasil belajar siswa rendah pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, Ilmu 

Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial; 

8. Penggunaan media pembelajaran kurang optimal; 

9. Sumber belajar kurang variatif, hanya Lembar Kerja Siswa (LKS), Buku 

Siswa, dan Buku Penilaian Autentik (Bupena) yang digunakan; 

10. Pendampingan orangtua terhadap kegiatan belajar siswa sangat rendah. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berlandaskan hasil identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah terkait 

media pembelajaran. Media dan sumber belajar masih terbatas, media yang 

dimanfaatkan guru hanya Buku Guru, Buku Siswa, LKS, dan Bupena yang tersedia 

di sekolah tanpa media pembelajaran lainnya yang mendukung proses 

pembelajaran. Media pembelajaran yang dimanfaatkan guru kurang variatif 

menjadi penyebab antusiasme siswa rendah dalam mengikuti pembelajaran dan 

diperkuat dengan rendahnya minat baca siswa sehingga materi yang disampaikan 

guru sulit diserap siswa. Maka, media pembelajaran dikembangkan peneliti untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bahasa Indonesia kelas V SDN 

5 Klaling Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berlandaskan batasan masalah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana desain pengembangan media big book berbasis multimedia untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks eksplanasi kelas V 

SDN 5 Klaling? 

2. Bagaimana kelayakan media big book berbasis multimedia untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman teks eksplanasi kelas V SDN 5 Klaling? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan media big book berbasis multimedia untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman teks eksplanasi kelas V SDN 5 Klaling. 

2. Menguji kelayakan media big book berbasis multimedia untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman teks eksplanasi kelas V SDN 5 Klaling. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharap dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi secara teoritis dan praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia 

dengan memanfaatkan media big book berbasis multimedia. 

2. Menambah sumber belajar berupa media big book berbasis multimedia pada 

muatan pembelajaran bahasa Indonesia. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yaitu manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini yang 

bersifat praktis dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat praktis penelitian ini 

ditujukan kepada peneliti. 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

1. Menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti sebagai bekal untuk terjun 

ke dunia pendidikan sesungguhnya. 

2. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan di 

Universitas Negeri Semarang. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk merupakan penjelasan tentang pembuatan sesuatu 

(Sugiyono, 2015: 401). Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah big 

book berbasis multimedia. Spesifikasi yang dimiliki media big book berbasis 

multimedia adalah sebagai berikut: 

1. Media big book berbasis multimedia merupakan sumber belajar tambahan bagi 

siswa untuk mempermudah siswa memahami isi teks eksplanasi dan 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa; 
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2. Media dikembangkan dengan konsep multimedia yang berupa perpaduan antara 

tulisan, gambar, dan audio disertai animasi agar siswa lebih mudah memahami 

dan mengingat materi perpindahan panas dalam bentuk teks eksplanasi; 

3. Media didesain sesuai karakteristik siswa agar dapat digunakan secara mandiri 

maupun berkelompok; 

4. Media dilengkapi dengan latihan soal untuk mempermudah pengkuran tingkat 

pemahaman siswa terhadap isi teks atau materi yang dipelajari; 

5. Media pembelajaran ini dioperasikan melalui komputer, laptop, maupun 

smartphone; 

6. Media pembelajaran ini dikembangkan dengan menggunakan program iSpring 

Suite 9 sebagai program utama yang ditunjang dengan program Corel Draw X7, 

Website 2 APK Builder, dan exe-packager. 



 

10 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Hakikat Penelitian dan Pengembangan 

2.1.1.1 Pengertian Pengembangan 

Menurut Sugiyono (2016: 5) pengembangan merupakan mendalami, meluaskan, 

dan menyempurnakan suatu tindakan, teori, atau produk yang sudah ada. 

Simpulan menurut ahli berkaitan dengan pengertian pengembangan yaitu 

pengembangan merupakan suatu kegiatan memperbarui yang telah ada sehingga 

menjadikannya lebih sempurna. 

2.1.1.2 Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

merupakan metode penelitian untuk menghasilkan produk tertentu yang kemudian 

diuji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2015: 407). Menurut Slameto (2012: 

108) penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meneliti perubahan atau 

pertumbuhan dari suatu fungsi. 

Berlandaskan pendapat tersebut, disimpulkan bahwa penelitian dan 

pengembangan yaitu metode penelitian yang menghasilkan produk, setelah itu 

mengkaji perubahan suatu fungsi, kemudian produk tersebut diuji keefektifannya. 

2.1.2 Hakikat Media Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin. Kata media merupakan bentuk jamak 

dari kata medium. Secara harfiah, kata medium berarti pengantar atau perantara. 

Medὸё adalah pengantar atau perantara pesan dari pengirim kepada penerima pesan 

(Sadiman, 2012: 6). 
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Definisi media dibatasi oleh berbagai pendapat. Asosiasi Teknologi dan 

Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication 

Technology/AECT) di Amerika, membatasi definisi media yaitu berbagai bentuk 

saluran yang dapat dimanfaatkan dalam penyaluran informasi atau pesan. Media 

adalah segala macam komponen yang ada di sekitar siswa yang dapat merangsang 

untuk belajar. Selain itu, media merupakan segala macam alat fisik yang digunakan 

dalam penyajian pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Dari pendapat yang 

membatasi definisi media, terdapat beberapa persamaan bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dimanfaatkan dalam penyaluran pesan dari pengirim kepada penerima 

sehingga pikiran, perhatian, perasaan, dan minat belajar siswa terangsang dan dapat 

terjadi proses belajar (Sadiman, 2012: 7). 

2.1.2.2 Kerucut Edgar Dale 

Pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap serta tingkah laku dapat 

diperoleh dari interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang telah 

dialami. Terdapat tiga tingkat utama modus belajar, antara lain pengalaman 

langsung (enactive), pengalaman piktoral/gambar (iconic), dan pengalaman abstrak 

(symbolic) (Arsyad, 2014: 10). 

Tingkat pengalaman pemerolehan hasil belajar digambarkan Dale sebagai 

proses komunikasi (Arsyad, 2014: 11). Materi yang disampaikan dan diinginkan 

agar dikuasai siswa disebut pesan. Pesan dituangkan dalam simbol-simbol tertentu 

oleh guru sebagai penyampai pesan (encoding) dan simbol-simbol tersebut akan 

ditafsirkan siswa sebagai penerima pesan sehingga dapat dipahami sebagai pesan 

(decoding). 

Kerucut pengalaman belajar Edgar Dale adalah gambaran yang dijadikan 

sebagai acuan penggunaan media pembelajaran. Hasil belajar didapatkan dari 

pengalaman langsung (konkret), kenyataan di lingkungan, benda tiruan, hingga 

lambang verbal (abstrak).  
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Kesan paling utuh dan bermakna tentang suatu informasi serta gagasan 

dapat diperoleh dari pengalaman langsung. Oleh sebab itu, panca indera manusia 

dilibatkan dalam pengalaman. Hal ini disebut sebagai learning by doing. 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale (Arsyad, 2014: 14) 

Keabstrakan pesan semakin meningkat apabila pesan dituangkan ke dalam 

bentuk lambang-lambang seperti grafik, bagan, atau kata. Apabila pesan disajikan 

dalam bentuk lambang, pelibatan indera manusia untuk menafsir semakin terbatas. 

Tetapi meskipun partisipasi indera terbatas sesungguhnya daya imajinasi semakin 

terlibat dan berkembang. Pada dasarnya pengalaman konkret maupun pengalaman 

abstrak saling bergantian; capaian abstraksi seseorang dapat diubah dan diperbarui 

melalui hasil pengalaman belajar langsung, begitu sebaliknya. Kemampuan 

menginterpretasikan lambang kata dapat membantu seseorang memahami 

informasi maupun gagasan yang diperoleh dari pengalaman langsung yang dialami 

seseorang (Arsyad, 2014: 14). 



 

13 
 

 
 

2.1.2.3 Fungsi Media Pembelajaran 

Berikut ini merupakan fungsi media pembelajaran secara umum (Sadiman, 

2012: 17).  

a. Sajian pesan diperjelas sehingga tidak bersifat verbal (hanya bentuk kata-kata 

baik tertulis maupun lisan saja). 

b. Informasi dapat tersaji meskipun ruang, waktu, dan daya indera sangat terbatas, 

misalnya: (1) objek yang sangat besar dapat digantikan oleh gambar, film 

bingkai, film, atau model; (2) objek yang sangat kecil dapat dilihat dengan 

bantuan proyektor mikro, film, film bingkai, atau gambar; (3) gerakan yang 

sangat cepat atau sangat lambat dapat diamati dengan bantuan time lapse atau 

high-speed photography; (4) peristiwa masa lampau dapat disajikan kembali 

melalui rekaman video, film, film bingkai, foto, maupun secara verbal; (5) objek 

terpadu seperti mesin dapat disajikan melalui model, diagram, dan sebagainya; 

(6) konsep yang cakupannya luas (iklim, gempa bumi, gunung berapi, dan lain-

lain) dapat disajikan dengan bentuk film, film bingkai, gambar, dan sebagainya. 

c. Sikap pasif siswa dapat teratasi dengan dimanfaatkannya media pembelajaran 

yang bervariasi. Interaksi secara langsung antara siswa dengan kenyataan dan 

lingkungan dimungkinkan terjadi melalui media pembelajaran, semangat 

belajar terpacu, serta siswa dimungkinkan dapat belajar secara mandiri 

berdasarkan bakat dan minatnya. 

d. Adanya keunikan karakter siswa yang disertai pengalaman dan lingkungan 

berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran dibuat sama untuk 

semua siswa, sehingga berbagai kesulitan dialami guru apabila semua itu harus 

diselesaikan sendiri. Hal ini menjadi lebih sulit jika ditambah perbedaan latar 

belakang lingkungan antara guru dengan siswa. Maka, peran media 

pembelajaran dapat mengatasi kondisi ini dengan kemampuannya dalam 

pemberian rangsang yang sama, menyamakan pengalaman, dan menimbulkan 

kesamaan persepsi. 
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2.1.2.4 Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Ciri-ciri media pembelajaran mencakup petunjuk penggunaan media dan 

berbagai kemampuan yang dapat dikerjakan oleh media yang tidak mampu atau 

kurang efisien jika dilakukan guru (Arsyad, 2014: 15-17). 

1. Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri fiksatif memberikan gambaran dari potensi media untuk merekam, 

menyimpan, mengabadikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. 

Dengan ciri fiksatif media dapat melakukan perekaman atas suatu peristiwa atau 

objek yang terjadi pada waktu tertentu untuk kemudian ditransportasikan setiap 

saat. Suatu peristiwa atau objek dapat dirangkai kembali menggunakan media 

seperti film, fotografi, audio tape, video tape, dan disket komputer. 

Ciri fiksatif sangat penting bagi guru. Dengan ciri ini guru terbantu 

dalam penyajian kembali peristiwa, kejadian, maupun objek yang direkam atau 

disimpan dengan format media yang tersedia. Peristiwa yang hanya terjadi satu 

kali dapat diabadikan dan dirangkai kembali guna dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran yang membutuhkan penyajian kembali dari peristiwa tersebut. 

2. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Ciri manipulatif merupakan kemampuan transformasi terhadap suatu 

objek atau peristiwa. Peristiwa yang membutuhkan waktu cukup lama dapat 

ditampilkan hanya dalam beberapa menit dengan teknik time-lapse recording. 

Media dengan ciri manipulatif ini penggunaannya sangat membutuhkan 

perhatian karena jika terjadi kesalahan pada pengurutan kembali suatu peristiwa 

atau pemotongan bagian yang tidak tepat, dapat menyebabkan kesalahan 

penafsiran yang membuat siswa bingung bahkan menyesatkan sehingga sikap 

siswa berubah ke arah yang tidak seharusnya. Memanipulasi suatu peristiwa 

atau objek dengan cara hasil rekaman diedit dapat menghemat waktu, inilah 

keuntungan dari media dengan ciri manipulatif. 

3. Ciri Distributif (Distribution Property) 

Ciri distributif media memungkinkan suatu kejadian atau objek 

ditransportasikan melalui ruang, dan kejadian atau objek tersebut dapat 

disajikan secara bersamaan kepada siswa yang berjumlah banyak dengan 
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pengalaman yang hampir sama mengenai kejadian tersebut. Dewasa ini, 

pendistribusian media lebih luas, tidak hanya pada satu atau beberapa kelas di 

sekolah pada wilayah tertentu, tetapi dapat tersebar kapan saja ke seluruh 

wilayah yang diinginkan. 

Informasi yang direkam satu kali dengan berbagai format media, dapat 

diproduksi ulang hingga lebih dari satu kali dan siap digunakan berulang-ulang 

di suatu tempat. Konsistensi informasi yang direkam masih memiliki kesamaan 

dengan informasi aslinya. 

2.1.2.5 Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat praktis penggunaan media pembelajaran pada proses belajar 

mengajar (Arsyad, 2014: 29-30) adalah sebagai berikut. 

1. Proses penyajian informasi lebih jelas sehingga proses belajar dapat berjalan 

lancar dan hasil belajar meningkat. 

2. Konsentrasi belajar siswa dapat ditingkatkan dan diarahkan sehingga tumbuh 

motivasi belajar, interaksi langsung dengan lingkungan, memungkinkan siswa 

belajar mandiri sesuai minat dan kemampuannya. 

3. Keterbatasan ruang dan waktu, serta panca indera siswa teratasi dalam 

mencermati suatu kejadian atau objek; 

a. Ukuran objek yang sangat besar diganti penyajiannya dengan foto, gambar, 

slide, realia, radio, film, atau model. 

b. Penyajian objek yang sangat kecil dapat dibantu dengan mikroskop, gambar, 

slide, atau film. 

c. Kejadian langka dapat disajikan melalui foto, video, film, slide, selain dengan 

cara verbal. 

d. Objek yang kompleks dapat disajikan melalui gambar, film, slide, atau simulasi 

komputer. 

e. Simulasi kejadian yang berisiko dapat disajikan melalui video, film, dan 

komputer. 

f. Peristiwa alam dapat disajikan melalui rekaman seperti video, slide, time-lapse 

untuk film, atau simulasi komputer. 
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4. Terjadi persamaan pengalaman belajar tentang peristiwa yang ada di 

lingkungan siswa, dan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara 

guru, masyarakat dan lingkungan melalui karyawisata serta kunjungan ke 

tempat edukatif lainnya. 

2.1.2.6 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna dapat ditempuh dengan 

suatu upaya yang dilakukan guru yaitu pemanfaatan media pembelajaran yang 

inovatif dan menarik. Maka, ketika media pembelajaran ditentukan guru terlebih 

dahulu harus memahami jenis-jenis media pembelajaran, mana yang sesuai dan 

cocok diterapkan pada proses pembelajaran, baik pembelajaran di ruang kelas 

maupun pembelajaran di luar kelas. Menurut Arsyad (2014: 35) jenis media jika 

dipandang dari segi perkembangan teknologi diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. 

Pilihan media tradisional dijabarkan menjadi permainan, realia, media 

cetak, media visual diam yang diproyeksikan, media visual yang tidak 

diproyeksikan, media visual dinamis yang diproyeksikan, penyajian multimedia, 

dan media audio. Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir meliputi media 

berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. 

2.1.2.7 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Sebelum media pembelajaran dimanfaatkan, media harus ditentukan sesuai 

tujuan pembelajaran. Penentuan media tidak boleh didasarkan atas rasa suka dengan 

media tersebut tanpa memperhatikan kemanfaatannya. Menurut Suryani (2018: 59) 

kriteria pemilihan media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah seperti 

berikut ini. 

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran 

Media pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan mengacu pada ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah 

psikomotorik. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran yang ditetapkan harus 

sangat dipahami guru sehingga pembelajaran yang bermakna dan terarah dapat 

tercipta. 
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b. Mendukung materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi 

Beberapa materi pembelajaran tidak dapat disesuaikan melalui media 

secara lugas, tetapi disajikan dalam bentuk konsep, simbol, atau sesuatu yang 

lebih umum dan disertai penjelasan. Maka, pemilihan media pembelajaran 

harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan siswa untuk mempelajari isi 

materi. 

c. Praktis, luwes, dan bertahan 

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan media 

pembelajaran adalah mudah digunakan, sederhana, harga terjangkau, tahan 

lama, dan dapat digunakan berkali-kali. 

d. Guru mampu dan terampil dalam menggunakan media 

Pembelajaran akan menjadi bermakna jika guru mampu dan terampil 

dalam pengaplikasian media pembelajaran yang telah dipilih. 

e. Pengelompokan sasaran 

Guru biasanya membagi siswa menjadi beberapa kelompok heterogen 

untuk membantu belajar. Kemampuan yang dimiliki setiap kelompok dalam 

menangkap pesan pembelajaran tentunya berbeda. Maka, besar kecilnya 

kelompok belajar harus dipertimbangkan untuk memilih media pembelajaran, 

latar belakang setiap kelompok secara umum, dan potensi belajar tiap individu 

siswa. 

f. Mutu teknis 

Setiap produk yang dipilih untuk dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran pasti memiliki standar dan persyaratan teknis tertentu sehingga 

produk tersebut dapat dikatakan layak untuk digunakan. 

2.1.2.8 Prinsip-Prinsip Penggunaan Media 

Pemanfaatan media pembelajaran merupakan satu dari beragam cara yang 

dapat dilakukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Media 

pembelajaran yang digunakan harus memenuhi prinsip penggunaan media 

pembelajaran sehingga tidak menyimpang terlalu jauh dari tujuan pembelajaran. 
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Suryani (2018: 33) menyebutkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam 

pemanfaatan media, antara lain: 

a. Mengkombinasikan dua atau lebih media pembelajaran. Kombinasi ini dapat 

membantu pencapaian tujuan pembelajaran melalui media yang digunakan. 

Karena setiap media memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing maka 

tidak ada media terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran; 

b. Mencocokkan ciri-ciri media pembelajaran dengan karakteristik materi yang 

akan disampaikan; 

c. Media pembelajaran harus dipilih sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan; 

d. Menyusun persiapan yang baik sebelum media pembelajaran dimanfaatkan; 

e. Mengarahkan perhatian siswa kepada media pembelajaran selama penyajian 

berlangsung; 

f. Melibatkan partisipasi siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran. 

2.1.2.9 Pengembangan Media Pembelajaran 

Ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan semakin berkembang seiring 

dengan perkembangan kurikulum, perangkat pembelajaran, dan tuntutan dunia 

kerja. Media pembelajaran merupakan satu di antara alat bantu pada proses 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Media pembelajaran adalah sarana 

komunikasi baik berbentuk cetak maupun noncetak, maka media pembelajaran 

berperan penting untuk memaksimalkan komunikasi sehingga proses pembelajaran 

berjalan secara optimal (Budiarti, 2016: 234-235). 

 Suryani (2018: 121) menyatakan bahwa pengembangan media adalah 

aktivitas yang terpadu dengan penyusunan dokumen pendukung proses 

pembelajaran, sebagai contoh kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Sehingga tidak hanya pengembangan kurikulum dan 

perangkat pembelajaran, melainkan media pembelajaran juga harus turut 

dikembangkan. Melalui pemanfaatan media hasil pengembangan yang disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan pelajar serta guru diharapkan dapat 

tercipta pembelajaran yang lebih efektif dan hasil belajar siswa meningkat. 
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Media pembelajaran yang dikembangkan pada dasarnya telah disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan pengguna, dan kondisi yang ada. 

Penyesuaian itu dilakukan untuk mengurangi masalah dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat berjalan dengan baik. Ada lima langkah utama pengembangan 

media pembelajaran, yaitu analisis kebutuhan, penentuan model pengembangan, 

penentuan media yang digunakan, melakukan uji coba, dan 

mengimplementasikannya. Penentuan model pengembangan media pembelajaran 

adalah hal yang utama dalam pengembangan media pembelajaran karena dapat 

memberikan arahan-arahan yang jelas tentang tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam proses pengembangan media pembelajaran. Hasil penggunaan model 

pengembangan media pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan media 

pembelajaran yang layak untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran 

(Suryani, 2018: 124-125). 

2.1.3 Big Book Berbasis Multimedia 

2.1.3.1 Pengertian Big Book 

Big book merupakan buku berisi gambar yang dipilih untuk dibuat dengan 

ukuran besar dan mempunyai ciri khusus, yaitu dibesarkan pada bagian teks dan 

gambar. Hal ini bertujuan agar terjadi kegiatan membaca secara bersama-sama 

(shared reading) antara guru dengan siswa atau antara orangtua dengan anak. 

Selain ciri tersebut, buku ini penuh warna, berisi gambar menarik, mengandung 

kata yang dapat diulang-ulang, memiliki alur yang dapat ditebak dengan mudah, 

serta memiliki pola teks yang berirama untuk dinyanyikan. Idealnya ukuran big 

book sekurang-kurangnya adalah A3 atau A2 (Madyawati, 2017: 174-176). 

Lynch berpendapat bahwa big book yang dicetak dengan ukuran besar 

disertai ilustrasi warna-warni memungkinkan siswa dalam seluruh kelas berbagi 

cerita dengan baik. Selain itu, saat dimanfaatkan dalam pembelajaran kelompok 

kecil, big book dapat mengembangkan bahasa lisan melalui membaca pemodelan 

(Anggraeni, 2017: 5). 
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Berlandaskan beberapa pendapat tersebut, ditarik kesimpulan bahwa big 

book adalah buku besar dengan ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membaca 

secara bersama-sama antara siswa dengan guru. 

2.1.3.2 Karakteristik Big Book 

Big book merupakan buku besar dengan karakteristik khusus. Karakteristik 

big book antara lain berukuran besar, penuh warna, berisi gambar menarik, 

mengandung kata yang dapat diulang-ulang, memiliki alur yang mudah ditebak, 

dan memiliki pola kalimat berirama sehingga dapat dinyanyikan (Madyawati, 2017: 

174). Media big book juga memiliki pola pengulangan kumulatif, irama, pola 

bacaan berdasarkan budaya yang dikenal anak, serta alur cerita yang dapat ditebak 

(Andini, 2015: 194). 

2.1.3.3 Keistimewaan Media Big Book 

Menurut USAID (2014: 44) big book dengan ukuran besar disertai gambar 

yang menarik mempunyai keistimewaan antara lain: (1) melibatkan siswa untuk 

dapat membaca bersama-sama; (2) memungkinkan seluruh siswa membaca tulisan 

yang sama saat tulisan tersebut dibaca oleh guru; (3) memberikan kesempatan 

kepada seluruh siswa untuk bersama-sama memaknai setiap kalimat pada big book; 

(4) memberikan peluang bagi siswa yang masih lambat dalam membaca untuk 

mengenali tulisan melalui bimbingan guru dan teman; (5) memunculkan keberanian 

dan keyakinan pada diri siswa bahwa mereka “sudah bisa” membaca; (6) 

mengembangkan seluruh aspek kebahasaan; dan (7) mengembangkan pengalaman 

dan imajinasi siswa melalui selingan percakapan yang relevan dengan isi cerita. 

Lynch berpendapat tentang keistimewaan media big book, antara lain:             

(1) memberikan peluang kepada siswa untuk terlibat secara nyata tanpa rasa takut; 

(2) memungkinkan siswa sama-sama melihat tulisan yang dibaca oleh guru atau 

orangtua; (3) memungkinkan siswa bekerja sama memberikan makna pada tulisan 

di dalamnya; (4) membantu siswa yang masih lambat dalam membaca untuk 

mengenali tulisan melalui bantuan guru dan teman; (5) mengembangkan seluruh 

aspek kebahasaan meliputi kemampuan keaksaraan dan pengungkapan bahasa; dan 
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(6) mengembangkan topik bacaan sesuai pengalaman dan imajinasi siswa jika 

diselingi dengan percakapan yang relevan (Madyawati, 2017: 175). 

Berlandaskan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media big book 

memiliki keistimewaan yaitu memberikan kesempatan membaca bersama, 

menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam membaca, meningkatkan 

imajinasi dan pengalaman siswa setelah membaca big book yang diselingi 

percakapan. 

2.1.3.4 Tujuan Media Big Book dalam Pembelajaran Membaca 

Menurut USAID (2014: 44) big book digunakan pada pembelajaran 

membaca dengan tujuan, antara lain: (1) memberikan pengalaman membaca;        (2) 

membantu pemahaman isi buku; (3) mengenalkan ragam jenis bahan bacaan; (4) 

memberikan kesempatan kepada guru untuk menyampaikan contoh bacaan yang 

baik; (5) melibatkan keaktifan siswa pada pembelajaran; (6) memberikan contoh 

bacaan yang baik; dan (7) menggali informasi. 

Tujuan media big book berlandaskan pendapat tersebut yaitu memberikan 

pengalaman membaca kepada siswa untuk memahami isi buku, mengenalkan 

ragam bacaan yang baik, menggali informasi, serta memberikan kesempatan bagi 

guru untuk mencontohkan bacaan yang baik. 

2.1.3.5 Manfaat Big Book 

Madyawati (2017: 176) berpendapat bahwa media big book memberikan 

banyak manfaat, antara lain: (1) memotivasi anak untuk belajar membaca;          (2) 

menumbuhkan rasa percaya diri anak atas kesuksesannya menjadi pembaca 

pemula; (3) memberikan cara belajar yang menyenangkan; (4) memotivasi anak 

untuk menyukai cerita dengan berbagai tema; (5) menumbuhkan kebiasaan anak 

dalam membaca cerita secara mandiri. 

Pendapat ahli tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa manfaat big book 

yaitu memotivasi anak dalam belajar membaca sehingga muncul rasa percaya diri 

hingga sukses menjadi pembaca pemula, memberikan metode belajar yang 

menyenangkan sehingga tumbuh kebiasaan membaca secara mandiri, dan 

memotivasi anak untuk menyukai cerita dengan berbagai tema. 
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2.1.4 Hakikat Multimedia 

2.1.4.1 Pengertian Multimedia 

Menurut Arsyad (2014: 162) multimedia diartikan sebagai lebih dari satu 

media. Multimedia dapat berbentuk perpaduan teks, animasi, grafik, suara, maupun 

video. Multimedia merupakan gabungan dari kata ‘multi’ dan ‘media’. Kata ‘multi’ 

dan kata ‘media’ berasal dari bahasa Latin. ‘Multi’ yaitu nouns yang memiliki arti 

banyak atau beragam, sedangkan kata ‘media’ dalam bahasa Latin yaitu medium 

yang memiliki arti perantara atau alat untuk menyampaikan, menghantarkan, atau 

membawa sesuatu (Munir, 2012: 2). 

Istilah multimedia secara terminologis adalah kombinasi secara terpadu dan 

sinergis antara berbagai jenis media misalnya teks, gambar, animasi, suara, video, 

dan sejenisnya melalui komputer atau alat-alat elektronik lain yang digunakan 

dalam pencapaian suatu tujuan. Pada istilah multimedia secara terminologis 

terdapat dua kata kunci yaitu terpadu dan sinergis. Hal ini berarti bahwa semua 

komponen multimedia harus disatukan, tergabung menjadi satuan yang utuh dan 

saling mendukung secara sinergis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, 

pada definisi tersebut terkandung arti bahwa setiap komponen multimedia harus 

dimanipulasi dan diolah kemudian dipadukan secara digital dengan memanfaatkan 

perangkat komputer dan sejenisnya (Surjono, 2017: 2). 

Multimedia interaktif sangat cocok digunakan pada pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas belajar baik pada proses hingga hasil belajar. Multimedia 

interaktif adalah pemanfaatan berbagai jenis media (teks, grafik, video, suara, 

animasi) dan elemen interaktif. Interaktif artinya terdapat umpan balik yang 

diberikan media kepada penggunanya yang semula memberikan perintah kepada 

media yang digunakan (Wulandari, 2017: 1025). Variasi jenis media yang termuat 

dalam multimedia interaktif harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai. Maka, guru harus memperhatikan kesesuaian media dengan materi 

yang akan diajarkan. 

Multimedia dapat memuat lebih banyak konsep dan materi, dapat 

melibatkan lebih banyak objek (teks, visual, audio, dan sebagainya) serta materi 
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dapat dikemas menjadi lebih menarik, efektif, interaktif, dan menyenangkan 

(Syahroni, 2017: 263). Tetapi multimedia tidak diharuskan memuat seluruh 

komponen media misalnya teks, gambar, animasi, suara, video dan sejenisnya, 

tetapi sedikitnya lebih dari satu jenis media termuat contohnya teks dan gambar, 

yang terpenting adalah masing-masing jenis media harus terpadu dan bersinergi. 

Sebagai contoh, untuk menjelaskan sebuah konsep, dapat digunakan multimedia 

berupa kombinasi teks dan gambar yang saling berkaitan (terpadu) dan saling 

menguatkan (sinergis). 

Pembuatan multimedia didasarkan pada tujuan tertentu dan disesuaikan 

dengan pemanfaatannya. Multimedia yang dimanfaatkan dalam bidang pendidikan 

bertujuan agar pemahaman materi pembelajaran lebih mudah sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai, multimedia ini disebut sebagai multimedia 

pembelajaran. Ketika aplikasi multimedia digunakan tentunya siswa beraktivitas 

atau berinteraksi dengan media seperti mengklik tombol-tombol navigasi (home, 

next, back), mengklik menu, memilih alternatif jawaban, mengetikkan teks, 

menggeser objek, dan sebagainya. 

Secara umum multimedia diartikan sebagai kombinasi antara berbagai jenis 

media yang berupa teks, gambar, video, dan animasi dalam suatu program berbasis 

komputer sehingga komunikasi interaktif dapat terfasilitasi. Hal tersebut 

digambarkan pada ilustrasi berikut ini. 

 

Gambar 2.2 Konsep Multimedia 
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Informasi berbasis multimedia yang disajikan berupa dokumen hidup, dapat 

disaksikan melalui layar monitor atau saat diproyeksikan melalui layar lebar dengan 

bantuan liquid crystal projector (LCD), serta suaranya dapat didengar dan 

gerakannya dapat dilihat apabila berupa video atau animasi. 

2.1.4.2 Tujuan Multimedia 

Tujuan multimedia adalah menyajikan informasi dengan bentuk yang 

menarik, menyenangkan, mudah dipahami, serta jelas (Arsyad, 2014: 162). 

Informasi dapat dengan mudah dipahami karena penggunaan panca indera 

dimaksimalkan untuk menyerap informasi yang disajikan, utamanya mata dan 

telinga. 

Multimedia sangat efektif dan efisien untuk digunakan pada bidang 

pendidikan, meskipun dewasa ini pemanfaatan media masih dinilai mahal, tetapi 

beberapa tahun yang akan datang biaya penggunaan media menjadi semakin murah 

dan dapat dijangkau sehingga dapat dimanfaatkan lebih luas lagi pada berbagai 

jenjang pendidikan. 

2.1.5 Hakikat Belajar 

2.1.5.1 Pengertian Belajar 

Belajar yaitu sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup setiap orang, 

sejak masih bayi hingga akhir hayat kelak. Satu di antara tanda bahwa seorang telah 

belajar yaitu tingkah lakunya mengalami perubahan baik perubahan sikap, kognitif, 

dan psikomotor. 

Seseorang yang telah belajar mengalami perubahan tingkah laku yang 

menjadi akibat adanya interaksi antara dirinya dan lingkungan, bukan karena 

pertumbuhan secara fisik atau kedewasaan; bukan karena suatu penyakit, kelelahan, 

maupun pengaruh dari obat-obatan. Perubahan yang terjadi harus bersifat tetap, 

bukan berlangsung hanya sesaat saja. 

2.1.5.2 Unsur-Unsur Belajar 

Belajar adalah sistem yang mengandung beragam unsur yang saling 

berkaitan sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku terhadap si belajar 
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(Rifa’i, 2016: 70). Beberapa unsur belajar berlandaskan pendapat di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Peserta didik. Peserta didik yaitu siswa, warga belajar dan peserta pelatihan 

yang sedang menjalankan proses belajar. Siswa mempunyai indera yang 

dimanfaatkan untuk merespon rangsangan. Otak dimanfaatkan untuk 

menstransformasikan hasil penginderaan ke dalam ingatan. Serta syaraf atau 

otot dimanfaatkan untuk menyajikan kinerja dari apa yang telah dipelajari. Pada 

proses belajar, rangsangan yang diterima kemudian diorganisasikan oleh syaraf, 

dan ada sejumlah rangsangan yang disimpan dalam memori ingatan untuk 

kemudian ditunjukkan dalam tindakan yang dapat dilihat melalui gerak. 

b. Rangsangan (stimulus). Stimulus yaitu segala proses yang dapat memberikan 

rangsangan kepada indera siswa. Stimulus ada pada lingkungan, misalnya 

suara, warna, sinar, panas, dingin, tanaman, gedung, orang, dan lain-lain yang 

ada di lingkungan sekitar seseorang. Stimulus tertentu harus difokuskan oleh 

siswa sesuai minat belajarnya agar siswa mampu belajar secara optimal. 

c. Memori. Memori yang dimiliki siswa berisi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang didapatkan dari proses belajar terdahulu. 

d. Respon. Respon adalah tindakan yang diperoleh dari aktualisasi memori. Siswa 

akan terdorong untuk merespon rangsangan yang diperoleh dari hasil 

pengamatan terhadap rangsangan tersebut. Respon dari diri siswa dapat 

diketahui di akhir dari sebuah proses pembelajaran yang bisa dikatakan sebagai 

perubahan perilaku. 

Semua unsur belajar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Proses belajar 

dapat terjadi apabila siswa melakukan interaksi dengan rangsangan dan isi memori, 

sehingga perilaku siswa mengalami perubahan dari sebelumnya dan sesudah ada 

stimulus. Adanya perubahan perilaku siswa dapat dijadikan sebagai indikator 

bahwa siswa telah mengalami proses belajar. 

2.1.5.3 Faktor-Faktor Belajar 

Faktor belajar yang berkontribusi dalam proses hingga hasil belajar terdiri 

dari faktor internal dan eksternal siswa. Faktor internal meliputi kondisi fisik yaitu 
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kesehatan jasmani; kondisi psikis yaitu kecerdasan intelektual dan emosional; serta 

kondisi sosial yaitu sosialisasi dengan lingkungan. Faktor eksternal yaitu faktor 

yang berasal dari luar diri siswa misalnya ragam dan taraf kesukaran materi ajar 

yang dipelajari, lokasi belajar, suasana lingkungan, iklim dan budaya belajar 

masyarakat akan memberikan pengaruhnya terhadap persiapan, proses, hingga hasil 

belajar. 

Belajar dikatakan berhasil apabila memenuhi persyaratan berupa perhatian 

guru terhadap kemampuan internal siswa dan kondisi eksternal di luar diri siswa. 

Maka, mempelajari kemampuan baru harus diawali dengan kemampuan yang telah 

dimiliki, serta mempersiapkan kondisi eksternal yang variatif. 

2.1.5.4 Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip belajar yang berlandaskan teori dan penelitian terdahulu tentang 

belajar masih memiliki relevansi dengan beberapa prinsip belajar milik Gagne 

(Rifa’i, 2016: 82). Beberapa prinsip tersebut adalah: keterdekatan (contoguity), 

pengulangan (repetition), dan penguatan (reinforcement). Prinsip keterdekatan 

berarti bahwa rangsangan yang akan direspon siswa harus disampaikan pada waktu 

yang berdekatan dengan respon yang diinginkan. Prinsip pengulangan berarti 

stimulus dan respon harus disampaikan berulang kali dan disertai praktik agar dapat 

diperbaiki pada proses belajar sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. 

Prinsip penguatan menyatakan bahwa mempelajari pengetahuan baru akan lebih 

kuat jika pada proses belajar pengetahuan terdahulu mendapat hasil belajar yang 

memuaskan. Dengan kata lain, motivasi belajar siswa untuk belajar pengetahuan 

yang baru akan menguat jika hasil belajar sebelumnya juga memperoleh penguatan. 

Ketiga prinsip yang dikemukakan Gagne tersebut merupakan prinsip yang 

dipandang sebagai faktor eksternal. Gagne juga mengemukakan prinsip yang 

menjadi faktor internal yang ada dalam diri siswa. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: (a) 

informasi faktual (factual information); (b) kemahiran intelektual (intellectual 

skill); dan (c) strategi (strategy). Prinsip-prinsip tersebut merupakan kondisi 

internal yang harus ada dalam diri siswa agar dapat mengoptimalkan kegiatan 

belajar. Berikut ini penjelasan singkat dari ketiga prinsip tersebut. 
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a. Informasi faktual. Informasi ini didapatkan dengan cara: (a) dikomunikasikan 

kepada siswa; (b) siswa mempelajari informasi; dan (c) melacak memori karena 

informasi tersebut telah dipelajari dan tersimpan dalam memori pada beberapa 

waktu. 

b. Kemahiran intelektual. Siswa harus mempunyai cara kreatif dalam 

menyelesaikan sesuatu, utamanya yang berhubungan dengan simbol-simbol 

bahasa dan sebagainya, sehingga sesuatu yang baru dapat dipelajari. Pertama, 

menghadirkan stimulasi untuk merangsang ingatan dengan beberapa petunjuk 

verbal untuk meningkatkan kemahiran intelektual siswa. Kemahiran intelektual 

tidak dapat disajikan dengan bentuk lisan maupun tulisan yang disampaikan 

oleh guru. Kemahiran intelektual harus dipelajari terlebih dahulu oleh siswa 

agar dapat diingat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. 

c. Strategi. Pengaktifan strategi belajar dan mengingat sangat diperlukan pada 

setiap aktivitas belajar. Siswa harus menggunakan strategi untuk mendapatkan 

stimulus yang kompleks; membuat dan memilih kode dari bagian-bagian 

stimulus; mengatasi masalah; dan melacak kembali apa yang telah dipelajari. 

Pada umumnya siswa berusia dewasa ketika menjalankan aktivitas belajar akan 

dibantu oleh kemampuan pengelolaan diri yang dimilikinya. 

2.1.5.5 Pengertian Hasil Belajar 

Dimyati dan Mudjiono (2015: 3) menyatakan hasil belajar adalah hasil yang 

diperoleh dari adanya interaksi pada kegiatan belajar dan mengajar. Susanto (2013: 

5) juga mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan kompetensi yang diperoleh 

seseorang dari kegiatan belajar. Tercapainya hasil belajar dapat diketahui dengan 

kegiatan penilaian dan evaluasi untuk mengukur tingkat penguasaan siswa. 

Pengukuran penguasaan tidak dilakukan pada segi kognitif saja, tetapi pada 

kompetensi sikap dan keterampilan yang ada kaitannya dengan materi yang 

dipelajari siswa. 

Hasil belajar dapat berupa pengetahuan tentang konsep, keterampilan, dan 

sikap siswa. Pemahaman konsep merupakan kompetensi yang dimiliki seseorang 

guna menerima, menyerap, dan memahami makna atau isi materi yang dipelajari 
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(Susanto, 2013: 6). Pengukuran hasil belajar berupa pengetahuan tentang konsep 

dapat dilakukan melalui evaluasi produk. Misalnya, dengan diadakan beberapa 

jenis tes, baik tes tertulis maupun tes lisan. Pada umumnya dalam pembelajaran SD, 

pengetahuan tentang konsep dilakukan dengan mengadakan ulangan baik ulangan 

harian, semesteran, maupun ulangan umum (Susanto, 2013: 8-9). 

Keterampilan proses yaitu keterampilan yang merujuk pada pembentukan 

fisik, psikis, dan sosial dalam diri siswa sebagai pendorong kemampuan yang lebih 

tinggi (Susanto, 2013: 9). Sedangkan hasil belajar berupa sikap terdiri dari 3 

komponen, antara lain: (1) komponen kognitif, yaitu perbuatan yang mewakili 

sesuatu yang dipercayai oleh pemilik sikap; (2) komponen afektif, yaitu kondisi 

emosional seseorang; dan (3) komponen konatif, yaitu cara seseorang dalam 

berperilaku sesuai dengan sikap yang dimiliki (Susanto, 2013: 10). 

2.1.6 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Rifa’i (2016: 90) pembelajaran merupakan peristiwa yang 

berpengaruh terhadap siswa sehingga siswa tersebut mendapatkan kemudahan. 

Peristiwa tersebut membangun pembelajaran dengan sifat internal apabila siswa 

melaksanakan self instruction, dan dapat membangun pembelajaran dengan sifat 

eksternal apabila hanya bersumber dari siswa. Selain itu pembelajaran diartikan 

sebagai rangkaian peristiwa yang dialami siswa di luar dirinya yang disusun untuk 

mendukung kegiatan belajar siswa. 

Berlandaskan pendapat tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

serangkaian peristiwa di luar diri siswa yang mendukung siswa untuk memperoleh 

kemudahan pada proses belajar. 

Proses pembelajaran sendiri merupakan komunikasi antara guru dan siswa, 

atau antarsiswa. Proses komunikasi tersebut dapat terjadi secara verbal ataupun 

nonverbal seperti pemanfaatan komputer dalam pembelajaran. Tetapi, tanpa 

memandang media apa yang digunakan dalam pembelajaran, sejatinya proses 

pembelajaran ditandai dengan adanya rangkaian proses komunikasi. 

Tujuan komunikasi pada proses pembelajaran adalah membantu jalannya 

proses pembelajaran itu sendiri. Komunikasi secara mandiri yaitu ketika siswa 
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belajar mandiri, misalnya menganalisis isi buku, melakukan praktikum di 

laboratorium, atau menyelesaikan proyek inkuiri. Selain itu, komunikasi dapat 

dilakukan secara berkelompok seperti yang biasa terjadi pada pembelajaran di kelas 

pada umumnya. 

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Pembelajaran bahasa Indonesia di SD tidak dapat dipisahkan dari empat 

aspek keterampilan berbahasa. Keterampilan ini dimanfaatkan untuk 

mengkomunikasikan pesan dalam suatu kegiatan komunikasi dan interaksi antara 

manusia satu dengan yang lain menggunakan bahasa sebagai medianya. 

Pemanfataan bahasa dalam berkomunikasi dan berinteraksi terbagi menjadi dua, 

yaitu bahasa lisan dan tulisan (Susanto, 2013: 242). Ketika anak memasuki 

pendidikan di taman kanak-kanak (TK) yakni pada usia antara 5-6 tahun, anak 

mampu menghasilkan cerita. Pada masa ini, kemampuan bercerita anak diasah dan 

dikembangkan agar mereka dapat menuangkan ide dan perasaannya ke dalam 

sebuah cerita dengan leluasa meskipun tidak jarang cerita yang diungkap alurnya 

masih kurang jelas sebab tidak runtut. Cerita yang dihasilkan oleh anak TK pada 

umumnya adalah cerita yang berkaitan erat dengan keseharian mereka. Selanjutnya, 

anak-anak yang memasuki usia sekolah dasar dikondisikan untuk mempelajari 

keterampilan bahasa tulis. Pada usia ini, anak dibimbing agar mampu 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang mereka miliki (Susanto, 2013: 243-

244). 

Standar kompetensi bahasa Indonesia memuat empat aspek yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis (Martini, 2018: 74). Ruang 

lingkup tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Mendengarkan; contohnya mendengarkan berita, pengumuman, perintah, 

penjelasan, laporan, pidato, khotbah, ceramah, pembicara narasumber, 

percakapan, bunyi atau suara, bunyi bahasa, lagu, serta kaset yang didengar 

kemudian memberi respon yang tepat serta mengapresiasi dan berekspresi 

sastra seperti dongeng cerita rakyat, cerita anak, fabel, puisi anak, pantun, 

syair lagu, dan drama anak. 
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2. Berbicara; contohnya pengungkapan gagasan dan perasaan, penyampaian 

sambutan, dialog, pengalaman, penyampaian cerita tentang diri sendiri, 

keluarga, dan teman, pengapresiasian dan pengekspresian sastra melalui 

kegiatan penyampaian hasil sastra secara lisan seperti dongeng, cerita 

rakyat, cerita anak, fabel, puisi anak, pantun, syair lagu, dan drama anak. 

3. Membaca; contohnya membaca huruf, suku kata, kalimat, paragraf, 

berbagai jenis bacaan, petunjuk, tata tertib, pengumuman, denah, kamus, 

ensiklopedia serta apresiasi dan ekspresi sastra melalui kegiatan pembacaan 

hasil sastra seperti dongeng, cerita rakyat, cerita anak, fabel, puisi anak, 

pantun, syair lagu, dan drama anak. Kompetensi membaca diarahkan untuk 

menumbuhkan budaya membaca. 

4. Menulis; contohnya menulis karangan naratif maupun nonnaratif dengan 

tulisan jelas dan rapi dengan menunjukkan tujuan dan ragam membaca, 

penggunaan ejaan dan tanda baca, penggunaan kosa kata yang tepat dengan 

memperhatikan penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk serta 

apresiasi dan ekspresi sastra melalui kegiatan menulis hasil karya sastra 

seperti cerita dan puisi. 

Berlandaskan uraian tersebut disimpulkan bahwa standar kompetensi 

bahasa Indonesia SD menjadi suatu komponen yang membentuk sistem pengajaran 

bagi siswa utamanya untuk melatih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD menurut Susanto (2013: 245) 

yaitu mengembangkan kepribadian siswa, memperluas wawasan, serta 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh 

siswa melalui karya sastra. Sedangkan tujuan khusus dari pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD adalah meningkatkan kegemaran membaca siswa sehingga dapat 

meningkatkan kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan pribadinya. Selain 

itu, pembelajaran bahasa Indonesia juga memiliki tujuan untuk mengembangkan 

keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis yang saling 

berkaitan. 
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Berlandaskan uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia di SD yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara lisan dan tulisan menggunakan bahasa yang 

baik. 

2.1.8 Keterampilan Membaca 

Keterampilan membaca merupakan keterampilan pemahaman bacaan yang 

terfokus pada kata dan kalimat yang dibaca. Membaca pada hakikatnya merupakan 

pengembangan keterampilan, mulai dari pemahaman kata-kata, kalimat, dan 

paragraf hingga seluruh isi bacaan dipahami secara kritis dan evaluatif (Marzoan, 

2018: 627). 

2.1.8.1 Pengertian Membaca 

Membaca merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui kata-kata atau bahasa tulis 

(Tarigan, 2015: 7). Proses ini menitikberatkan pada kelompok kata sebagai satu 

kesatuan agar tampak dalam sekilas pandangan dan makna kata dapat diketahui 

secara individual. Apabila hal ini tidak terlaksana maka pesan tersurat maupun 

tersirat tidak dapat dimengerti sehingga proses membaca tersebut tidak berjalan 

dengan baik. 

Membaca dilihat dari segi linguistik merupakan proses penyandian kembali 

dan membaca sandi (a recording dan decoding process). Membaca sandi 

(decoding) adalah penghubungan kata-kata tulis dan makna bahasa lisan yang 

meliputi pengubahan kata-kata tulis menjadi bunyi yang memiliki makna. 

Proses membaca sandi (decoding process) adalah kegiatan membaca untuk 

menginterpretasi ujaran yang berbentuk tulisan. Selain pengertian yang telah 

diuraikan, membaca diartikan sebagai cara yang digunakan dalam komunikasi baik 

dengan diri sendiri maupun orang lain, yaitu menyampaikan makna yang tersurat 

ataupun tersirat dalam lambang-lambang tertulis. 

Beberapa ahli menganggap bahwa membaca merupakan sebuah potensi 

melihat lambang-lambang tertulis untuk kemudian diubah melalui fonik menjadi 

membaca lisan. Fonik sendiri merupakan metode pengajaran membaca, ucapan, 
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ejaan berdasarkan interpretasi fonetik terhadap ejaan biasa. Membaca diartikan 

sebagai proses pemahaman makna tersirat dan penemuan pikiran yang terkandung 

dalam tulisan atau kata-kata tulis. Secara singkat, membaca yaitu memaknai pola-

pola bahasa dari gambaran yang tertulis. 

2.1.8.2 Tujuan Membaca 

Membaca memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari dan mendapatkan 

informasi, meliputi isi serta makna sebuah bacaan. Tujuan lain dari membaca 

menurut Tarigan (2015: 9-11) yaitu sebagai berikut. 

a. Membaca untuk memperoleh fakta. Contohnya mengetahui berbagai penemuan 

yang dilakukan oleh tokoh; sesuatu yang dibuat oleh tokoh; peristiwa yang 

terjadi pada tokoh tertentu, atau mencari solusi dari masalah yang dibuat oleh 

tokoh.  

b. Membaca untuk memperoleh ide utama. Contohnya mengetahui hal menarik 

dari topik, masalah dalam cerita, peristiwa yang dialami tokoh, dan merangkum 

proses yang dilalui tokoh dalam pencapaian tujuan. 

c. Membaca untuk mengetahui susunan, urutan atau organisasi cerita. Contohnya 

mengetahui kejadian pada setiap bagian cerita, peristiwa yang terjadi pada 

bagian awal hingga akhir. Setiap tahap dibuat guna memecahkan masalah. 

d. Membaca inferensi. Contohnya mengetahui penyebab para tokoh merasakan 

seperti itu, sesuatu yang akan ditunjukkan pengarang kepada para pembaca, 

sebab perubahan para tokoh, keberhasilan atau kegagalan para tokoh. 

e. Membaca untuk mengklasifikasikan. Contohnya mengetahui kejadian aneh dan 

tidak wajar yang dialami oleh seorang tokoh, mengatahui sesuatu yang lucu dari 

sebuah cerita, mengetahui kebenaran cerita. 

f. Membaca mengevaluasi. Contohnya menemukan keberhasilan hidup yang 

dicapai tokoh atau hidup dengan standar tertentu, apakah pembaca ingin 

mengikuti jejak tokoh, atau bekerja seperti cara tokoh pada cerita itu. 

g. Membaca untuk membandingkan. Cotohnya menemukan cara tokoh berubah, 

perbedaan kehidupan tokoh dari kehidupan yang biasa dikenal oleh pembaca, 
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menemukan kesamaan dua cerita, dan bagaimana tokoh mampu menyerupai 

pembaca. 

2.1.8.3 Membaca sebagai Suatu Keterampilan 

Membaca merupakan keterampilan kompleks, rumit, melibatkan dan 

meliputi rangkaian keterampilan yang lebih kecil. Keterampilan membaca meliputi 

tiga komponen antara lain: 

a. Pengenalan aksara serta macam-macam tanda baca; 

b. Keterkaitan antara aksara serta tanda baca dengan unsur-unsur linguistik 

formal; 

c. Kelanjutan hubungan dari keterampilan A dan B dengan makna (meaning) 

(Tarigan, 2015: 11). 

Keterampilan A adalah kemampuan mengenal bentuk-bentuk yang 

disajikan dalam bentuk gambar, gambar pada lembaran, lengkungan-lengkungan, 

garis-garis, hingga titik-titik dalam suatu hubungan sehingga membentuk pola yang 

teratur. Keterampilan B adalah kemampuan penghubungan gambar-gambar berpola 

dengan bahasa. Keterampilan C adalah keterampilan yang mencakup seluruh 

keterampilan membaca yang merupakan keterampilan intelektual. Disebut 

keterampilan intelektual karena dengan ini siswa dapat melakukan penghubungan 

tanda-tanda hitam di kertas melalui unsur bahasa formal; yaitu kata sebagai bunyi, 

dengan makna yang dilambangkan dari kata-kata tersebut (Tarigan, 2015: 12). 

2.1.9 Membaca Pemahaman 

2.1.9.1 Pengertian Membaca Pemahaman 

Membaca pemahaman yaitu jenis membaca dengan penuh pemahaman 

dalam mencari gagasan atau ide pokok yang terkandung pada bacaan sehingga 

diperoleh informasi dan bacaan dapat dipahami dengan baik (Muhafidin, 2016: 66-

67). Membaca pemahaman diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk 

mendapatkan pesan, informasi, dan makna yang termuat pada bacaan. Sedikitnya 

dua keterampilan dasar membaca terlibat dalam kegiatan ini yaitu keterampilan 

kognitif dan visual. Kedua keterampilan tersebut akan bekerja sama selama 
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seseorang melakukan kegiatan membaca pemahaman (Dewi, 2018: 221). Menurut 

Ariawan (2018: 95) membaca pemahaman merupakan proses pemerolehan makna 

secara aktif dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

pembaca serta dihubungkan dengan isi bacaan. Membaca pemahaman adalah cara 

membaca dengan memahami materi bacaan dengan melibatkan keterkaitan antara 

makna dan lambang (simbol) kata, penilaian makna, pemilihan makna yang benar, 

organisasi gagasan ketika materi dibaca, penyimpanan hingga pemakaian gagasan 

dalam berbagai aktivitas terkini (Ariawan, 2018: 96). Menurut Maulana (2017: 49) 

membaca pemahaman adalah proses berpikir dengan cara menyeleksi fakta, 

informasi, maupun gagasan dari bahan cetakan. Maka, harus ada proses berpikir 

ketika membaca pemahaman sehingga dapat menginterpretasikan informasi sesuai 

dengan makna kata dalam bacaan.  

Pemahaman atau komprehensi merupakan kemampuan mencari ide pokok, 

detail yang penting, serta pengertian secara menyeluruh (Jainiyah, 2015: 3). Untuk 

dapat memahami, diperlukan: (1) penguasaan perbendaharaan kata,         (2) 

mengenali struktur dasar penilsan kalimat, paragraf, dan tata bahasa. Pemahaman 

bacaan merupakan komponen penting pada suatu aktivitas membaca, karena pada 

hakikatnya keterampilan atau kepentingan membaca untuk tujuan tertentu yang 

telah ditentukan atau akan dicapai dapat ditingkatkan melalui pemahaman bacaan. 

Menurut Muhafidin (2016: 67) kemampuan membaca pemahaman yaitu 

kemampuan memahami secara mendetail, lengkap, kritis, dan akurat mengenai 

fakta, konsep, gagasan, pengalaman, pendapat, pesan, maupun perasaan yang 

terdapat dalam wacana tulis. 

Berlandaskan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa membaca 

pemahaman adalah membaca secara detail untuk memperoleh gagasan yang 

terkandung dalam bacaan sehingga diperoleh informasi dari bacaan tersebut. 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 
 

2.1.10 Teks Eksplanasi 

2.1.10.1 Pengertian Teks Eksplanasi 

Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang suatu peristiwa, 

baik berupa peristiwa alam, peristiwa sosial dan budaya, maupun peristiwa pribadi 

(Kosasih, 2018: 114). Contoh peristiwa alam yaitu proses banjir dan gunung berapi. 

Contoh peristiwa sosial dan budaya misalnya proses upacara adat, proses 

penerimaan siswa baru, proses jalannya ibadah keagamaan. Contoh peristiwa 

pribadi berupa kegiatan-kegiatan yang dialami atau dilakukan oleh seseorang. 

Menurut Suprianto (2019: 23) teks eksplanasi adalah teks berisi konten-

konten tentang proses yang berkaitan dengan fenomena alam, ilmu budaya, sosial 

dan topik-topik lainnya. Keseluruhan konten yang termuat pada teks eksplanasi 

menguraikan tentang mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa dapat terjadi. 

Berlandaskan pendapat di atas, disimpulkan bahwa teks eksplanasi yaitu 

teks yang berisi penjelasan mengenai peristiwa alam, sosial budaya dan peristiwa 

lainnya. 

2.1.10.2 Macam-Macam Teks Eksplanasi 

Menurut Kosasih (2018: 114) teks eksplanasi dibagi menjadi dua 

berdasarkan pada pola pengembangannya, yaitu sebagai berikut. 

1. Pola kronologis. Teks eksplanasi disusun berdasarkan urutan waktu, ditandai 

dengan konjungsi sekarang, sebelumnya, lalu, kemudian, akhirnya, dan 

sebagainya. 

2. Pola kausalitas. Teks eksplanasi disusun berdasarkan hubungan kausalitas 

(sebab-akibat), ditandai dengan konjungsi karena, sebab, akibatnya, dan 

sebagainya. 

2.1.10.3 Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Eksplanasi 

Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelasan 

(eksplanasi), dan interpretasi (Kosasih, 2018: 114). 
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Gambar 2.3 Diagram Struktur Teks Eksplanasi 

1. Pernyataan umum berisi penjelasan awal mengenai latar belakang dan kondisi 

umum dari tema yang akan disampaikan. 

2. Deretan penjelasan berisi rangkaian peristiwa atau kejadian, baik tersusun 

secara kronologis maupun secara kausalitas. 

3. Interpretasi berisi penafsiran, makna, atau kesimpulan dari rangkaian kejadian 

yang telah disampaikan sebelumnya. 

Adapun kaidah kebahasaan teks eksplanasi menurut pendapat Kosasih 

(2018: 115) adalah sebagai berikut. 

1. Menggunakan konjungsi kronologis, misalnya ketika, pada, waktu itu, ketika 

itu, sebelum, akhirnya. Selain konjungsi kronologis, tidak sedikit pula yang 

menggunakan konjungsi kausalitas, misalnya karena, sebab, oleh sebab itu, 

karena itu, dan lain-lain.  

2. Menggunakan kata kerja tindakan, misalnya bepergian, berwisata, mengajak, 

berkunjung, berjalan-jalan, dan sebagainya. 

3. Menggunakan kata benda umum jika objek yang diceritakan berupa alam, 

misalnya hujan, sungai, gunung, awan, dan lain-lain. 

4. Menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang berkaitan dengan tema dalam 

pembahasan. Contohnya, teks eksplanasi bertema gejala alam menggunakan 

istilah tentang ke-IPA-an; jika berkaitan dengan fenomena sosial, menggunakan 

istilah ke-IPS-an. 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian dan pengembangan ini didukung penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan Putu Novika Adi Karakaita Putri, Ni Wayan 

Arini, dan Md. Sumantri (2019: 165) dengan judul “Pengaruh Strategi Directed 

Reading Thinking Activity (DRTA) Berbantuan Media Flip Chart terhadap 

Keterampilan Membaca Pemahaman”. Berlandaskan hasil analisis dengan uji-t 

menunjukkan bahwa thitung= 16,559 dan ttabel= 2,042 berarti nilai thitung > ttabel 

sehingga menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada penggunaan strategi 

pembelajaran DRTA berbantuan media flip chart terhadap keterampilan membaca 

pemahaman muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas V di Gugus IV Kecamatan 

Tejakula Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Penelitian yang dilakukan Elvima Nofrianni dan Syahniar (2019: 15) 

dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Membaca Pemahaman Menggunakan 

Model Somatic Auditory Visual and Intellectual Kelas IV SD”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa keterampilan membaca pemahaman dapat ditingkatkan 

melalui bahan ajar membaca pemahaman dengan model Somatic Auditory Visual 

and Intellectual. Hal ini berlandaskan hasil uji validitas, praktikalitas, dan 

efektivitas sehingga diperoleh bahan ajar yang valid, praktis, dan efektif untuk 

digunakan pada pembelajaran membaca pemahaman kelas IV Sekolah Dasar. 

Penelitian yang dilakukan Fifi Trigusyeni Harefa, Elfia Sukma, dan 

Desyandri (2019: 441) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Strategi Directed 

Reading Thinking Activity (DRTA) terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman 

Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 29 Purus”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kemampuan membaca pemahaman dipengaruhi secara signifikan oleh 

penggunaan strategi DRTA. Hal ini dilihat dari hasil uji hipotesis, yaitu t hitung 

(5,57) > t tabel (1,70) artinya kemampuan membaca pemahaman siswa lebih tinggi 

ketika diterapkan strategi DRTA dibandingkan dengan metode konvensional 

seperti ceramah dan diskusi. 

Penelitian yang dilakukan Sri Iriani (2017: 96-97) dengan judul 

“Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Model Pembelajaran 
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Kooperatif Tipe Think Pair Share pada Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV 

SDN 004 Pagaran Tapah Darussalam”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kemampuan membaca pemahaman dapat ditingkatkan dengan penggunaan model 

pembelajaraan kooperatif think pair share pada pembelajaran Indonesia. Hal ini 

dibuktikan oleh perolehan rata-rata klasikal pratindakan sebesar 64, peningkatan 

pada siklus I menjadi 76,6, peningkatan pada siklus II menjadi 86,8. Peningkatan 

rata-rata klasikal disebabkan penggunaan model pembelajaran kooperatif think pair 

share, sehingga siswa menjadi lebih aktif. Maka, kemampuan membaca 

pemahaman serta pemahaman siswa dapat ditingkatkan. 

Penelitian yang dilakukan Muhammad Zulfikar (2019: 8-9) dengan judul 

“Pengembangan Buku Panduan Menulis Teks Eksplanasi untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Siswa Kelas V SDN Sidomulyo Kabupaten Purworejo”. 

Hasil penelitian ini antara lain: (1) buku panduan dikembangkan berlandaskan 

angket kebutuhan guru dan siswa; (2) buku panduan dikatakan valid berlandaskan 

validasi oleh ahli materi sebesar 82% dan ahli media sebesar 82,5% dengan masing-

masing persentase berkategori sangat layak; (3) persentase tanggapan guru setelah 

penggunaan buku panduan sebesar 90,38% dan persentase tanggapan siswa sebesar 

87,82% dengan masing-masing berkriteria sangat baik; (4) buku panduan efektif 

digunakan pada pembelajaran menulis teks eksplanasi, ditunjukkan oleh hasil 

analisis rata-rata uji-t sebesar 7,940 dan peningkatan rata-rata (gain) sebesar 0,41 

dengan kriteria sedang. Sehingga disimpulkan bahwa buku panduan layak 

digunakan pada kegiatan pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan Mahayanti, Artini, dan Nur Jannah (2017: 142) 

dengan judul “The Effect of Big Book as Media on Student’s Reading 

Comprehension at Fifth Grade of Elementary School in SD Laboratorium Undiksha 

Singaraja”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kelas eksperimen 

adalah 85,51 sedangkan rata-rata kelas kontrol adalah 75,56. Hasil uji-t juga 

menunjukkan bahwa nilai sig (2-tailed) 0,000 < 0,05. Maka, terdapat perbedaan 

signifikan tentang hasil membaca pemahaman antara kelas yang diberikan 

treatment dengan media big book dan kelas yang diberikan treatment menggunakan 

media konvensional di kelas lima SD Laboratorium Undiksha Singaraja. 
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Penelitian yang dilakukan Magdalena M. Ocbian, Mary Anne F. Soud, 

Jhonson G. Garduque Jr., dan Ina B. Arimado (2015: 56-57) dengan judul “Big 

Book as Mother Tongue-Based Instructional Materials in Bicol for Grade One 

Pupils”. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga buah big book sebagai bahan ajar 

dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas I, guru 

dimudahkan dengan pengembangan panduan pengajaran. Buku bacaan diuji coba 

oleh guru lain sehingga dapat digunakan untuk kelas lain. 

Penelitian yang dilakukan Jose A. Tabulao, Mark Van P. Macawile, dan 

Rotsen C. Yudico (2018: 437) dengan judul “Acceptability of Big Books as Reading 

Materials in Teaching Mother Tongue”. Hasil penelitian ini menunjukkan big book 

diterima oleh publik setelah dilakukan langkah korelasi yang sesuai. Peneliti 

memberi saran lima big book yang telah dibuat oleh guru digunakan untuk 

pembelajaran membaca karena dapat menumbuhkan minat, motivasi, serta rasa 

ingin tahu siswa untuk belajar membaca. 

Penelitian yang dilakukan Ivonne Hafidlatil Kiromi dan Puji Yanti Fauziah 

(2016: 48) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Big Book untuk 

Pembentukan Karakter Anak Usia Dini”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

karakter anak usia dini dapat dikembangkan dan dibentuk melalui pemanfaatan 

media big books. Penggunaan media big book berdampak positif pada pembentukan 

karakter anak, ditunjukkan dengan rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 

kontrol yaitu 43 > 39,14. 

Penelitian yang dilakukan Dian Permatasari Kusuma Dayu dan Liya Atika 

Anggrasari (2017: 30-31) dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Big Book 

Writting terhadap Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 SD 

Negeri 1 Pilangbango Madiun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-

rata kelas kontrol sebesar 67 sedangkan nilai rata-rata kelas eksperimen 

menggunakan media big book writting sebesar 73,5. Berlandaskan hasil analisis 

data, diperoleh t hitung > t tabel yaitu 3,920 > 1,688 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Maka, penggunaan media big book writting berpengaruh positif terhadap 

keterampilan menulis pada siswa kelas V SDN 1 Pilangbango Madiun. 
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Penelitian yang dilakukan Moch Mahsun dan Miftakul Koiriyah (2019: 76) 

dengan judul “Meningkatkan Keterampilan Membaca melalui Media Big Book 

pada Siswa Kelas IA MI Nurul Islam Kalibendo Pasirian Lumajang”. Berlandaskan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan secara signifikan 

terhadap keterampilan membaca permulaan, hal ini didasarkan pada antusias dan 

keaktifan siswa mengikuti pembelajaran. Sehingga media big book digunakan 

secara maksimal dan keterampilan membaca dapat ditingkatkan. Kondisi ini 

dibuktikan dengan penggunaan media big book nilai rata-rata keterampilan 

membaca permulaan siswa mengalami peningkatan menjadi 93,3%. 

Penelitian yang dilakukan Krisna Anggraeni (2017: 9) dengan judul 

“Efektivitas Model Menulis Kolaborasi dengan Media Big Book terhadap 

Keterampilan Menulis Kreatif”. Dari hasil penelitian, terdapat perbedaan 

keterampilan menulis kreatif antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

Berlandaskan hasil analisis data, nilai rata-rata keterampilan menulis kreatif kelas 

eksperimen saat prestest 65 kemudian pascaperlakuan menjadi 92, meningkat 

sebesar 41%. Maka, disimpulkan bahwa model menulis kolaboratif dengan media 

big book efektif digunakan pada peningkatan keterampilan menulis kreatif. 

Penelitian yang dilakukan Naeklan Simbolon dan Chintia Khoiri (2016: 56) 

dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) pada Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata siklus I sebesar 65,18 ditingkatkan menjadi 

80,25 pada siklus II. Ketuntasan belajar pada siklus I sebesar 55,55% juga 

ditingkatkan menjadi 88,88% pada siklus II. Berlandaskan peningkatan tersebut 

disimpulkan bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa dapat ditingkatkan 

melalui penggunaan model CIRC. 

Penelitian yang dilakukan Mieske Wungkana (2016: 332) dengan judul 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Metode PQ4R 

pada Siswa Kelas V SDN Inpres 1 Tatura”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

keaktifan belajar siswa kelas V SDN Inpres 1 Tantura dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan metode PQ4R, dibuktikan dengan skor penilaian keaktifan siswa pada 
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siklus I yaitu 6,4 (cukup), siklus II yaitu 7,6 (baik), dan siklus III yaitu 8,4 (baik), 

kemampuan membaca pemahaman siswa juga dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan metode PQ4R, hal ini dibuktikan dengan peningkatan banyaknya siswa 

yang hasil belajarnya tuntas, yaitu pada siklus I sebanyak 12 siswa, siklus II 

sebanyak 14 siswa, dan siklus III sebanyak 17 siswa. 

Penelitian yang dilakukan Dadan Setiawan, Tatat Hartati, dan Wahyu 

Sopandi (2019: 14) dengan judul “Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Siswa 

Kelas 5 Sekolah Dasar melalui Model Read, Answer, Disscuss, Explain, and 

Create”. Terjadi peningkatan kemampuan menulis siswa pada penelitian ini, 

dibuktikan dengan nilai rata-rata pretest sebesar 48,1 dan nilai rata-rata posttest 

sebesar 68,9. Berlandaskan hasil uji t’ diperoleh nilai signifikansi 0.000 < 0.05, 

dapat dibuktikan adanya perbedaan signifikan sebelum dan sesudah penggunaan 

model RADEC pada kemampuan menulis teks eksplanasi siswa. 

Penelitian terdahulu yang diuraikan di atas adalah penelitian yang relevan 

sehingga dapat digunakan sebagai landasan pada penelitian ini karena penelitian-

penelitian tersebut menyatakan bahwa keterampilan membaca pemahaman teks 

eksplanasi pada siswa SD dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media big book 

berbasis multimedia. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Strategi penguasaan bahasa adalah proses kognitif jangka panjang yang 

bersifat abstrak, dan tetap. Proses ini biasa dialami oleh setiap siswa tanpa 

memperhatikan latar belakang, usia, dan konteks pemerolehan bahasanya 

(Iskandarwassid dan Sunendar, 2018: 79). Tugas guru merupakan tugas 

profesional, berbagai tantangan dihadapi jika ingin menjadi guru yang kreatif, 

kritis, ilmiah, dan dinamis. Dalam penentuan media pembelajaran, sebelumnya 

harus ditentukan terlebih dahulu tujuan instruksional yang disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan siswa, kemampuan apa yang akan dikembangkan, kemudian 

kegiatan pembelajaran baru disusun, maka guru harus menentukan media dan 
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metode pembelajaran yang tepat. Perkembangan media pendidikan melalui media 

massa sangat pesat, hal ini bertujuan menyerap berbagai informasi, khususnya yang 

relevan dengan bidang studi untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebagai akibat 

pesatnya perkembangan media pendidikan, guru dituntut agar dapat memanfaatkan 

apa saja yang ada di lingkungan dan di sekolah sebagai media pembelajaran. Guru 

harus dapat mengatasi masalah perencanaan, pemilihan, dan menguasai 

pemanfaatan media dengan baik sehingga proses pembelajaran tidak mengalami 

kesulitan (Iskandarwassid dan Sunendar, 2018: 209-210). 

Berdasarkan observasi dan wawancara di SDN 5 Klaling ditemukan bahwa 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V masih rendah, dibuktikan 

dengan kurangnya media pembelajaran sehingga minat baca siswa juga rendah dan 

membuat mereka kesulitan untuk menyerap materi yang disampaikan guru. Satu di 

antara wujud pemecahan masalah tersebut adalah dengan mengembangkan media 

big book berbasis multimedia untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman teks eksplanasi kelas V SDN 5 Klaling. Karena media big book 

memiliki beberapa keistimewaan di antaranya: (1) memberikan kesempatan 

membaca bersama; (2) menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian dalam 

membaca; (3) meningkatkan imajinasi dan pengalaman siswa setelah membaca big 

book yang diselingi percakapan. Big book berbasis multimedia dikembangkan 

berlandaskan kekurangan media pembelajaran yang menunjang keterampilan 

membaca pemahaman tetapi SDN 5 Klaling memiliki fasilitas yang berpotensi 

untuk pendukung pembelajaran menggunakan media digital. Begitu pula dengan 

siswa kelas V yang dapat mengoperasikan gawai maupun laptop. Sehingga kondisi 

siswa dan sekolah sangat mendukung pemanfaatan media digital untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Kerangka pikir penelitian ini 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Kerangka Pikir Pengembangan Media Big Book Berbasis Multimedia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan penelitian dengan berlandaskan filsafat positivisme 

yang digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu dengan cara sampel 

diambil secara acak, pengumpulan data dengan instrumen penelitian, dan analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang 

ditetapkan (Sugiyono, 2015: 14). 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pengembangan Research and 

Development (R&D). Penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

adalah langkah ilmiah dalam proses penelitian, perancangan, produksi dan 

pengujian validitas produk yang dihasilkan (Sugiyono, 2016: 30). Produk hasil 

pengembangan dapat berupa benda misalnya bahan teks, film dan software serta 

metode dan program pembelajaran. Fungsi penelitian pengembangan adalah 

menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Menurut Sugiyono (2015: 9) penelitian dan pengembangan (Research and 

Development/R&D) adalah metode penelitian dengan tujuan pengembangan serta 

validasi produk-produk yang dapat digunakan di bidang pendidikan. 

Penelitian dilakukan guna mengembangkan produk media pembelajaran big 

book berbasis multimedia untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia Kelas V 

SD. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kelayakan media big book berbasis 

multimedia sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia kelas V SD. 
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Media big book berbasis multimedia yang dihasilkan dari pengembangan ini 

memuat gambar dan kalimat penjelas yang disajikan dalam bentuk digital melalui 

komputer atau android dan dapat pula diproyeksikan ke layar lebar dengan bantuan 

LCD yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk memahami isi teks tersebut. 

Disajikan dalam bentuk digital karena seiring perkembangan teknologi, siswa lebih 

menyukai android dan mulai menguasai produk-produk yang disajikan melalui 

komputer dan android. 

3.1.3 Model Pengembangan 

Model pengembangan penelitian yang digunakan menurut Sugiyono (2015: 

409). Langkah-langkah penelitian pengembangan menurut Sugiyono antara lain, 

(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 masal. Tetapi, peneliti membatasi 

langkah tersebut hanya sampai langkah ke 5 yaitu revisi desain. 

 

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penggunaan Model Pengembangan Sugiyono 

3.1.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pengembangan media big book didasarkan pada 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono (2015: 409) 

yaitu seperti berikut ini: 
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Gambar 3.2 Prosedur Penelitian dan Pengembangan Media Big Book Berbasis 

Multimedia 

Adapun tahapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan media big book 

berbasis multimedia untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman teks 

eksplanasi kelas V di SDN 5 Klaling adalah sebagai berikut. 

3.1.4.1 Potensi dan Masalah 

Sugiyono (2015: 409) berpendapat bahwa potensi merupakan segala sesuatu 

yang jika diberdayakan dapat menambah nilai guna dari sesuatu tersebut. 

Kemudian, masalah adalah ketidakselarasan yang terjadi antara antara harapan dan 

kenyataan dari sesuatu yang diharapkan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa potensi dan masalah yaitu segala sesuatu yang bernilai guna jika 

diberdayakan dengan semestinya tetapi dapat pula terjadi ketidakselarasan antara 

harapan dan kenyataan. 

Potensi dan masalah yang terjadi pada siswa kelas V di SDN 5 Klaling ada 

beberapa yaitu, rendahnya minat baca, rendahnya kemampuan pemahaman 

membaca, dan keterbatasan penggunaan media dalam pembelajaran. Berlandaskan 

potensi dan masalah tersebut, peneliti membatasi pada masalah rendahnya 
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kemampuan pemahaman membaca. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya 

pemahaman siswa pada isi bacaan. 

3.1.4.2  Pengumpulan Data 

Langkah selanjutnya setelah potensi dan masalah diketahui, yaitu 

pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2015: 411) pengumpulan data digunakan 

untuk bahan perencanaan produk tertentu yang akan dikembangkan guna mengatasi 

masalah sesuai harapan. Setelah potensi dan masalah diketahui, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, angket, dan dokumentasi. 

3.1.4.3 Desain Produk 

Desain produk yaitu rancangan produk yang akan dikembangkan pada 

penelitian. Pada penelitian ini desain produknya adalah big book. Peneliti sudah 

mendesain produk dengan bantuan dari Adi Wisnugroho, S.Pd., guru SD Negeri 8 

Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus sebagai programmer penyajian 

big book dalam bentuk digital. Produk ini didesain dan diprogram menggunakan 

program iSpring Suite 9 sebagai program utama yang ditunjang dengan program 

Corel Draw X7, Website 2 APK Builder, dan exe-packager. 

3.1.4.4 Validasi Produk 

Sugiyono (2015: 414) mengemukakan bahwa validasi adalah proses 

penilaian kesesuaian terhadap rancangan produk tersebut. Pada penelitian ini, 

validasi telah dilakukan oleh dua orang dosen validator yakni validator bahasa dan 

materi, serta validator media. 

3.1.4.5 Revisi Desain 

Revisi desain merupakan perbaikan dari segala aspek yang menjadi 

kekurangan atau kelemahan dari media tersebut untuk kemudian dikurangi bahkan 

dihilangkan (Sugiyono, 2015: 414). Revisi desain telah dilakukan sebanyak dua kali 

dalam penelitian ini baik oleh dosen ahli bahasa dan materi maupun dosen ahli 

media. Perbaikan dilakukan mengacu pada saran yang diberikan ahli bahasa dan 

materi serta ahli media. Setelah dilakukan perbaikan, media dikonsultasikan 
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kembali kepada ahli bahasa dan materi serta ahli media hingga produk tersebut 

dinyatakan layak untuk diujicobakan. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri 5 Klaling, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten Kudus. Peneliti memilih SDN 5 Klaling dengan pertimbangan 

kondisi infrastruktur dan fasilitas sekolah memadai untuk meningkatkan prestasi 

siswa tetapi terkendala keterbatasan media pembelajaran yang tersedia untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Juli 2020. 

 

3.3 Data, Sumber Data, dan Subjek Penelitian 

3.3.1 Data 

3.3.1.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif yaitu data yang berupa kata, kalimat, maupun gambar 

(Sugiyono, 2017: 23). Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil 

wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi foto dari kegiatan pembelajaran 

siswa kelas V SDN 5 Klaling. 

3.3.1.2 Data Kuantitatif 

Sugiyono (2017: 23) berpendapat bahwa data kuantitatif adalah data yang 

berupa angka, atau data kualitatif yang diangkakan (scoring). Peneliti 

menggunakan data kuantitatif berupa hasil penilaian dari ahli media serta ahli 
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bahasa dan materi, selain itu diperoleh dari penilaian keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas VI SDN 3 Klaling pada uji coba instrumen soal. 

3.3.2 Sumber Data 

Sumber data penelitian yaitu subjek yang digunakan untuk memperoleh data 

(Widoyoko, 2018: 29). Sumber data yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan 

terhadap prototype media dan kelayakan media big book berbasis multimedia 

diperoleh dari siswa, guru, dan ahli. 

3.3.2.1 Siswa 

Siswa sebagai sumber data penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 5 

Klaling Kudus tahun ajaran 2019/2020 dengan jumlah 32 siswa terdiri dari 15 siswa 

berjenis kelamin laki-laki dan 17 siswa berjenis kelamin perempuan. Siswa menjadi 

subjek penelitian saat pengumpulan informasi dan saat dilakukan pretest. Data 

analisis kebutuhan diperoleh melalui angket. 

3.3.2.2 Guru 

Guru sebagai sumber data penelitian ini adalah guru kelas V SDN 5 Klaling 

Kudus tahun ajaran 2019/2020. Guru berperan sebagai satu di antara sumber 

informasi dan pengguna media pembelajaran berupa big book yang dikembangkan 

peneliti untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa. Data 

diperoleh melalui observasi dan angket kebutuhan guru. 

3.3.2.3 Ahli 

Ahli sebagai sumber data dikarenakan memiliki peran sebagai validator 

penilaian kelayakan dari produk yang dikembangkan peneliti yaitu media big book. 

Ahli yang menjadi subjek penelitian ini adalah ahli di bidang media, bahasa dan 

materi. 

3.3.2.4  Peneliti 

Peneliti sebagai subjek penelitian ini karena berperan dalam pengumpulan 

data, proses pengembangan produk, dan menganalisis data yang diperoleh. 

 



 

50 
 

 
 

3.3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 5 Klaling Kudus tahun 

ajaran 2019/2020 yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 15 siswa berjenis kelamin 

laki-laki dan 17 siswa berjenis kelamin perempuan. Sedangkan uji coba instrumen 

soal dan instrumen penilaian keterampilan membaca pemahaman dilakukan di kelas 

VI SDN 3 Klaling Kudus dengan jumlah siswa sebanyak 21 siswa yang terdiri dari 

9 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 12 siswa berjenis kelamin perempuan. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan untuk 

dipelajari lebih lanjut sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan menarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2015: 60). Berlandaskan judul penelitian “Pengembangan 

Media Big Book Berbasis Multimedia untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Pemahaman Teks Eksplanasi Kelas V SDN 5 Klaling Kudus”, maka variabel 

penelitian tersebut antara lain:  

3.4.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Sugiyono (2015: 61) variabel bebas adalah variabel yang 

berpengaruh atau menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat. 

Variabel bebas pada penelitian ini yaitu media big book berbasis multimedia. 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Sugiyono (2015: 61) variabel terikat adalah variabel yang 

mendapat pengaruh atau menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel terikat pada 

penelitian ini adalah keterampilan membaca pemahaman teks eksplanasi kelas V 

SDN 5 Klaling. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah proses penafsiran variabel secara tegas 

sehingga variabel dapat diukur dan disesuaikan dengan gambaran praktik dan 

kenyataan di lingkungan objek penelitian. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel 
Definisi Operasional 

Konsep 

Definisi Operasional 

Variabel 

Jenis 

Data 

Media big 

book berbasis 

multimedia 

Big book merupakan buku 

berisi gambar yang dipilih 

untuk dibuat dengan ukuran 

besar dan mempunyai ciri 

khusus, yaitu dibesarkan 

pada bagian teks maupun 

gambar. Hal ini bertujuan 

agar terjadi kegiatan 

membaca secara bersama-

sama (shared reading) 

antara guru dengan siswa 

atau antara orangtuan 

dengan anak. Selain ciri 

tersebut, buku ini penuh 

warna, berisi gambar 

menarik, mengandung kata 

yang dapat diulang-ulang, 

memiliki alur yang dapat 

ditebak dengan mudah, serta 

memiliki pola teks yang 

berirama untuk dinyanyikan. 

Idealnya ukuran big book 

sekurang-kurangnya adalah 

A3 atau A2 (Madyawati, 

2017: 174-176). 

Media big book yang 

dikembangkan pada 

penelitian ini merupakan 

sebuah media yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses 

belajar untuk meningkatkan 

keterampilan membaca 

pemahaman terhadap teks 

eksplanasi pada muatan 

pembelajaran bahasa 

Indonesia yang biasanya 

disajikan dalam bentuk 

nyata (hard file) ini disajikan 

dalam bentuk digital (soft 

file). Melalui media ini, 

keterampilan membaca 

pemahaman siswa dapat 

ditingkatkan karena media 

ini dirancang untuk 

merangsang keterampilan 

kognitif dengan membaca 

teks eksplanasi melalui 

media digital yang dewasa 

ini disukai oleh siswa. Selain 

itu, media ini dapat 

merangsang motorik siswa 

dalam pengoperasian alat 

elektronik yang digunakan 

untuk belajar. Dalam 

penelitian ini disajikan 

laptop dan android bagi 

siswa untuk menampilakan 

media big book. Dengan 

bimbingan guru, siswa 

membaca teks isi big book  

Interval 
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Variabel 
Definisi Operasional 

Konsep 

Definisi Operasional 

Variabel 

Jenis 

Data 

  dan mengoperasikannya 

sendiri menggunakan 

perangkat yang tersedia. 

Pada slide awal terdapat 

petunjuk pengoperasian big 

book berbasis multimedia 

ini, selanjutnya adalah 

bagian inti yang berupa 

gambar serta bacaan, dan 

yang terakhir terdapat soal 

evaluasi untuk mengukur 

pemahaman siswa. Soal 

tersebut dapat langsung 

dijawab pada media dan 

akan muncul animasi yang 

menunjukkan jawaan benar 

atau salah. 

 

Arsyad  (2014: 162) 

mengartikan multimedia 

sebagai lebih dari satu 

media. Multimedia daoat 

berbentuk perpaduan teks, 

animasi, grafik, suara, dan 

video. 

Pada penelitian ini, 

multimedia merupakan 

gabungan gambar, kata-kata, 

dan animasi yang 

mendukung pembelajaran. 

Media ini dapat digunakan 

untuk meningkatkan 

keterampilan membaca 

pemahaman. Media ini juga 

dapat meraik minat siswa 

yang cenderung lebih suka 

membaca atau melihat 

gambar pada media 

elektronik dibandingkan 

media cetak, ditambah lagi 

pada media ini dilengkapi 

dengan soal interaktif yang 

dapat langsung dijawab oleh 

siswa dan kemudian akan 

muncul animasi jawaban 

benar atau salah.  
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Variabel Definisi Operasional 

Konsep 

Definisi Operasional 

Variabel 

Jenis 

Data 

Keterampilan 

membaca 

pemahaman 

teks 

eksplanasi 

Membaca pemahaman yaitu 

jenis membaca yang penuh 

dengan pemahaman dalam 

mencari gagasan atau ide 

pokok yang terkandung pada 

bacaan sehingga diperoleh 

informasi dan bacaan dapat 

dipahami dengan baik 

(Muhafidin, 2016: 66-67). 

Pada penelitian ini, 

keterampilan membaca 

pemahaman siswa 

ditingkatkan melalui 

penggunaan media big book 

berbasis multimedia pada 

pembelajaran bahasa 

Indonesia melalui bacaan 

berupa teks eksplanasi dan 

dan latihan soal yang 

disajikan dalam bentuk 

digital. 

Interval 

 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Teknink pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik 

nontes dan teknik tes. 

3.6.1 Teknik Nontes 

3.6.1.1 Observasi 

Menurut Sugiyono (2015: 203) teknik observasi digunakan jika objek 

penelitian berkaitan dengan proses kerja, perilaku manusia, gejala alam, dan jika 

responden yang diteliti tidak dalam jumlah besar. Data dari hasil observasi pada 

penelitian ini digunakan sebagai bahan dasar pengembangan media big book untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. 

3.6.1.2 Wawancara 

Wawancara yaitu teknik memperoleh dan mengumpulkan data jika studi 

pendahuluan ingin dilakukan peneliti untuk mencari permasalahan yang harus 

diteliti, dan jika informasi lebih mendalam dari responden ingin diketahui peneliti 

serta jumlah responden sedikit (Sugiyono, 2015: 194). Menurut Arikunto (2013: 

44) wawancara merupakan teknik pemerolehan informasi dari responden yang 

dilakukan dengan cara tanya-jawab sepihak. Teknik wawancara yang digunakan 
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pada penelitian ini adalah wawancara secara tidak terstruktur. Sugiyono (2015: 197) 

mengemukakan bahwa wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara secara bebas, 

peneliti tidak berpedoman secara penuh pada pedoman wawancara yang telah 

disusun lengkap dan sistematis untuk mengumpulkan data. Peneliti hanya 

menggunakan garis beras dari permasalahan yang ditanyakan. Wawancara telah 

dilakukan kepada guru kelas V SDN 5 Klaling.  

3.6.1.3 Angket 

Sugiyono (2015: 199) berpendapat bahwa angket merupakan metode 

pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk 

dijawab oleh responden. Menurut Arikunto (2013: 42) angket merupakan daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa angket yaitu angket kebutuhan siswa, angket kebutuhan 

guru, angket penilaian ahli bahasa dan materi, serta angket penilaian ahli media. 

Angket kebutuhan siswa dan angket kebutuhan guru berkaitan dengan hal-hal yang 

diinginkan oleh siswa maupun guru sebagai bahan pengembangan media. Lalu 

angket penilaian baik ahli bahasa dan materi maupun ahli media berisi hal-hal yang 

menjadi tolok ukur penilaian terhadap media.  

3.6.1.4 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen 

yaitu catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, 

atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015: 329). Tujuan peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi adalah sebagai penunjang proses pengumpulan 

data yang dimanfaatkan sebagai pembanding dan penguat data lainnya, sehingga 

data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dokumen 

penelitian ini berupa buku, jurnal penelitian, daftar nilai bahasa Indonesia siswa 

kelas V SDN 5 Klaling, serta dokumentasi foto kegiatan penelitian yang dilakukan. 
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3.6.2 Teknik Tes 

Teknik tes adalah cara pengumpulan informasi yang bersifat resmi karena 

memiliki batasan-batasan tertentu (Arikunto, 2013: 47). Pada penelitian ini, tes 

dilakukan pada saat uji coba instrumen soal. 

 

3.7 Uji Kelayakan, Uji Validitas, Uji Reliabilitas 

3.7.1 Uji Kelayakan 

Kelayakan media pembelajaran big book berbasis multimedia pada 

pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan pengujian oleh validator ahli 

menggunakan pedoman angket kelayakan. Berikut ini adalah rumus yang 

digunakan untuk menguji kelayakan media. 

 

NP = 
R

SM
x100% 

Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

(Purwanto, 2018: 102) 

Hasil persentase data kelayakan ditafsirkan ke dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kelayakan Media 

Persentase Kriteria 

76% - 100% Sangat Layak 

51% - 75% Layak 

26% - 50% Cukup Layak 

0% - 25% Tidak Layak 
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3.7.2 Uji Validitas 

Validitas adalah derajad ketepatan antara data pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2015: 363). Maka, data yang 

valid merupakan data yang memiliki kesamaan antara data yang sebenarnya terjadi 

pada objek penelitian dengan laporan peneliti. Uji validitas menggunakan pendapat 

ahli untuk selanjutnya dilakukan uji coba instrumen. Hasil uji coba instrumen yang 

terkumpul kemudian dilakukan analisis faktor yaitu menghubungkan antara skor 

item instrumen dan skor faktor dengan skor total (Sugiyono, 2015: 177). Uji 

validitas pada penelitian ini dihitung dengan rumus product moment, sebagai 

berikut: 

rxy =  
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

 

(Arikunto, 2013: 85-87) 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi suatu butir pertanyaan/item 

N = jumlah subyek 

X = skor butir pertanyaan 

Y = skor total  

Suatu item soal dapat dikatakan valid apabila harga rhitung > rtabel. Item soal 

dikatakan tidak valid apabila harga rhitung < rtabel. Soal pretest dan posttest akan 

dicari validitasnya, soal yang telah diuji validitasnya digunakan sebagai soal 

evaluasi bagi siswa. Pengujian validitas ini digunakan rtabel dengan taraf signifikan 

5%. Instrumen yang akan diuji validitasnya berisi 10 butir soal uraian yang 

digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap teks eksplanasi. 

Soal-soal tersebut berisi perintah membuat ringkasan maupun simpulan dari isi teks 

sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman siswa terhadap isi teks tersebut. 

Berlandaskan hasil uji coba soal pada siswa kelas VI SDN 3 Klaling 

didapatkan 10 butir soal valid, hal ini berarti seluruh soal pengetahuan dikatakan 

memenuhi kriteria validitas setelah dilakukan uji coba dan diuji validitas setiap 

butir soal tersebut. Menurut Sugiyono (2017: 373) rtabel product moment dengan 
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taraf signifikan 5% dan N = 21 memiliki nilai rtabel sebesar 0,433. Berikut ini adalah 

hasil uji validitas soal terhadap siswa kelas VI SDN 3 Klaling, Kecamatan Jekulo, 

Kabupaten Kudus: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Soal Pemahaman 

Nomor Soal 
Koefisien Korelasi 

Product Moment 
Keterangan 

1 0,914 Valid 

2 0,867 Valid 

3 0,874 Valid 

4 0,898 Valid 

5 0,841 Valid 

6 0,875 Valid 

7 0,925 Valid 

8 0,893 Valid 

9 0,840 Valid 

10 0,890 Valid 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18. 

Berlandaskan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa seluruh item soal memiliki 

koefisien korelasi product moment lebih dari 0,433 yang berarti seluruh item soal 

pemahaman dapat dikatakan “valid”. 

Uji validitas berikutnya dilakukan terhadap instrumen keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas VI SDN 3 Klaling. Di bawah ini merupakan hasil 

perhitungan uji validitas instrumen keterampilan. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Keterampilan Membaca Pemahaman 

Nomor Kriteria 

Penilaian 

Koefisien Korelasi 

Product Moment 
Keterangan 

1 0,8503 Valid 

2 0,9728 Valid 

3 0,8659 Valid 

4 0,9343 Valid 

5 0,9377 Valid 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. 

Berlandaskan tabel 3.4 dapat dilihat bahwa seluruh kriteria keterampilan 

membaca pemahaman memiliki koefisien korelasi product moment lebih dari 0,433 
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yang berarti seluruh kriteria keterampilan membaca pemahaman dapat dikatakan 

“valid”. 

3.7.3 Uji Reliabilitas 

Reliabel artinya data yang sama akan dihasilkan oleh instrumen apabila 

digunakan lebih dari satu kali pada pengukuran objek yang sama (Sugiyono, 2016: 

348). Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2013: 74) bahwa sebuah tes dapat 

dikatakan reliabel jikal hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Dengan kata lain, 

apabila tes yang sama diberikan kepada para siswa pada lain waktu, maka akan 

menghasilkan urutan (ranking) yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen 

penelitian ini digunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

(Arikunto, 2013: 122) 

 

Keterangan: 

𝑟11 = reliabilitas yang dicari 

∑ 𝜎𝑖
2 = jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2 = varians total 

n = jumlah item dalam instrumen 

Tabel 3.5 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Reliabilitas (rpbi) Interpretasi Derajat Reliabilitas 

r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,40 – 0,69 Sedang 

0,70 – 0,89 Tinggi 

0,90 – 1,00 Sangat Tinggi 

 

Suatu soal dikatakan reliabel apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikan 

5%.  Dilakukan uji reliabilitas pada suatu soal apabila soal tersebut terlebih dahulu 

diuji validitasnya. Pada penelitian ini, peneliti menguji reliabilitas soal pemahaman 
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dan instrumen keterampilan membaca pemahaman. Berikut ini merupakan hasil uji 

reliabilitas soal pengetahuan kelas VI SDN 3 Klaling: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Soal Pemahaman 

N r hitung r tabel Reliabilitas Kriteria 

21 0,966 0,433 Reliabel Sangat Tinggi 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18. 

Berlandaskan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa hasil uji reliabilitas soal 

pemahaman dinyatakan “reliabel” karena nilai rhitung sebesar 0,965 yang berarti 

lebih dari besar dari nilai rtabel yaitu 0,433. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan 

bahwa interpretasi derajat reliabilitas “sangat tinggi” karena berada pada rentang 

koefisien reliabilitas 0,90 – 1,00. 

Uji reliabilitas berikutnya dilakukan terhadap instrumen keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas VI SDN 3 Klaling. Di bawah ini merupakan hasil 

perhitungan uji reliabilitas instrumen keterampilan. 

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Keterampilan Membaca Pemahaman 

r hitung 0,941 

r tabel 0,433 

Status reliabilitas Reliabel 

Kriteria Sangat Tinggi 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. 

Berlandaskan tabel 3.7 disimpulkan bahwa data hasil uji instrumen 

keterampilan membaca pemahaman adalah “reliabel” karena rhitung sebesar 0,941 

lebih besar dari rtabel yakni 0,433. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

interpretasi derajat reliabilitas “sangat tinggi” karena berada pada rentang koefisien 

reliabilitas 0,90 – 1,00. 

3.7.4 Taraf Kesukaran 

Soal dianggap baik jika soal tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Soal 

yang terlalu mudah tidak dapat merangsang siswa untuk berusaha 

menyelesaikannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar dapat membuat siswa putus 

asa dalam menyelesaikannya sebab merasa soal tersebut di luar batas 
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kemampuannya. Tingkat kesukaran soal ditunjukkan dengan angka yang disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Taraf kesukaran soal ditunjukkan pada rentang 

nilai antara 0,00 hingga 1,0. Nilai 0,0 berarti soal tersebut terlalu sukar, sedangkan 

nilai 1,0 menunjukkan soal terlalu mudah (Arikunto, 2013: 223). Taraf kesukaran 

soal dapat diketahui menggunakan rumus berikut ini: 

𝐼𝐾 =  
�̅�

𝑆𝑀𝐼
  

(Lestari, 2015: 224) 

Keterangan: 

IK = indeks kesukaran butir soal 

�̅� = rata-rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

SMI = Skor Maksimum Ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa  

    jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 

Kriteria indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut: 

0,00 – 0,30 adalah soal kategori sukar 

0,31 – 0,70 adalah soal kategori sedang 

0,71 – 1,00 adalah soal kategori mudah 

Penghitungan taraf kesukaran 10 butir soal dianalisis dengan bantuan 

Microsoft Office Excel 2016. Dari hasil analisis, keseluruhan soal memiliki kriteria 

sedang. Hasil analisis kesukaran instrumen soal disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Pemahaman 

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah Soal 

Sukar 0 0 

Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 

Mudah 0 0 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 20. 

3.7.5 Daya Beda 

Daya beda yaitu kemampuan sebuah soal dalam menunjukkan perbedaan 

antara tinggi rendahnya kemampuan siswa. Besarnya daya beda ditunjukkan oleh 

angka yang disebut indeks daya pembeda (DP). Kriteria interpretasi indeks daya 

beda adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.9 Kriteria Indeks Daya Pembeda Soal Pemahaman 

Nilai Interpretasi Daya Pembeda 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,00 < DP ≤ 0,20 Buruk 

DP ≤ 0,00 Sangat buruk 

 

Rumus penentuan indeks daya pembeda soal pemahaman yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
 

(Lestari, 2015: 217) 

 

Keterangan: 

DP = indeks daya pembeda butir soal 

�̅�A = rata-rata skor jawaban siswa kelompok atas 

�̅�B  = rata-rata skor jawaban siswa kelompok bawah 

SMI = Skor Maksimum Ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh siswa  

   jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna) 

Instrumen penelitian ini berupa soal uraian dengan 10 pertanyaan yang telah 

diuji coba terhadap siswa kelas VI SDN 3 Klaling dengan hasil uji daya pembeda 

memenuhi kriteria cukup, baik, dan sangat baik. 

Berlandaskan hasil analisis uji coba soal pada siswa kelas VI SDN 3 Klaling 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 3.10 Kriteria Daya Pembeda 

Kriteria 
Nomor Butir 

Soal 

Nomor Soal yang 

Dipakai 

Jumlah Soal yang 

Dipakai 

Cukup 5 5 1 

Baik 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 7 

Sangat Baik 8, 10 8, 10 2 

Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21. 
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Berlandaskan hasil uji validitas, uji reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya 

beda soal, untuk soal pretest dan posttest peneliti memilih soal yang memenuhi 

syarat. Soal yang digunakan merupakan soal yang valid, reliabel, memiliki kriteria 

daya pembeda cukup, baik, dan sangat baik serta berdasarkan taraf kesukaran soal. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian tentang pengembangan media big book berbasis multimedia pada muatan 

pembelajaran bahasa Indonesia materi teks eksplanasi tentang perpindahan kalor 

secara konveksi kelas V dilaksanakan di SDN 5 Klaling Kudus. Berikut ini terdapat 

dua hal yang akan dikaji berlandaskan hasil penelitian pengembangan media big 

book berbasis multimedia pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia materi teks 

eksplanasi tentang perpindahan kalor secara konveksi antara lain: (1) hasil 

pengembangan media big book berbasis multimedia; dan (2) penilaian kelayakan 

media big book berbasis multimedia. 

4.1.1 Perancangan Produk 

4.1.1.1 Hasil Analisis Kebutuhan Siswa dan Guru terhadap Media Big Book 

Berbasis Multimedia 

Pengembangan media big book berbasis multimedia disesuaikan dengan 

angket kebutuhan siswa dan guru. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif 

terhadap angket kebutuhan siswa dan guru. Hasil analisis kebutuhan tersebut akan 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada pengembangan media big book 

berbasis multimedia muatan pelajaran bahasa Indonesia materi teks eksplanasi 

perpindahan kalor secara konveksi. Berikut adalah hasil rekapitulasi kebutuhan 

guru. 
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Tabel 4.1 Rekapitulasi Kebutuhan Guru terhadap Media Big Book Berbasis 

Multimedia 

No Indikator yang Ditanyakan Jawaban 

1. Apakah pembelajaran bahasa Indonesia yang telah 

diajarkan sesuai dengan Kompetensi Dasar? 

Ya 

2. Apakah pembelajaran bahasa Indonesia khususnya 

pemahaman dalam membaca teks sulit dilakukan? 

Tidak 

3. Apakah dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

yang telah diajarkan dapat menyenangkan bagi 

siswa? 

Ya 

4. Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran ada 

kendala pemilihan metode? 

Tidak 

5. Apakah media sangat membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

Ya 

6. Apakah media yang telah digunakan dapat 

mendukung pembelajaran? 

Ya 

7. Apakah Anda setuju jika media big book digunakan 

untuk membantu pembelajaran bahasa Indonesia 

keterampilan membaca pemahaman? 

Ya 

8. Apakah media big book perlu menggunakan tata 

bahasa baku dan mudah dimengerti?  

Ya 

9. Warna apa yang sebaiknya digunakan pada 

tampilan media big book? 

Berwarna 

10. Jenis huruf apa yang dikehendaki dalam penulisan 

teks pada media big book? 

Times New Roman 

11. Berapa ukuran gambar pada media big book? Sedang (30x20 cm) 

12. Bagaimana sebaiknya bentuk tampilan big book? Portrait 

13. Berapa jumlah halaman media big book? 8 – 10 

14. Bagaimana sebaiknya pengoperasian big book 

berbasis multimedia? 

Mudah 

 

Berlandaskan tabel 4.1 hasil rekapitulasi kebutuhan guru dapat diketahui 

bahwa pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pemahaman dalam membaca 

tidak sulit dilakukan tetapi kendala di lapangan adalah rendahnya minat membaca 

dari siswa sehingga tingkat pemahaman siswa terhadap isi teks cenderung rendah, 

hal ini didapatkan dari hasil wawancara bersama guru kelas V SDN 5 Klaling. Pada 

pembelajaran bahasa Indonesia media pembelajaran telah dimanfaatkan tetapi 

media yang dapat mendukung peningkatan keterampilan membaca pemahaman 

masih berupa media cetak sehingga siswa mudah bosan dan kurang konsentrasi. 

Media tambahan yang lebih variatif dibutuhkan guru untuk meningkatkan 
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keterampilan membaca pemahaman siswa. Media pembelajaran dewasa ini perlu 

dikembangkan dengan basis digital atau elektronik agar siswa dapat termotivasi dan 

keterampilan membaca pemahaman dapat ditingkatkan. Media pembelajaran yang 

dibutuhkan guru berupa media noncetak berbasis multimedia digital yang 

ditampilkan pada komputer maupun android, dalam hal ini yaitu media big book 

berbasis multimedia. Media big book harus disertai gambar yang sesuai dengan isi 

teks agar siswa termotivasi untuk membaca teks yang disertai gambar sehingga isi 

teks lebih mudah diingat dan dipahami. Teks yang disajikan dalam media big book 

harus berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bahasa baku dan mudah 

dimengerti harus digunakan pada penyajian teks eksplanasi. Desain tampilan big 

book harus dibuat menarik karena akan mempengaruhi tingkat pemahaman siswa 

terhadap isi teks eksplanasi yang disajikan. Warna yang cerah dan gambar yang 

menarik disertai animasi harus dipadukan dalam media. Guru menginginkan jenis 

font Times New Roman digunakan pada media big book. Layout yang diinginkan 

adalah portrait. Media big book berbasis multimedia harus mudah digunakan oleh 

guru maupun siswa. 

Selain angket kebutuhan guru, peneliti juga membagikan angket kebutuhan 

kepada siswa mengenai media big book berbasis multimedia. Di bawah ini adalah 

hasil rekapitulasi angket kebutuhan siswa. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Kebutuhan Siswa terhadap Media Big Book Berbasis 

Multimedia 
 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah 

1. Apakah kamu suka dengan pelajaran 

bahasa Indonesia? 

Ya 30 

Tidak 2 

2. Apakah pelajaran bahasa Indonesia itu 

sulit? 

Ya 8 

Tidak 24 

3. Apakah kamu pernah membaca teks 

tentang perbedaan suhu dan panas? 

Ya 11 

Tidak 21 

4. Apakah kamu pernah membuat teks 

eksplanasi? 

Ya 13 

Tidak 19 

5. Bagaimana pendapatmu tentang 

ketersediaan media untuk mempelajari 

pemahaman teks pada pembelajaran 

bahasa Indonesia? 

Ya 26 

Tidak 6 
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No Pertanyaan Jawaban Jumlah 

6. Dalam materi pemahaman teks, apakah 

gurumu memberikan contoh teks? 

Ya 32 

Tidak 0 

7. Apakah teks dalam media big book perlu 

menggunakan tata bahasa baku dan 

mudah dimengerti? 

Ya 26 

Tidak 6 

8. Apakah tampilan media big book harus 

menggunakan warna yang cerah? 

Ya 30 

Tidak 2 

9. Apakah jenis huruf yang diinginkan 

dalam penulisan teks pada media big 

book? 

Times New Roman 12 

Berlin Sans FB 12 

Comic Sans MS 7 

Lainnya 1 

10. Berapa ukuran media big book yang 

diinginkan? 

Kecil (20x20 cm) 2 

Sedang (30x20 cm) 22 

Besar (40x35 cm) 8 

Lainnya 0 

11. Bagaimana sebaiknya bentuk tampilan 

media big book? 

Portrait 27 

Landscape 5 

12. Berapa jumlah halaman media big book? 5 – 7 5 

8 – 10 11 

10 – 12 16 

13. Bagaimana sebaiknya pengoperasian big 

book berbasis multimedia? 

Mudah 22 

Sederhana 9 

Rumit 0 

Sangat rumit 1 

Berlandaskan tabel 4.2 tersebut, diketahui bahwa kesulitan pembelajaran 

bahasa Indonesia secara umum tidak dialami siswa, tetapi untuk materi teks 

eksplanasi sebagian besar siswa masih kesulitan memahami isi teks eksplanasi. 

Meskipun media cetak berupa contoh teks eksplanasi sudah diberikan oleh guru 

tetapi siswa kurang termotivasi untuk mengingat dan memahami isi teks eksplanasi. 

Jenis huruf (font) yang digunakan ada berbagai macam yaitu Berlin Sans FB dan 

Calibri. Pada media big book dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan soal 

evaluasi dalam bentuk pilihan ganda. 

4.1.1.2 Prototype Media Big Book Berbasis Multimedia 

Media ini merupakan media pembelajaran digital yang ditampilkan pada 

komputer, laptop, maupun android. Desain media ini dilakukan dengan 

menggunakan konsep sederhana yang memadukan antara konsep flip book dan 
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konsep interactif. Penggunaan tombol navigasi akan mempermudah pengoperasian 

media sesuai keinginan siswa. Prototype media big book diuraikan pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.3 Prototype Media Big Book Berbasis Multimedia 

No Bagian Rancangan Halaman Keterangan 

1. Bagian 

awal 

 

1. Tombol untuk 

memulai 

2. Background 

2. Bagian 

judul 

 

1. Logo UNNES 

2. Judul 

3. Tombol Menu 

4. Identitas 

pengembang 

media 

5. Background 

3. Bagian 

menu 

 

1. Menu 

2. Ikon menu 

A. Tombol 

petunjuk 

B. Tombol 

materi 

C. Tombol 

pustaka 

D. Tombol 

biodata 

E. Tombol 

kuis 

F. Tombol 

keluar 

3. Tombol menu 

4. Background 
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No Bagian Rancangan Halaman Keterangan 

4. Bagian 

petunjuk 

 

1. Judul “Petunjuk 

Penggunaan” 

2. Uraian 

petunjuk 

penggunaan 

3. Tombol 

kembali ke 

menu 

4. Background 

5. Bagian 

materi 

 

1. Uraian materi 

teks eksplanasi 

disertai gambar 

2. Tombol menu 

3. Tombol 

kembali 

4. Tombol 

selanjutnya 

5. Background 

6. Bagian 

daftar 

pustaka 

 

1. Judul “Daftar 

Pustaka” 

2. Uraian daftar 

pustaka 

3. Tombol menu 

4. Background 

7. Bagian 

kuis 

 

1. Judul “Selamat 

Datang Kuis” 

2. Tombol 

kembali 

3. Tombol 

melanjutkan 

kuis 



 

69 
 

 
 

No Bagian Rancangan Halaman Keterangan 

8 Bagian 

akhir 

 

1. Ucapan 

terimakasih 

 

4.1.1.3 Desain Pengembangan Media Big Book Berbasis Multimedia 

Desain awal yang digunakan dalam perancangan media big book berbasis 

multimedia adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Media big book berbasis multimedia diawali dengan judul aplikasi “Big 

Book Interaktif”. 

 

Gambar 4.1 Bagian Awal Big Book Berbasis Multimedia 

Bagian awal big book berbasis multimedia terdiri dari judul media “Big 

Book Interaktif” dan logo pesawat untuk memulai pengoperasian media disertai 

keterangan “Klik Pesawat untuk Mulai!”. Selain itu, bagian awal dilengkapi dengan 

gambar ilustrasi yang mendukung yaitu gambar anak laki-laki dan perempuan yang 

dikelilingi alat tulis serta bahan praktikum eksak. 
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2. Bagian Judul 

Bagian judul merupakan judul dari teks eksplanasi yang termuat pada menu 

materi sebagai bagian inti dari media big book berbasis multimedia ini. 

 

Gambar 4.2 Bagian Judul Big Book Berbasis Multimedia 

Bagian judul big book berbasis multimedia terdiri dari logo Universitas 

Negeri Semarang, identitas jurusan, tahun pembuatan media, judul teks eksplanasi 

yaitu “Perpindahan Panas Secara Konveksi”, sasaran yang dituju yakni “siswa kelas 

V SD/MI”, nama penulis media, serta ikon menu untuk melanjutkan ke halaman 

berikutnya. Selain itu, bagian judul dilengkapi background gumpalan awan sebagai 

representasi uap yang berasal dari air panas serta asap-asap dari cerobong asap 

pabrik maupun asap kendaraan yang membumbung ke langit sebagai contoh 

peristiwa perpindahan panas secara konveksi. 

3. Bagian Menu 

Bagian menu merupakan bentuk lain dari daftar isi pada media big book 

berbasis multimedia tersebut. 
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Gambar 4.3 Tampilan Menu Big Book Berbasis Multimedia 

Bagian menu media big book berbasis multimedia ini berisi judul “Menu”; 

ikon-ikon submenu yang disertai keterangan antara lain submenu petunjuk, 

submenu materi, submenu pustaka, submenu biodata, submenu kuis, submenu 

keluar; selain itu terdapat ikon “rumah” yang merupakan penanda bahwa halaman 

tersebut merupakan halaman menu, tetapi pada tampilan lain ikon “rumah” ini 

difungsikan sebagai jalan untuk menuju ke bagian menu utama. Macam-macam 

submenu yang terdapat pada bagian menu ini memiliki fungsi masing-masing yang 

akan dijelaskan secara lebih rinci pada penjelasan bagian selanjutnya. 

4. Bagian Petunjuk 

Submenu petunjuk memuat petunjuk penggunaan atau pengoperasian media 

big book sehingga dapat memberikan gambaran kepada siswa bagaimana cara 

mengoperasikan media tersebut. Pada bagian bawah dari tampilan submenu 

petunjuk terdapat ikon “rumah” sebagai jalan kembali ke tampilan menu utama. 
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Gambar 4.4 Tampilan Submenu Petunjuk Penggunaan Big Book 

5. Bagian Materi 

Submenu materi berisi teks eksplanasi dengan judul “Perpindahan Panas 

Secara Konveksi”. Sebagian besar halaman pada submenu materi merupakan awal 

paragraf dari teks eksplanasi, tetapi terdapat beberapa halaman yang merupakan 

lanjutan pada suatu paragraf panjang. Penyajian materi semacam ini dimaksudkan 

agar teks pada setiap halaman memiliki proporsi yang seimbang dengan tampilan 

gambar pendukung isi teks. 

 

Gambar 4.5 Tampilan Halaman 1 Submenu Materi Berisi Setengah Paragraf 

Pernyataan Umum dari Teks Eksplanasi 
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Gambar 4.6 Tampilan Halaman 2 Submenu Materi Berisi Lanjutan Paragraf 

Pernyataan Umum dari Teks Eksplanasi 

 

Gambar 4.7 Tampilan Halaman 3 Submenu Materi Berisi Paragraf Deretan 

Penjelas dari Teks Eksplanasi 

 

Gambar 4.8 Tampilan Halaman 4 Submenu Materi Berisi Lanjutan Paragraf 

Deretan Penjelas dari Teks Eksplanasi 
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Gambar 4.9 Tampilan Halaman 5 Submenu Materi Berisi  Paragraf Interpretasi 

dari Teks Eksplanasi 

 

Gambar 4.10 Tampilan Halaman 6 Submenu Materi Berisi Lanjutan Paragraf 

Interpretasi dari Teks Eksplanasi 

 

Gambar 4.11 Tampilan Halaman 7 Submenu Materi Berisi Lanjutan Paragraf 

Interpretasi dari Teks Eksplanasi 
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6. Bagian Daftar Pustaka 

Submenu pustaka berisi daftar pustaka dari buku elektronik (e-book) yang 

dijadikan sebagai acuan penulisan teks eksplanasi sesuai kompetensi dasar dan 

indikator muatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas V SD. Peneliti 

mengemas teks eksplanasi dalam media big book dengan berlandaskan Buku Guru 

dan Buku Siswa untuk kelas V SD. 

 

Gambar 4.12 Tampilan Submenu Pustaka 

7. Bagian Biodata 

Identitas peneliti/ pengembang media terdapat dalam submenu biodata. 

Secara lebih rinci submenu biodata ini memuat foto, nama, NIM, tempat dan 

tanggal lahir, nomor telepon/hp, e-mail, alamat, serta motto hidup dari 

peneliti/pengembang media. 

 

Gambar 4.13 Tampilan Submenu Biodata Pengembang Media Big Book 
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8. Bagian Kuis 

Media big book berbasis multimedia ini disertai kuis interaktif berjumlah 5 

butir soal pilihan ganda. Ketika memasuki submenu kuis diawali dengan halaman 

awal dari sesi kuis tersebut. Untuk menuju ke halaman selanjutnya, pengguna dapat 

meng-klik ikon “lanjutkan”. Setelah itu muncul tampilan kolom identitas yang 

harus diisi oleh siswa atau pengguna. Setelah mengisikan identitas, klik tombol 

“OK”, kemudian muncul tampilan petunjuk pengerjaan kuis. Untuk menuju ke soal, 

pengguna harus meng-klik tombol “berikutnya”. Satu per satu soal yang tersaji pada 

setiap halaman submenu kuis harus langsung dikerjakan dengan memilih satu di 

antara empat pilihan jawaban yang dianggap benar lalu di klik pada lingkaran yang 

berada di depan kalimat jawaban. Setelah meng-klik pilihan jawaban, lanjutkan 

dengan meng-klik tombol “OK” maka akan muncul animasi yang menunjukkan 

jawaban tersebut benar atau salah. Kegiatan ini dapat dilakukan hingga soal terakhir 

dari kuis. Dalam pengerjaan kuis ini, perangkat harus terhubung dengan jaringan 

internet untuk dapat melihat hasil pengerjaan kuis secara langsung. Setelah muncul 

hasil pengerjaan berupa nilai, pengguna bisa melihat ulasan pengerjaan kuis dengan 

meng-klik tombol “ulasan kuis”, dari ulasan kuis dapat diketahui soal mana yang 

dijawab salah, dan mana yang dijawab benar. 

Alasan perangkat harus terkoneksi dengan jaringan internet sebab hasil 

pekerjaan setiap pengguna akan langsung terhubung ke e-mail pengembang media 

sehingga pengembang dapat dengan mudah mengoreksi dan memasukkan nilai 

untuk mengetahui tingkat pemahaman pengguna (siswa) dari segi soal pengetahuan 

terhadap isi teks eksplanasi. 
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Gambar 4.14 Tampilan Awal Submenu Kuis 

 

Gambar 4.15 Tampilan Kolom Identitas Pengguna 

 

Gambar 4.16 Tampilan Petunjuk Pelaksanaan Kuis 
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Gambar 4.17 Tampilan Soal pada Submenu Kuis 

 

Gambar 4.18 Tampilan Animasi Jawaban Benar 

 

Gambar 4.19 Tampilan Animasi Jawaban Salah 
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Gambar 4.20 Tampilan Hasil Pengerjaan Kuis 

 

Gambar 4.21 Tampilan Ulasan Pengerjaan Kuis 

9. Bagian Akhir 

Submenu keluar dapat dipilih ketika akan mengakhiri penggunaan media 

big book. Dengan meng-klik ikon submenu keluar maka akan muncul tampilan 

bagian akhir dari media big book yang berisi ucapan terimakasih. 
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Gambar 4.22 Tampilan Bagian Akhir Media Big Book 

4.1.2 Hasil Produk 

4.1.2.1 Penilaian Kelayakan Media 

Penilaian kelayakan dilakukan untuk menguji apakah media big book 

berbasis multimedia layak untuk digunakan dalam pembelajaran atau tidak layak 

digunakan. Kelayakan media dinilai oleh ahli yaitu ahli media serta ahli bahasa dan 

materi. Penilaian kelayakan media penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.1.2.1.1 Penilaian Kelayakan Produk oleh Ahli Media 

Pengujian produk atau validasi oleh ahli media dilakukan untuk 

memperoleh nilai kelayakan media big book berbasis multimedia dari aspek media. 

Tujuan validasi oleh ahli media ini adalah untuk memperoleh informasi, kritik, dan 

saran dari ahli media sehingga media big book yang dikembangkan dapat 

berkualitas dipandang dari segi media. Validasi dilakukan oleh dosen ahli pada 

bidang pengembangan media pembelajaran yaitu Sony Zulfikasari, M.Pd. dosen 

Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. 

Lembar penilaian kelayakan media berupa angket dengan 9 butir penilaian 

dengan aspek penilaian yaitu tampilan big book dan penyajian big book. Tetapi 

angket penilaian mengalami penambahan butir penilaian menjadi 12 butir penilaian 

dengan aspek yang sama dengan angket penilaian sebelumnya. Skala penilaian 

untuk setiap indikator adalah 1 sampai 4 dengan kriteria yaitu: (1) tidak sesuai 
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memiliki skor 1, (2) kurang sesuai memiliki skor 2, (3) sesuai memiliki skor 3, (4) 

sangat sesuai memiliki skor 4. 

Hasil penilaian kelayakan terhadap media big book berbasis multimedia 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Kelayakan Media Big Book Berbasis Multimedia 

No 
Aspek 

Penilaian 
Pertanyaan 

Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

1. Tampilan 

big book 

1. Bagaimana komposisi warna pada 

media big book? 

   √ 

2. Apakah tampilan big book menarik?    √ 

3. Apakah ukuran big book telah sesuai 

dengan kebutuhan siswa? 

  √  

4. Apakah penulisan huruf pada big 

book telah sesuai? 

   √ 

5. Bagaimanakah penataan gambar 

pada media big book? 

  √  

2. Penyajian 6. Apakah desain big book menarik?    √ 

7. Apakah font dalam big book 

menarik? 

   √ 

8. Bagaimanakah font size pada media 

big book? 

   √ 

9. Apakah kemudahan operasional big 

book sudah sesuai untuk siswa kelas 

V SD? 

   √ 

Skor Total 34 

Nilai 94% 

 

Jumlah skor diperoleh kemudian ditentukan persentasenya menggunakan 

rumus berikut ini. 

NP =  
R

SM
 x 100% 

(Purwanto, 2018: 102) 

Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 
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Diketahui R = 34 dan SM = 36 

Maka NP =  
34

36
 x 100% 

     = 94% 

 Berlandaskan tabel 4.1 tentang penilaian kelayakan penyajian media big 

book berbasis multimedia diperoleh hasil skor total yaitu sebesar 34 dengan 

persentase kevalidan 94% termasuk kriteria sangat layak. 

Saran perbaikan diberikan oleh ahli media dalam berbagai aspek berkaitan 

dengan tampilan dan penyajian media big book berbasis multimedia. Saran tersebut 

digunakan oleh peneliti untuk melakukan perbaikan terhadap media big book. 

Berikut ini adalah perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap media big book. 

Tabel 4.5 Perbaikan Kelayakan Penyajian Media Big Book 

No Saran Perbaikan 

1. Tata letak petunjuk dijadikan satu 

dengan menu yang lain. 

Menggabungkan letak menu 

petunjuk penggunaan dalam satu 

tampilan yang sama dengan menu 

lainnya. 

2. Tambahkan identitas dan jurusan 

pada sampul. 

Menambahkan nama pengembang 

media, identitas jurusan, fakultas, 

universitas, serta tahun pembuatan 

media. 

3. Hilangkan teks pada penanda bagian 

menu yang berupa ikon. 

Menghapus tulisan yang terdapat 

pada ikon penanda bagian menu dari 

tampilan media. 

4. Tambahkan nomor halaman atau 

transisi sebagai tanda perpindahan 

halaman. 

Menambahkan nomor halaman pada 

bagian pojok kanan bawah dari 

setiap halaman bagian materi. 

5. Perbaiki letak ikon penanda bagian 

menu. 

Memindahkan letak ikon penanda 

bagian menu yang semula berada di 

pojok kiri bawah menjadi di pojok 

kanan atas. 

6. Tambahkan musik instrumen. Menambahkan efek suara setiap kali 

berpindah ke halaman sebelumnya 

atau selanjutnya. 
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Perbaikan yang dilakukan terhadap media big book sesuai saran pada tabel 

4.5 dari ahli media adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Perbandingan Tampilan Media Big Book 

1. Tata letak petunjuk dijadikan satu dengan menu yang lain. 

 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 

Gambar 4.23 Tampilan ikon menu petunjuk sebelum dan sesudah direvisi 

2. Tambahkan identitas dan jurusan pada sampul. 

 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 

Gambar 4.24 Tampilan sampul sebelum dan sesudah direvisi 

3. Hilangkan teks pada penanda bagian menu yang berupa ikon. 

 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 

Gambar 4.25 Tampilan ikon penanda menu sebelum dan sesudah direvisi 
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4. Tambahkan nomor halaman atau transisi sebagai tanda perpindahan halaman. 

 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 

Gambar 4.26 Tampilan nomor halaman bagian materi sebelum dan sesudah 

direvisi 

5. Perbaiki letak ikon penanda bagian menu. 

 

Sebelum Revisi 

 

Sesudah Revisi 

Gambar 4.27 Tampilan letak ikon penanda bagian menu sebelum dan sesudah 

direvisi 

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Kelayakan Media Big Book Berbasis Multimedia Setelah 

Revisi 

 

No 
Aspek 

Penilaian 
Pertanyaan 

Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

1. Tampilan big 

book 

1. Bagaimana komposisi warna pada 

media big book? 

   √ 

2. Apakah tampilan big book menarik?    √ 

3. Apakah ukuran big book telah sesuai 

dengan kebutuhan siswa? 

  √  

4. Apakah penulisan huruf pada big 

book telah sesuai? 

   √ 

5. Bagaimanakah penataan gambar pada 

media big book? 

   √ 
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No 
Aspek 

Penilaian 
Pertanyaan 

Skor 

Penilaian 

1 2 3 4 

2. Penyajian 6. Apakah desain big book menarik?    √ 

7. Bagaimanakah kepadatan dan 

keseimbangan antara teks dan 

gambar pada media big book? 

   √ 

8. Apakah font dalam big book 

menarik? 

   √ 

9. Bagaimanakah font size pada media 

big book? 

   √ 

10. Bagaimanakah font colour pada 

media big book? 

   √ 

11. Apakah kemudahan operasional big 

book sudah sesuai untuk siswa kelas 

V SD? 

   √ 

12. Apakah media big book sudah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

   √ 

Skor Total 47 

Nilai 98% 

Berlandaskan tabel penilaian di atas, jumlah skor yang diperoleh kemudian 

dicari persentasenya menggunakan rumus berikut ini. 

NP =  
R

SM
 x 100%  

(Purwanto, 2018: 102) 

Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau yang diharapkan 

R = skor yang diperoleh 

SM = skor maksimal 

Diketahui R = 47 dan SM = 48 

Maka NP = 
47

48
 𝑥 100% 

     = 98%   

Penilaian media big book berbasis multimedia setelah dilakukan perbaikan 

memperoleh kelayakan penyajian dengan skor validator sebesar 47 dengan 

persentase kevalidan 98% termasuk kriteria sangat layak. 
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4.1.2.1.2 Penilaian Kelayakan Produk oleh Ahli Bahasa dan Materi 

Penilaian kelayakan produk oleh ahli dilakukan oleh ahli bahasa dan materi 

di bidang Bahasa Indonesia untuk menilai kelayakan media big book dari segi 

bahasa dan isi materi. Pada penelitian ini, validasi kelayakan bahasa dan materi 

dilakukan oleh Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. dosen Jurusan Bahasa 

Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. 

Lembar penilaian berupa angket dengan 6 butir indikator penilaian yang 

memiliki beberapa deskriptor masing-masing sehingga total deskriptor secara 

keseluruhan adalah 20 butir. Skala penilaian untuk setiap deskriptor berada pada 

rentang skor 1 sampai 4 dengan kriteria yaitu: (1) sangat baik memiliki skor 4,   (2) 

baik memiliki skor 3, (3) tidak baik memiliki skor 2, (4) sangat tidak baik memiliki 

skor 1. 

Hasil penilaian kelayakan bahasa dan materi terhadap media big book 

berbasis multimedia dapat diamati dari tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Kelayakan Bahasa dan Materi Media Big Book Berbasis 

Multimedia 

 

No 
Indikator 

Penilaian 
Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

1. Media big book 

menerapkan 

Kurikulum 2013 

Kandungan materi dalam big 

book sesuai dengan Kompetensi 

Inti Kurikulum 2013. 

√    

Kandungan materi dalam big 

book sesuai dengan Kompetensi 

Dasar. 

√    

Kandungan materi big book 

sesuai dengan indikator 

pembelajaran. 

 √   

Materi yang disampaikan tentang 

perpindahan kalor secara 

konveksi. 

√    

2. Ketepatan media 

dengan kematangan 

dan kemampuan 

siswa 

Berisikan gambar yang menarik 

untuk memfokuskan perhatian 

siswa. 

√    

Menumbuhkan motivasi belajar 

mengenai kebersamaan. 

 √   

 



 

87 
 

 
 

No 
Indikator 

Penilaian 
Deskriptor 

Skor 

4 3 2 1 

  Memudahkan siswa belajar 

mengenai perpindahan kalor 

secara konveksi. 

√    

 Isi sumber pengajaran tentang 

materi perpindahan panas sesuai 

dengan usia siswa kelas lima SD. 

√    

3. Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

√    

Pencapaian tujuan pembelajaran 

dilakukan dengan praktik 

langsung membaca kemudian 

menulis ulang isi teks. 

√    

4. Ketepatan media 

dengan 

pembelajaran 

membaca 

pemahaman 

Big book berbentuk teks 

eksplanasi. 

 √   

Memotivasi siswa untuk 

membaca. 

√    

Memudahkan siswa dalam 

membaca. 

√    

Mengatasi kesulitan membaca 

pemahaman siswa. 

 √   

5. Materi yang 

disajikan otentik 

dan aktual 

Materi perpindahan kalor secara 

konveksi telah tercakup dalam 

media big book. 

 √   

Penampilan media big book dapat 

mencakup perhatian seluruh 

kelas. 

 √   

6. Menggunakan 

bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Penggunaan kata sesuai dengan 

PUEBI. 

  √  

Penggunaan bahasa yang 

komunikatif. 

 √   

Penggunaan bahasa baku yang 

mudah dipahami siswa. 

 √   

Teks yang disajikan jelas, singkat 

dan informatif. 

 √   

Jumlah Skor 40 27 2 0 

Total Skor Diperoleh 69 

Skor Maksimal 80 
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Jumlah skor yang diperoleh kemudian dicari persentase menggunakan 

rumus berikut ini. 

NP =  
R

SM
 x 100%  

   (Purwanto, 2018: 102) 

Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau yang diharapkan 

R = skor yang diperoleh 

SM = skor maksimal 

Diketahui R = 69 dan SM = 80 

Maka NP = 
69

80
 𝑥 100%  = 86,25% 

Berlandaskan penilaian media big book, kelayakan bahasa dan materi 

memperoleh hasil skor validator sebesar 69 dengan persentase kevalidan 86,25% 

termasuk dalam kriteria sangat layak. 

Ahli bahasa dan materi memberikan saran perbaikan pada berbagai 

indikator penilaian yang berkaitan dengan isi media big book berbasis multimedia. 

Saran tersebut kemudian digunakan peneliti untuk melakukan perbaikan terhadap 

media big book berbasis multimedia. Berikut ini merupakan perbaikan yang 

dilakukan terhadap media big book. 

Tabel 4.9 Perbaikan Kelayakan Bahasa dan Materi pada Media Big Book Berbasis 

Multimedia 

 
No Saran Perbaikan 

1 Perhatikan penggunaan tanda baca 

pada petunjuk, gunakan tanda 

baca yang tepat. 

Perbaikan tanda baca pada petunjuk 

sesuai ketentuan dalam PUEBI. 

2. Perbaiki penulisan daftar pustaka. Perbaikan penulisan daftar pustaka. 
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Berikut ini adalah perbaikan yang dilakukan sesuai saran pada tabel 4.9. 

Tabel 4.10 Perbandingan Penulisan Isi Media Big Book Berbasis Multimedia 

1. Perhatikan penggunaan tanda baca pada petunjuk, gunakan tanda baca yang 

tepat. 

 
Sebelum Revisi 

 
Sesudah Revisi 

Gambar 4.28 Penggunaan tanda baca sebelum dan sesudah direvisi 

2. Perbaiki penulisan daftar pustaka 

 
Sebelum Revisi 

 
Sesudah Revisi 

Gambar 4.29 Penulisan daftar pustaka sebelum dan sesudah direvisi 

Penilaian kelayakan media dari segi media maupun bahasa dan materi yang 

telah dilakukan menghasilkan kriteria sangat layak. Hal ini berarti bahwa media big 

book berbasis multimedia dapat digunakan pada pembelajaran di lapangan yaitu 

pembelajaran membaca pemahaman teks eksplanasi untuk siswa kelas lima sekolah 

dasar. Hasil penilaian media big book berbasis multimedia dari ahli media, ahli 

bahasa dan materi dapat dilihat pada diagram berikut ini. 
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Gambar 4.30 Diagram Batang Hasil Penilaian Media Big Book Berbasis 

Multimedia 

Diagram batang di atas menunjukkan hasil penilaian dari ahli bahasa dan 

materi memperoleh skor 69 dengan nilai 86 sedangkan hasil penilaian dari ahli 

media memperoleh skor 47 dengan nilai 98. Berlandaskan hasil penilaian terhadap 

media dari kedua ahli dapat diketahui bahwa media memiliki kriteria sangat layak 

untuk digunakan. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil pengembangan media big book berbasis multimedia dikaji lebih lanjut 

pada pembahasan. Pembahasan  penelitian terdiri dari pemaknaan temuan dan 

implikasi hasil penelitian. Pemaknaan temuan penelitian mencakup hasil 

pengembangan dan hasil validasi penilaian kelayakan media big book berbasis 

multimedia. Sedangkan implikasi penelitian mencakup implikasi teoritis. 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Penelitian pengembangan yang menghasilkan media big book berbasis 

multimedia dibahas dalam pembahasan pemaknaan temuan. Pembahasan 
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pemaknaan temuan pada penelitian ini yaitu hasil pengembangan dan hasil validasi 

penilaian kelayakan media big book berbasis multimedia. 

4.2.1.1 Hasil Pengembangan Media Big Book Berbasis Multimedia 

Berlandaskan prapenelitian yang telah dilakukan ditemukan permasalahan 

yaitu keterbatasan media pembelajaran dan sumber belajar. Guru hanya 

menggunakan Buku Guru, Buku Siswa, LKS, dan Bupena yang tersedia di sekolah 

tanpa media pembelajaran lain yang mendukung proses pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dimanfaatkan guru kurang variatif sehingga menjadi penyebab 

rendahnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran dan diperkuat 

rendahnya minat baca sehingga materi yang disampaikan guru sulit diserap siswa. 

Berlandaskan permasalahan tersebut peneliti mengembangkan media big book 

berbasis multimedia sebagai alternatif media pembelajaran siswa. Pengembangan 

media big book berbasis multimedia menggunakan prosedur penelitian dan 

pengembangan menurut Sugiyono. Prosedur penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan peneliti telah disesuaikan menjadi lima langkah meliputi: (1) analisis 

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

(5) revisi desain. 

Peneliti memilih mengembangkan media big book karena bahan bacaan 

yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh besar. Bahan 

bacaan yang sulit dipahami isinya membuat siswa enggan membaca, sebaliknya 

bahan bacaan yang mudah dipahami akan menarik minat baca siswa. Sesuai hal 

tersebut, bahan bacaan yang termuat dalam big book merupakan bahan bacaan yang 

menarik dan mudah dipahami karena dilengkapi gambar yang sesuai dan mudah 

diingat oleh siswa (Hadiana, 2018: 237). Big book yang dikembangkan pada 

penelitian ini berbasis multimedia dengan tujuan melibatkan siswa secara lebih 

aktif dalam pembelajaran dan membantu siswa mencapai penguasaan kompetensi 

dasar. Multimedia dilengkapi dengan bahan-bahan pembangkit motivasi berupa 

animasi, gambar-gambar dan teks yang terdapat dalam setiap tampilan. (Rosita, 

2015: 34). 
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Pengembangan media big book berbasis multimedia sebagai alternatif 

pemecahan masalah didasari analisis kebutuhan guru dan siswa menggunakan 

angket kebutuhan. Sesuai dengan hasil angket kebutuhan guru dan siswa kelas V 

SDN 5 Klaling Kudus menunjukkan pembelajaran membaca pemahaman tidak sulit 

dilakukan tetapi terkendala rendahnya minat baca siswa sehingga pemahaman 

terhadap isi teks cenderung rendah. Pada pembelajaran bahasa Indonesia media 

pembelajaran telah dimanfaatkan tetapi masih berupa media cetak sehingga siswa 

mudah bosan dan kurang konsentrasi. Media tambahan yang lebih variatif 

dibutuhkan guru dan siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa. Media pembelajaran yang dibutuhkan berupa media noncetak 

berbasis multimedia digital. Teks yang disajikan pada media big book berbasis 

multimedai berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bahasa yang 

digunakan adalah bahasa baku dan mudah dimengerti. Desain yang menarik, warna 

yang cerah, serta animasi dipadukan pada media big book ini. 

Setelah menganalisis kebutuhan guru dan siswa, peneliti mengumpulkan 

materi teks eksplanasi dan mulai merancang desain media big book berbasis 

multimedia. Penyusunan media big book harus mengacu pada hasil analisis 

kebutuhan guru dan siswa tersebut. Media big book ini dirancang dengan bantuan 

program iSpring Suite 9 sebagai program utama yang ditunjang dengan program 

Corel Draw X7, Website 2 APK Builder, dan exe-packager. Perangkat lunak iSpring 

Suite 9 dilengkapi beberapa fitur menarik yang dapat menunjang perencanaan 

materi hingga proses pembelajaran secara online maupun offline. Dengan fitur 

Courses dan Quizzez program ini menunjang untuk diberikan konten gambar, suara, 

maupun video hingga dapat mengintegrasikan kuis dengan alamat e-mail yang 

berfungsi untuk menghimpun hasil kuis yang dilaksanakan. Dengan fitur program 

iSpring Suite 9, pengembangan media ini dapat terfasilitasi dengan baik. 

Selanjutnya media di-export menjadi html5. Dengan html5 berbasis web, iSpring 

Suite 9 dapat dikembangkan menjadi e-learning. Agar media big book ini dapat 

digunakan pada smartphone android, maka dilakukan penerjemahan file berbasis 

web menjadi file APK dengan memanfaatkan program Website 2 APK, sedangkan 

untuk dapat digunakan pada komputer, file html5 diubah menggunakan program 
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exe-packager. Dengan pemanfaatan program-program tersebut, tampilan media big 

book berbasis multimedia menjadi lebih menarik. 

4.2.1.2 Hasil Validasi Penilaian Kelayakan Media Big Book 

Penilaian kelayakan media big book berbasis multimedia dilakukan oleh dua 

orang ahli yaitu ahli media serta ahli bahasa dan materi menggunakan instrumen 

validasi. Skala Likert digunakan untuk menilai instrumen penilaian kelayakan. Tim 

ahli menilai instrumen penilaian kelayakan media dengan memberikan tanda ceklis 

pada satu di antara empat rentang skor sesuai dengan komponen dan kondisi yang 

tampak pada media big book berbasis multimedia. 

Instrumen penilaian kelayakan media big book berbasis multimedia berisi 

12 pertanyaan untuk penilaian kelayakan media serta 20 pernyataan untuk penilaian 

kelayakan bahasa dan materi. Dari hasil penilaian oleh tim ahli, media big book 

berbasis multimedia memenuhi kriteria sangat layak untuk dioperasikan pada 

pembelajaran membaca pemahaman. 

4.2.1.3 Hasil Validasi Penilaian pada Setiap Komponen 

Skor yang diperoleh dari penilaian kelayakan oleh tim ahli diakumulasi dan 

dirata-rata. Jika nilai yang diperoleh lebih dari atau sama dengan 50 maka media 

tersebut dikatakan layak untuk digunakan pada tahap berikutnya. 

Instrumen yang dinilai oleh validator ahli bahasa dan materi berisi 20 

deskriptor kemudian dinilai menggunakan skala Likert yang memiliki skor empat 

sampai dengan satu yang mencakup tiga aspek yaitu: (1) kandungan materi,            

(2) penyajian materi, dan (3) penggunaan bahasa. Deskriptor yang termuat dalam 

instrumen penilaian kelayakan bahasa dan materi yaitu kesesuaian materi pada 

media dengan kompetensi inti kurikulum 2013, kesesuaian materi dengan 

kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan perpindahan kalor, menyajikan 

gambar yang menarik untuk memfokuskan perhatian siswa, menumbuhkan 

motivasi belajar, memudahkan siswa memperlajari materi perpindahan kalor, 

kesesuaian dengan karakteristik siswa kelas lima sekolah dasar, membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran, media dapat menunjang praktik membaca 

pemahaman secara langsung untuk kemudian menulis ulang isi bacaan yang 
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dipahami, bentuk materi berupa teks eksplanasi, memotivasi siswa untuk membaca, 

memudahkan siswa dalam membaca, mengatasi kesulitan membaca pemahaman, 

cakupan materi berupa perpindahan kalor, tampilan media dapat dijangkau seluruh 

siswa, penggunaan kata sesuai PUEBI, penggunaan bahasa yang komunikatif, 

penggunaan bahasa baku, serta teks yang disajikan jelas, singkat, dan informatif. 

Dari data yang diperoleh, terdapat 10 deskriptor memperoleh skor 4, 9 deskriptor 

memperoleh skor 3, dan 1 deskriptor memperoleh skor 1. Total skor yang diperoleh 

secara keseluruhan adalah 69. Penilaian akhir terhadap kelayakan bahasa dan materi 

media big book berbasis multimedia dilakukan dengan cara skor yang diperoleh 

dibagi dengan skor maksimal yaitu 80 kemudian dikalikan dengan 100. Diperoleh 

nilai kelayakan bahasa dan materi sebesar 86 dan termasuk ke dalam kategori sangat 

layak. 

Instrumen yang dinilai oleh validator ahli media berisi 12 pertanyaan yang 

dinilai menggunakan skala Likert dengan skor empat sampai dengan satu. 

Instrumen penilaian kelayakan media ini mencakup dua aspek yaitu aspek tampilan 

media dan aspek penyajian media. Deskriptor dari kedua aspek tersebut antara lain 

komposisi warna media, tampilan media yang menarik, kesesuaian ukuran media 

dengan kebutuhan siswa, kesesuaian penulisan huruf, kesesuaian penataan gambar, 

desain media yang menarik, kepadatan dan keseimbangan natara teks dan gambar, 

kesesuaian jenis font, kesesuaian ukuran font, kesesuaian font colour, kemudahan 

pengoperasian media, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Berlandaskan 

hasil penilaian dari validator ahli media, sebanyak 11 deskriptor memperoleh skor 

4, dan 1 deskriptor memperoleh skor 3. Total skor yang diperoleh yaitu 47. Nilai 

akhir kelayakan dihitung dengan cara skor yang diperoleh dibagi dengan skor 

maksimal yaitu 48 kemudian dikalikan 100. Dari perhitungan tersebut diperoleh 

nilai 98 dengan kategori sangat layak. 

Media big book berbasis multimedia yang telah dinilai dan mendapat 

kategori sangat layak dapat digunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk 

menilai keterampilan membaca pemahaman. 
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4.3 Implikasi Penelitian 

Implikasi atau dampak dari hasil penelitian ini berupa implikasi teoritis. 

Implikasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis adalah dampak dari hasil penelitian yang berkaitan dengan 

kelayakan media big book berbasis multimedia yang dikaji berlandaskan kajian 

teori. Menurut Madyawati (2017: 174) big book yaitu buku berisi gambar yang 

dipilih untuk dibesarkan dan mempunyai ciri khusus, yaitu dibesarkan bagian teks 

maupun gambarnya. Media big book yang dikembangkan pada penelitian ini 

merupakan media digital, maka untuk ukuran yang dibesarkan menyesuaikan 

perangkat yang digunakan pada penyajian media big book berbasis multimedia. 

Menurut Kumnuansin (2015: 1703) multimedia adalah penyajian berbagai media. 

Inovasi multimedia dikombinasikan dengan beberapa konten, gambar, animasi, 

audio, permaianan dan media lainnya. Didukung oleh pendapat Wulandari (2017: 

1025) multimedia interaktif sangat cocok digunakan pada pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas belajar dari proses hingga hasil belajar. Multimedia 

interaktif adalah pemanfaatan berbagai jenis media (teks, grafik, video, suara, 

animasi) dan elemen interaktif. Interaktif artinya terdapat umpan balik yang 

diberikan media kepada penggunanya yang semula memberikan perintah kepada 

media yang digunakan. 

Media big book ini dapat disajikan dengan LCD projector agar dapat terlihat 

dan terbaca oleh seluruh siswa di sebuah kelas. Sesuai pendapat Abustan (2018: 36) 

LCD (Liquid Crystal Display) merupakan metode tampilan yang memanfaatkan 

panel-panel kristal cair sebagai pembentuk gambar. Pada LCD projector, gambar 

dari layar dibentuk oleh 3 buah LCD Panel (Red, Green, Blue) yang masing-masing 

membentuk elemen gambar merah, hijau, dan biru. Ketiga elemen tersebut 

disatukan melalui prisma yang kemudian difokuskan ke lensa dan diteruskan ke 

layar. Dengan memanfaatkan LCD projector ini, media big book dari layar laptop 

atau komputer dapat dipantulkan ke bidang datar sehingga ukurannya menjadi lebih 

besar dan dapat terbaca oleh seluruh siswa dalam satu ruang kelas. 
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa media big book berbasis 

multimedia sangat layak digunakan pada pembelajaran keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas V sekolah dasar. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Annie Arce-Daet (2016: 867) bahwa media big book adalah satu di antara 

media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman siswa, karena konsep yang disampaikan dalam big book yang berupa 

materi pembelajaran dapat dengan mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berlandaskan hasil dan pembahasan dari penelitian dan pengembangan media big 

book berbasis multimedia untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman 

teks eksplanasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan media big book berbasis multimedia dilakukan melalui 

beberapa tahapan yakni: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data;      (3) 

desain produk; (4) validasi desain; (5) revisi desain. 

2. Media big book berbasis multimedia dikembangkan berlandaskan penilaian 

kelayakan oleh ahli bahasa dan materi, serta ahli media dengan kriteria sangat 

layak pada komponen kelayakan isi dengan persentase 86,25% dan komponen 

kelayakan penyajian dengan persentase 98%. 

   

5.2 Saran 

Saran yang direkomendasikan peneliti berlandaskan pengalaman 

melakukan penelitian yaitu: 

1. Pengembangan media big book berbasis multimedia membutuhkan perhatian 

lebih pada beberapa hal, yaitu: (1) penyajian gambar lebih disesuaikan lagi 

dengan isi bacaan; dan (2) jenis, ukuran, dan warna huruf dalam media harus 

memperhatikan kekontrasan dengan background media agar mudah terbaca 

oleh siswa. 

2. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut terhadap media big book berbasis 

multimedia untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. 
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LAMPIRAN 1 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri 5 Klaling 

Narasumber  : Sri Windarti, S.Pd.SD. 

Jabatan  : Guru kelas V 

Hari, Tanggal  : Senin, 18 Maret 2019 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama Bapak/Ibu 

mengajar di kelas V? 

Saya mengajar sejak 1 Mei 1984, namun 

di sini setiap dua tahun sekali 

mengalami perputaran mengajar. Untuk 

kelas V sendiri saya sudah lama 

mengajar namun saya lupa karena 

adanya perputaran, sebelumnya saya 

mengajar di kelas IV.   

2 Kesulitan apa yang Bapak/Ibu 

hadapi selama mengajar di kelas 

V? 

Kesulitannya terletak pada siswa karena 

tidak semua siswa mengikuti les di luar 

sekolah jadi jika ada tugas terkadang 

ada yang lupa mengerjakan. Selain itu, 

sepulang sekolah banyak siswa yang 

langsung bermain sepeda di sekitar 

lingkungan sekolah, sehingga kurang 

istirahat dan kurang belajar. Selain itu, 

kesulitan penerapan kurikulum 2013 

mulai dari segi cara mengajar, 

menganalisis nilai, melakukan 

perubahan nilai karena tuntutan dari 

rentang nilai yang diterapkan oleh 

kurikulum. 

3 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

mengatasi kesulitan tersebut? 

Saya bebaskan siswa untuk 

mendiskusikan permasalahan dalam 

pembelajaran bersama siswa lain. Jika 

ada siswa yang mengalami kesulitan 

belajar, saya biarkan dia berpindah-

pindah tempat untuk membandingkan 

hasil pekerjaannya dengan hasil 

pekerjaan temannya. Jadi di sini saya 

tekankan peran tutor sebaya untuk 

menjelaskan materi mana yang belum 



 
 

105 
 

 

dikuasai oleh siswa lain. Untuk 

kesulitan memasukkan nilai biasanya 

saya minta tolong kepada operator 

sekolah untuk memasukkan nilai siswa 

yang telah saya buat. 

4 Bagaimana disiplin belajar 

siswa di kelas V? 

Disiplin siswa sudah cukup baik. 

Mereka aktif berdiskusi dengan teman, 

kadang sampai berpindah tempat karena 

merasa kurang puas dengan hasil 

pekerjaannya sendiri dan hasil 

pekerjaan teman yang diajak berdiskusi, 

maka siswa mencari teman diskusi 

lainnya. 

5 Dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia, metode pembelajaran 

apa yang Bapak/Ibu gunakan? 

Saya menggunakan metode campuran, 

seperti diskusi dan tutor sebaya. Namun 

yang paling sering adalah metode 

diskusi. 

6 Bagaimana keterlibatan teman 

sebaya saat pembelajaran? 

Keterlibatan teman sebaya cukup besar 

di kelas ini. Ketika ada siswa yang 

mengalami kesulitan, siswa lain 

membantu. 

7 Bagaimana penggunaan media 

pembelajaran bahasa Indonesia 

di kelas V? 

Untuk media pembelajaran bahasa 

Indonesia belum begitu bervariasi. 

Hanya menggunakan buku cerita 

bergambar. 

8 Bagaimanakah sikap siswa 

(minat belajar) selama kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia? 

Minat siswa cenderung sedang terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka 

cenderung aktif dan berminat di bidang 

olahraga, karena memang di sini 

olahraga voli yang selalu maju mewakili 

kecamatan sampai ke tingkat 

karesidenan bahkan provinsi. 

9 Siswa lebih tertarik dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada materi 

apa? 

Siswa sangat antusias ketika mereka 

diminta untuk melakukan wawancara di 

luar kelas. Seperti wawancara dengan 

pedagang atau dengan orang yang 

berprofesi lain di lingkungan sekitar 

sekolah. Siswa sangat senang dan aktif 

sekali. 

10 Siswa terlihat pasif pada saat 

pembelajaran bahasa Indonesia 

pada materi apa? 

Siswa cenderung pasif ketika ada materi 

yang banyak bacaannya. Karena ada 

beberapa siswa yang masih kesulitan 

memahami isi atau makna sebuah 

kalimat. 

11 Bagaimana motivasi belajar 

siswa di kelas saat mengikuti 

Dari dalam diri siswa sendiri 

motivasinya sudah bagus, namun saya 
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kegiatan pembelajaran Bahasa 

Indonesia? 

selaku guru kelas selalu memberikan 

motivasi agar siswa rajin belajar. 

Biasanya dari sekolah memberikan 

reward kepada siswa yang mendapat 

ranking satu sampai tiga, namun dari 

saya pribadi untuk memotivasi siswa 

saya berikan hadiah untuk siswa yang 

mendapat ranking satu sampai sepuluh 

agar siswa lebih termotivasi masuk 

sepuluh besar. Saya berikan hadiah yang 

setara untuk kesepuluh siswa tersebut, 

jadi siswa yang ranking satu sampai tiga 

mendapat dua hadiah. 

12 Menurut pendapat Bapak/Ibu, 

bagaimana keterlibatan orangtua 

terhadap proses belajar siswa? 

Keterlibatan orangtua sudah bagus. 

Sudah ada komunikasi antara orangtua 

siswa dengan guru. 

13 Apakah orangtua sering 

menanyakan perkembangan 

belajar siswa di sekolah? 

Ada beberapa orangtua siswa yang 

bertanya tentang perkembangan belajar 

anaknya di sekolah. Namun juga ada 

beberapa yang masih acuh terhadap 

pendidikan anaknya. 

 

 

Kudus, 18 Maret 2019 
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LAMPIRAN 2 

 

Penilaian Tengah Semester (PTS) 

Muatan Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SD Negeri 5 Klaling 

 

NO NAMA NILAI KETERANGAN 

1 CAA 70 Tidak Tuntas 

2 ETI 65 Tidak Tuntas 

3 RK 63 Tidak Tuntas 

4 SDA 84 Tuntas 

5 SH 67 Tidak Tuntas 

6 AA 73 Tidak Tuntas 

7 APO 71 Tidak Tuntas 

8 ASM 79 Tuntas 

9 ADN 76 Tuntas 

10 AKH 84 Tuntas 

11 CAR 79 Tuntas 

12 DAH 72 Tidak Tuntas 

13 DPP 71 Tidak Tuntas 

14 LL 77 Tuntas 

15 MAP 85 Tuntas 

16 MAS 72 Tidak Tuntas 

17 MADP 82 Tuntas 

18 MAA 83 Tuntas 

19 MBF 88 Tuntas 

20 MGA 86 Tuntas 

21 MHA 65 Tidak Tuntas 

22 MI 72 Tidak Tuntas 

23 NYNS 75 Tuntas 

24 NS 72 Tidak Tuntas 

25 RA 82 Tuntas 

26 RAT 69 Tidak Tuntas 

27 STB 63 Tidak Tuntas 

28 SAD 73 Tidak Tuntas 

29 SA 91 Tuntas 

30 ZIS 63 Tidak Tuntas 

31 RBW 63 Tidak Tuntas 



 
 

108 
 

 

32 PR 73 Tidak Tuntas 

Rata-rata 74,625 

Tuntas 14 

Tidak tuntas 18 

Presentasi ketuntasan 43,75% 

 

 

Kudus, 18 Maret 2019 
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LAMPIRAN 3 

 

KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN GURU DALAM PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V SD 

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

SOAL 

1 Pembelajaran membaca 

pemahaman Bahasa 

Indonesia 

Tanggapan guru terhadap 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

1 

Tanggapan guru terhadap 

membaca pemahaman 

2 

Tanggapan guru terhadap 

kebutuhan membaca 

pemahaman 

3,4 

2 Kebutuhan siswa terhadap 

media pembelajaran  

Tanggapan guru adanya media 

dalam pembelajaran membaca 

pemahaman 

5 

3 Tanggapan media big book Relevansi media dengan 

kompetensi dasar 

6 

Kebutuhan media pembelajaran 

dengan materi yang diajarkan 

7 

4 Tampilan media big book Penggunaan bahasa dalam 

media big book 

8 

Warna media big book 9 

Penulisan teks big book 10 

Ukuran media big book 11 

Bentuk media big book 12 

Jumlah halaman media big book 13 

Kemudahan operasional media 

big book 

14 
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LAMPIRAN 4 

 

KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN SISWA DALAM PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS V SD 

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

SOAL 

1 Pembelajaran membaca 

pemahaman Bahasa 

Indonesia 

Pemahaman siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

1 

Tanggapan siswa terhadap 

membaca 

2,4 

Pengetahuan siswa terhadap 

membaca pemahaman 

3 

2 Tanggapan siswa terhadap 

media big book 

Tanggapan siswa terhadap 

media big book 

5 

Tanggapan siswa terhadap 

materi membaca pemahaman 

6 

3 Tampilan media big book Penggunaan bahasa dalam 

media big book 

7 

Warna media big book 8 

Penulisan teks big book 9 

Ukuran media big book 10 

Bentuk media big book 11 

Jumlah halaman media big book 12 

Kemudahan operasional media 

big book 

13 
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LAMPIRAN 5 

 

ANGKET KEBUTUHAN GURU 

DALAM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA 

INDONESIA KELAS V SD 

 

Identitas Responden 

Nama  : ………………………………………………… 

NIP  : ………………………………………………… 

Sekolah : ………………………………………………… 

 

PETUNJUK : 

1. Tulislah identitas Anda pada bagian yang telah disediakan! 

2. Isilah kolom berikut ini dengan memberi tanda centang (√) sesuai dengan 

kondisi yang Anda alami! 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1 Apakah pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

telah diajarkan sesuai dengan Kompetensi 

Dasar? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

2 Apakah pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya pemahaman dalam membaca teks 

sulit dilakukan? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

3 Apakah dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia yang telah diajarkan dapat 

menyenangkan bagi siswa? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

4 Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran ada 

kendala pemilihan metode? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

5 Apakah media sangat membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

6 Apakah media yang telah digunakan dapat 

mendukung pembelajaran? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

7 Apakah Anda setuju jika media big book 

digunakan untuk membantu pembelajaran 

( ) Ya 

( ) Tidak 
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bahasa Indonesia keterampilan membaca 

pemahaman? 

8 Apakah media big book perlu menggunakan 

tata bahasa baku dan mudah dimengerti? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

9 

 

Warna apa yang sebaiknya digunakan pada 

tampilan media big book? 

( ) Putih 

( ) Berwarna 

( ) Lainnya 

………………………………... 

10 Jenis huruf apakah yang dikehendaki dalam 

penulisan teks pada media big book? 

( ) Times New Roman 

( ) Berlin Sans FB 

( ) Comic Sans MS 

( ) Lainnya 

………………………………... 

11 Berapa ukuran gambar pada media big book?  ( ) Kecil (20x20 cm) 

( ) Sedang (30x20 cm) 

( ) Besar (40x35 cm) 

( ) Lainnya 

……………………………....... 

12 Bagaimana sebaiknya bentuk tampilan big 

book? 

( ) Portrait 

( ) Landscape 

13 Berapa jumlah halaman media big book? ( ) 5 – 7 

( ) 8 – 10 

( ) 10 – 12 

14 Bagaimana sebaiknya pengoperasian big 

book berbasis multimedia? 

( ) Mudah 

( ) Sederhana 

( ) Rumit 

( ) Sangat rumit 

 

Berikan tambahan saran yang berguna untuk pembuatan media big book untuk 

keterampilan membaca pemahaman! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Kudus, ………………………2019 

 

Responden   
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………………………….. 

LAMPIRAN 6 

 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

DALAM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA 

INDONESIA KELAS V SD 

 

Identitas Responden 

Nama  : ………………………………………………… 

Kelas  : ………………………………………………… 

Sekolah : ………………………………………………… 

 

PETUNJUK : 

1. Tulislah identitasmu pada bagian yang telah disediakan! 

2. Isilah kolom berikut ini dengan memberi tanda centang (√) sesuai dengan 

kondisi yang kamu alami! 

 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1 Apakah kamu suka dengan pelajaran Bahasa 

Indonesia? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

2 Apakah pelajaran Bahasa Indonesia itu sulit? ( ) Ya 

( ) Tidak 

3 Apakah kamu pernah membaca teks tentang 

perbedaan suhu dan panas? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

4 Apakah kamu pernah membuat teks 

eksplanasi? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

5 Bagaimana pendapatmu tentang ketersediaan 

media untuk mempelajari pemahaman teks 

pada pembelajaran Bahasa Indonesia? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

6 Dalam materi pemahaman teks, apakah 

gurumu memberikan contoh teks? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

7 Apakah teks dalam media big book perlu 

menggunakan tata bahasa baku dan mudah 

dimengerti? 

( ) Ya 

( ) Tidak 
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8 Apakah tampilan media big book harus 

menggunakan warna yang cerah? 

( ) Ya 

( ) Tidak 

9 Apakah jenis huruf yang diinginkan dalam 

penulisan teks pada media big book? 

( ) Times New Roman 

( ) Berlin Sans FB 

( ) Comic Sans MS 

( ) Lainnya 

………………………………... 

10 Berapa ukuran media big book yang 

diinginkan? 

( ) Kecil (20x20 cm) 

( ) Sedang (30x20 cm) 

( ) Besar (40x35 cm) 

( ) Lainnya 

……………………………....... 

11 Bagaimana sebaiknya bentuk tampilan media 

big book? 

( ) Portrait 

( ) Landscape 

12 Berapa jumlah halaman media big book? ( ) 5 – 7 

( ) 8 – 10 

( ) 10 – 12 

13 Bagaimana sebaiknya pengoperasian big 

book berbasis multimedia? 

( ) Mudah 

( ) Sederhana 

( ) Rumit 

( ) Sangat rumit 

 
 

Berikan tambahan saran yang berguna untuk pembuatan media big book untuk 

keterampilan membaca pemahaman! 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Kudus, ………………………2019 

Responden   

 

 

 

………………………….. 
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LAMPIRAN 7 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN GURU 
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LAMPIRAN 8 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN SISWA 
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REKAPITULASI HASIL ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

 

No Pertanyaan Jawaban Jumlah 

Jawaban 

1 Apakah kamu suka dengan pelajaran 

Bahasa Indonesia? 

Ya 30 

Tidak 2 

2 Apakah pelajaran Bahasa Indonesia itu 

sulit? 

Ya 8 

Tidak 24 

3 Apakah kamu pernah membaca teks 

tentang perbedaan suhu dan panas? 

Ya 11 

Tidak 21 

4 Apakah kamu pernah membuat teks 

eksplanasi? 

Ya 13 

Tidak 19 

5 Bagaimana pendapatmu tentang 

ketersediaan media untuk mempelajari 

pemahaman teks pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia? 

Ya 26 

Tidak 6 

6 Dalam materi pemahaman teks, apakah 

gurumu memberikan contoh teks? 

Ya 32 

Tidak 0 

7 Apakah teks dalam media big book 

perlu menggunakan tata bahasa baku 

dan mudah dimengerti? 

Ya 26 

Tidak 6 

8 Apakah tampilan media big book harus 

menggunakan warna yang cerah? 

Ya 30 

Tidak 2 

9 Apakah jenis huruf yang diinginkan 

dalam penulisan teks pada media big 

book? 

Times New 

Roman 

12 

Berlin Sans FB 12 

Comic Sans MS 7 

Lainnya 1 

10 Berapa ukuran media big book yang 

diinginkan? 

Kecil (20x20 cm) 2 

Sedang (30x20 

cm) 

22 

Besar (40x 30 cm) 8 

Lainnya 0 

11 Bagaimana sebaiknya bentuk tampilan 

media big book? 

Portrait 27 

Landscape 5 

12 Berapa jumlah halaman media big 

book? 

5 – 7 5 

8 – 10 11 

10 – 12 16 

Lainnya 0 

13 Bagaimana sebaiknya pengoperasian 

big book berbasis multimedia? 

Mudah 22 

Sederhana 9 

Rumit 0 

Sangat rumit 1 
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LAMPIRAN 9 

 

ANGKET PENILAIAN AHLI MEDIA TERHADAP BIG BOOK  

BERBASIS MULTIMEDIA KELAS V SDN 5 KLALING KUDUS 

 

Nama   : Sony Zulfikasari, M.Pd. 

Asal Instansi  : FIP Universitas Negeri Semarang 

Hari, tanggal  : Senin, 9 Maret 2020 

 

PETUNJUK : 

1. Isikan nama dan asal instansi Bapak/Ibu pada tempat yang sudah disediakan! 

2. Jawablah pertanyaa-pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya! 

3. Penilaian diberikan dengan cara melingkari pada rentang angka-angka penilaian 

yang sesuai. 

 

 

 

Jika terdapat komentar, tuliskan pada bagian saran dan masukan. 

4. Setelah semua item penilaian sudah diisi, tuliskan nama dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia. 

 

 

A. Tampilan Big Book 

1. Bagaimana komposisi warna pada media Big Book? 

 

 

Saran dan masukan: 

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

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

 

 

 

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 
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2. Apakah tampilan Big Book menarik? 

 

 

Saran dan masukan: 

………………………………………………………………………………

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

 

3. Apakah ukuran Big Book telah sesuai dengan kebutuhan siswa? 

 

 

Saran dan masukan: 

………………………………………………………………………………

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

 

4. Apakah penulisan huruf pada Big Book telah sesuai? 

 

 

Saran dan masukan: 

………………………………………………………………………………

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

 

5. Bagaimanakah penataan gambar pada media Big Book? 

 

 

Saran dan masukan: 

………………………………………………………………………………

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

 

B. Penyajian 

6. Apakah desain Big Book menarik? 

 

 

Saran dan masukan: 

………………………………………………………………………………

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

1 

Tidak Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

3 

Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

3 

Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

3 

Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 
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7. Bagaimanakah kepadatan dan keseimbangan antara teks dan gambar pada 

media Big Book? 

 

 

Saran dan masukan: 

………………………………………………………………………………

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

 

8. Apakah Font dalam Big Book menarik? 

 

 

Saran dan masukan: 

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

……………………………………………………………………………… 

 

9. Bagaimanakah Font Size pada media Big Book? 

 

 

Saran dan masukan: 

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

……………………………………………………………………………… 

 

10. Bagaimanakah Font Colour pada media Big Book? 

 

 

Saran dan masukan: 

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

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Sangat Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 

3 

Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 
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11. Apakah kemudahan operasional Big Book sudah sesuai untuk siswa kelas 

V SD? 

 

 

Saran dan masukan: 

………………………………………………………………………………

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

 

12. Apakah media Big Book sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? 

 

Saran dan masukan: 

Saran dan masukan: 

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

……………………………………………………………………………… 

  

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 

4 

Sangat Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 
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Saran dan masukan perbaikan pada media Big Book: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Kesimpulan Umum 

Berdasarkan penilaian kelayakan tampilan maka Big Book berbasis 

multimedia untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada 

siswa kelas V dinyatakan: 

1. Layak untuk diujicobakan di lapangan tanpa revisi 

2. Layak diujicobakan di lapangan dengan revisi 

3. Tidak layak diujicobakan 

*) lingkari salah satu 

 

      

 

Semarang, 9 Maret 2020 

Validator Ahli, 

  

  

 

Sony Zulfikasari, M.Pd. 

NIP 199004022019032030 
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LAMPIRAN 10 

 

PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

PAKAR BAHASA DAN MATERI 

 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk penyelesaian studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul “PENGEMBANGAN MEDIA BIG BOOK BERBASIS MULTIMEDIA 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

TEKS EKSPLANASI KELAS V SDN 5 KLALING KUDUS”. Sehubungan 

dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen memberikan penilaian 

terhadap media big book sebagai media untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas V. Penilaian Bapak/Ibu akan berpengaruh 

terhadap kelayakan produk media pembelajaran tersebut.  

 

Nama  : Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 

NIP   : 198509272015041001 

Instansi : FBS Universitas Negeri Semarang 

Petunjuk pengisian : 

1. Tulislah indentitas Bapak/Ibu yang meliputi nama, NIP, dan instansi pada 

bagian yang tersedia. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada kolom angka sesuai daftar deskriptor dari masing-

masing indikator penilaian. 

Keterangan skala: 

Alternatif Jawaban Keterangan Skor 

Sangat baik SB 4 

Baik B 3 

Tidak baik C 2 

Sangat tidak baik K 1 

Sumber: (Sugiyono, 2015: 135) 

3. Jumlahkan hasil perolehan tanda ceklis dan hitunglah rata-rata perolehan skor 

pada baris yang sudah disediakan sesuai dengan rumus yang diberikan. 
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4. Setelah mengisi semua item angket, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan 

catatan untuk perbaikan pengembangan media big book untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman dan menuliskan nama dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia. 

No Indikator Penilaian Deskriptor 
Skor 

4 3 2 1 

1 Media Big Book 

Menerapkan 

Kurikulum 2013 

Kandungan materi dalam big book 

sesuai dengan Kompetensi Inti 

Kurikulum 2013. 

    

Kandungan materi dalam big book 

sesuai dengan Kompetensi Dasar. 

    

Kandungan materi big book sesuai 

dengan indikator pembelajaran. 

    

Materi yang disampaikan tentang 

perpindahan kalor secara konveksi. 

    

2 Ketepatan media 

dengan kematangan 

dan kemampuan 

siswa 

Berisikan gambar yang menarik 

untuk memfokuskan perhatian 

siswa. 

    

Menumbuhkan motivasi belajar 

mengenai kebersamaan. 

    

Memudahkan siswa belajar 

mengenai perpindahan kalor secara 

konveksi. 

    

Isi sumber pengajaran tentang 

materi perpindahan panas sesuai 

dengan usia siswa kelas lima SD. 

    

3 Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

    

Pencapaian tujuan pembelajaran 

dilakukan dengan praktik langsung 

membaca kemudian menulis ulang 

isi teks. 

    

4 Ketepatan media 

dengan 

pembelajaran 

Big book berbentuk teks eksplanasi.     

Memotivasi siswa untuk membaca.     

Memudahkan siswa dalam 

membaca. 
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membaca 

pemahaman. 

Mengatasi kesulitan membaca 

pemahaman siswa. 

    

5 Materi yang 

disajikan otentik dan 

aktual 

Materi perpindahan kalor secara 

konveksi telah tercakup dalam 

media big book. 

    

Penampilan media big book dapat 

mencakup perhatian seluruh kelas. 

    

6 

Menggunakan 

bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Penggunaan kata sesuai dengan 

PUEBI. 

    

Penggunaan bahasa yang 

komunikatif. 

    

Penggunaan bahasa baku yang 

mudah dipahami siswa. 

    

Teks yang disajikan jelas, singkat 

dan informatif. 

    

Jumlah Skor     

Total skor diperoleh  

Skor maksimal 80 

 

Komentar dan Saran: 

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

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

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

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

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

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

Keterangan: 

Hasil komponen kelayakan isi media dapat diinterpretasikan ke dalam kriteria 

sebagai berikut: 

a. Skor maksimal = 80 

b. Skor terendah  = 0 

 

Menghitung nilai 

Nilai = 
Jumlah Skor Diperoleh

Jumlah Skor Maksimal
  X 100 =    

.   .   .

.   .   .
  X 100   = . . . 
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Kriteria Komponen Kelayakan Isi Media Big Book 

Interval Nilai Kriteria 

75 – 100 Sangat Layak 

50 – 74 Layak 

25 – 49 Kurang Layak 

0 – 24 Tidak Layak 

 

Semarang, .............................. 2020 

Validator Ahli Bahasa dan Materi, 

 

 

 

Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 

         NIP 198509272015041001 
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LAMPIRAN 11 
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LAMPIRAN 12 

 

PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

PAKAR BAHASA DAN MATERI 

 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk penyelesaian studi Program Sarjana 

Universitas Negeri Semarang, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan 

judul “PENGEMBANGAN MEDIA BIG BOOK BERBASIS MULTIMEDIA 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

TEKS EKSPLANASI KELAS V SDN 5 KLALING KUDUS”. Sehubungan 

dengan hal tersebut, mohon bantuan Bapak/Ibu dosen memberikan penilaian 

terhadap media big book sebagai media untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman siswa kelas V. Penilaian Bapak/Ibu akan berpengaruh 

terhadap kelayakan produk media pembelajaran tersebut.  

 

Nama  : Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 

NIP   : 198509272015041001 

Instansi : FBS Universitas Negeri Semarang 

Petunjuk pengisian : 

1. Tulislah indentitas Bapak/Ibu yang meliputi nama, NIP, dan instansi pada 

bagian yang tersedia. 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada kolom angka sesuai daftar deskriptor dari masing-

masing indikator penilaian. 

Keterangan skala: 

Alternatif Jawaban Keterangan Skor 

Sangat baik SB 4 

Baik B 3 

Tidak baik C 2 

Sangat tidak baik K 1 

Sumber: (Sugiyono, 2015: 135) 

3. Jumlahkan hasil perolehan tanda ceklis dan hitunglah rata-rata perolehan skor 

pada baris yang sudah disediakan sesuai dengan rumus yang diberikan. 
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4. Setelah mengisi semua item angket, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan 

catatan untuk perbaikan pengembangan media big book untuk meningkatkan 

keterampilan membaca pemahaman dan menuliskan nama dan tanda tangan 

Bapak/Ibu pada bagian yang tersedia. 

No Indikator Penilaian Deskriptor 
Skor 

4 3 2 1 

1 Media Big Book 

Menerapkan 

Kurikulum 2013 

Kandungan materi dalam big book 

sesuai dengan Kompetensi Inti 

Kurikulum 2013. 

√    

Kandungan materi dalam big book 

sesuai dengan Kompetensi Dasar. 

√    

Kandungan materi big book sesuai 

dengan indikator pembelajaran. 

 √   

Materi yang disampaikan tentang 

perpindahan kalor secara 

konveksi. 

√    

2 Ketepatan media 

dengan kematangan 

dan kemampuan 

siswa 

Berisikan gambar yang menarik 

untuk memfokuskan perhatian 

siswa. 

√    

Menumbuhkan motivasi belajar 

mengenai kebersamaan. 

 √   

Memudahkan siswa belajar 

mengenai perpindahan kalor 

secara konveksi. 

√    

Isi sumber pengajaran tentang 

materi perpindahan panas sesuai 

dengan usia siswa kelas lima SD. 

√    

3 Ketepatan media 

dengan tujuan 

pembelajaran 

Menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

√    

Pencapaian tujuan pembelajaran 

dilakukan dengan praktik langsung 

membaca kemudian menulis ulang 

isi teks. 

√    

4 Ketepatan media 

dengan 

pembelajaran 

Big book berbentuk teks 

eksplanasi. 

 √   

Memotivasi siswa untuk 

membaca. 

√    
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membaca 

pemahaman. 

Memudahkan siswa dalam 

membaca. 

√    

Mengatasi kesulitan membaca 

pemahaman siswa. 

 √   

5 Materi yang 

disajikan otentik dan 

aktual 

Materi perpindahan kalor secara 

konveksi telah tercakup dalam 

media big book. 

 √   

Penampilan media big book dapat 

mencakup perhatian seluruh kelas. 

 √   

6 

Menggunakan 

bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Penggunaan kata sesuai dengan 

PUEBI. 

  √  

Penggunaan bahasa yang 

komunikatif. 

 √   

Penggunaan bahasa baku yang 

mudah dipahami siswa. 

 √   

Teks yang disajikan jelas, singkat 

dan informatif. 

 √   

Jumlah Skor 40 20 2  

Total skor diperoleh 69 

Skor maksimal 80 

 

Komentar dan Saran: 

1. Gunakan tanda baca yang tepat pada petunjuk! 

2. Penulisan daftar pustaka yang benar itu seperti apa? 

Keterangan: 

Hasil komponen kelayakan isi media dapat diinterpretasikan ke dalam kriteria 

sebagai berikut: 

c. Skor maksimal = 80 

d. Skor terendah  = 0 

 

Menghitung nilai 

Nilai = 
Jumlah Skor Diperoleh

Jumlah Skor Maksimal
  X 100 = 

69

80 
  X 100   = 86 
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Kriteria Komponen Kelayakan Isi Media Big Book 

Interval Nilai Kriteria 

75 – 100 Sangat Layak 

50 – 74 Layak 

25 – 49 Kurang Layak 

0 – 24 Tidak Layak 

 

             Semarang, 13 April 2020 

Validator Ahli Bahasa dan Materi, 

 

 

 

Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 

         NIP 198509272015041001 
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LAMPIRAN 13 
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LAMPIRAN 14 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS V SEMESTER 2 

TEMA 6 PANAS DAN PERPINDAHANNYA 

SUBTEMA 2 PERPINDAHAN KALOR DI SEKITAR KITA 

PEMBELAJARAN 2 

 

Disusun guna pembelajaran dalam penelitian pengembangan media pembelajaran 

Guru Kelas : Sri Windarti, S.Pd.SD 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Denna Meidita Fahroza 

1401416097 

 

 

 

 

 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 
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PENGGALAN SILABUS 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 (Bahasa Indonesia, IPA, dan SBdP) 

Alokasi Waktu : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peraya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi 

dengan keluraga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, 

dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa 

yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
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Mupel 
Kompetensi 

Dasar 

Nilai 

Karakter 
Indikator Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Jenis Bentuk 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Bahasa 

Indonesia 

3.3 Meringkas 

teks penjelasan 

(eksplanasi) 

dari media 

cetak atau 

elektronik. 

1. Religius 

2. Nasionalis 

3. Integritas 

4. Mandiri 

5. Gotong 

royong 

6. Teliti 

7. Percaya 

diri 

 

3.3.1 

Mengidentifikasi 

informasi-

informasi penting 

dari teks yang 

dibaca 

1. Teks 

penjelasan 

(eksplanasi) 

dari media 

cetak atau 

elektronik 

2. Teks 

nonfiksi 

1. Siswa 

membaca 

dan 

mencermati 

bacaan 

yang 

berjudul 

“Perpindah

an Panas 

atau Kalor 

secara 

Konveksi”. 

2. Siswa 

mencatat 

informasi- 

informasi 

penting 

yang 

terdapat 

dalam 

bacaan 

tersebut. 

3. Siswa 

membaca 

Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan isian 

singkat 

6 JP (6 

x 35 

menit) 

1. Fransisk

a, dan 

Diana 

Karitas. 

2017. 

Buku 

Guru 

SD/MI 

Kelas V 

Tema 6 

Panas 

dan 

Perpind

ahannya 

Buku 

Tematik 

Terpadu 

Kurikul

um 

2013. 

Jakarta: 

Kement

erian 

Pendidi

3.3.2 Melengkapi 

tabel informasi 

penting dari teks 

Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan isian 

singkat 

4.3 Menyajikan 

ringkasan teks 

penjelasan 

(eksplanasi) 

dari media 

cetak atau 

elektronik 

dengan 

menggunakan 

kosakata baku 

dan kalimat 

efektif secara 

lisan, tulis, dan 

visual. 

4.3.1 Membuat 

peta konsep berisi 

informasi penting 

dari teks 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik 

4.3.2 Membuat 

ringkasan isi teks 

yang telah dibaca 
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IPA 3.6 Menerapkan 

konsep 

perpindahan 

kalor dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

3.6.1 

Menjelaskan 

definisi 

perpindahan 

panas secara 

konveksi 

1. Perpindahan 

kalor dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

2. Perpindahan 

kalor secara 

konveksi 

 

kembali 

bacaan 

tersebut. 

4. Secara 

individu, 

siswa 

menuliskan 

kembali 

pemahama

nnya 

tentang isi 

bacaan 

tersebut ke 

dalam satu 

paragraf 

menggunak

an kosakata 

baku. 

5. Guru 

memberika

n 

penekanan 

mengenai 

definisi 

perpindaha

n panas 

secara 

konveksi. 

Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan isian 

singkat 

kan dan 

Kebuda

yaan. 

Hlm: 63 

– 69  

2. Fransisk

a, dan 

Diana 

Karitas. 

2017. 

Buku 

Siswa 

SD/MI 

Kelas V 

Tema 6 

Panas 

dan 

Perpind

ahannya 

Buku 

Tematik 

Terpadu 

Kurikul

um 

2013. 

Jakarta: 

Kement

erian 

3.6.2 

Mengidentifikasi 

peristiwa 

perpindahan kalor 

secara konveksi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan isian 

singkat 

4.6 Melaporkan 

hasil 

pengamatan 

tentang 

perpindahan 

kalor 

4.6.1 Melakukan 

percobaan tentang 

perpindahan 

panas secara 

konveksi 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik 

4.6.2 Menyajikan 

hasil percobaan 

tentang 

perpindahan 

panas secara 

konveksi 

Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik 

SBdP 3.3 Memahami 

pola lantai 

dalam gerak tari 

kreasi daerah  

3.3.1 

Menjelaskan 

definisi pola 

1. Pola lantai 

tari kreasi 

daerah 

Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan isian 

singkat 



 
 

145 
 

 

lantai dalam tari 

kreasi daerah 

6. Siswa 

secara 

berkelompo

k 

melakukan 

percobaan 

tentang 

perpindaha

n panas 

secara 

konveksi. 

7. Guru 

menggunak

an teks 

percakapan 

antara Siti 

dan Dayu 

sebagai 

jembatan 

untuk 

membahas 

tentang 

pola lantai 

dalam seni 

tari. 

8. Siswa 

mencermati 

dan 

Pendidi

kan dan 

Kebuda

yaan. 

Hlm: 79 

– 90  

3.3.2 

Mengidentifikasi 

pola lantai pada 

tari kreasi daerah 

Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda 

dan isian 

singkat 

4.3 

Mempraktikkan 

pola lantai pada 

gerak tari kreasi 

daerah 

4.3.1 

Memperagakan 

pola lantai pada 

tari kreasi daerah 

Non tes Unjuk 

kerja 

Daftar 

periksa 
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membaca 

teks 

berjudul 

“Pola 

Lantai 

dalam Seni 

Tari”. 

9. Siswa 

mengamati 

gambar 

garis-garis 

yang 

menjelaska

n tentang 

pola lantai 

dalam tari. 

10. Siswa 

mengamati 

video Tari 

Jaran 

Kepang 

dan Tari 

Bedhaya. 

11. Siswa 

membandin

gkan pola 

lantai dari 
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kedua tari 

tersebut. 

12. Siswa 

mencatat 

beberapa 

pola lantai 

yang telah 

diamati 

dari 

tayangan 

video 

tersebut. 

13. Siswa 

membuat 

ringkasan 

dari bacaan 

“Pola 

Lantai 

dalam Seni 

Tari”. 

14. Siswa 

membaca 

bacaan 

tersebut 

secara 

berpasanga

n dengan 

memperaka
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n intonasi 

dan lafal 

yang jelas. 

15. Siswa 

secara 

bergantian 

membaca 

dan 

mencatat 

kalimat 

penting 

dari bacaan 

tersebut. 

16. Siswa 

memperaga

kan pola 

lantai tari 

kreasi 

daerah. 
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR 

SUBTEMA 2 
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PEMETAAN KOMPETENSI DASAR 

PEMBELAJARAN 2 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 (Bahasa Indonesia, IPA, dan SBdP) 

Alokasi Waktu : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peraya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluraga, teman, 

guru, tetangga, dan negara. 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan 

tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, 

mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

sesuai dengan tahap perkembangannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Muatan Pelajaran dan 

Kompetensi Dasar 
Nilai Karakter Indikator 

Bahasa Indonesia 

3.3 Meringkas teks 

penjelasan (eksplanasi) 

dari media cetak atau 

elektronik. 

1. Religius 

2. Nasionalis 

3. Integritas 

4. Mandiri 

5. Gotong royong 

6. Teliti 

7. Percaya diri 

3.3.1 Mengidentifikasi 

informasi-informasi penting dari 

teks yang dibaca 

3.3.2 Melengkapi tabel informasi 

penting dari teks 

4.3 Menyajikan ringkasan 

teks penjelasan 

4.3.1 Membuat peta konsep 

berisi informasi penting dari teks 
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(eksplanasi) dari media 

cetak atau elektronik 

dengan menggunakan 

kosakata baku dan kalimat 

efektif secara lisan, tulis, 

dan visual. 

4.3.2 Membuat ringkasan isi teks 

yang telah dibaca 

IPA 

3.6 Menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3.6.1 Menjelaskan definisi 

perpindahan panas secara 

konveksi 

3.6.2 Mengidentifikasi peristiwa 

perpindahan kalor secara 

konveksi dalam kehidupan 

sehari-hari 

4.6 Melaporkan hasil 

pengamatan tentang 

perpindahan kalor 

4.6.1 Melakukan percobaan 

tentang perpindahan panas 

secara konveksi 

4.6.2 Menyajikan hasil 

percobaan tentang perpindahan 

panas secara konveksi 

SBdP 

3.3 Memahami pola lantai 

dalam gerak tari kreasi 

daerah 

3.3.1 Menjelaskan definisi pola 

lantai dalam tari kreasi daerah 

3.3.2 Mengidentifikasi pola 

lantai pada tari kreasi daerah 

4.3 Mempraktikkan pola 

lantai pada gerak tari 

kreasi daerah. 

4.3.1 Memperagakan pola lantai 

pada tari kreasi daerah 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan membaca teks tentang “Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa dapat mengidentifikasi informasi-informasi penting 

secara tepat. 

2. Setelah membaca teks tentang “Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa dapat melengkapi tabel informasi penting secara tepat. 

3. Setelah membaca teks tentang “Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa dapat membuat peta konsep berisi informasi penting 

secara tepat. 

4. Setelah membuat peta konsep, siswa dapat membuat ringkasan isi teks 

secara tepat. 
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5. Setelah membaca teks tentang “Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa dapat menjelaskan definisi perpindahan panas secara 

konveksi dengan benar. 

6. Dengan mengamati kegiatan di lingkungan sekitar, siswa dapat 

mengidentifikasi minimal 3 peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. 

7. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan peristiwa 

perpindahan kalor secara konveksi dengan benar. 

8. Setelah melakukan percobaan tentang perpindahan kalor secara konveksi, 

siswa dapat menyajikan hasil percobaan dengan tepat. 

9. Dengan membaca teks “Pola Lantai dalam Seni Tari”, siswa dapat 

menjelaskan definisi pola lantai dalam tari kreasi daerah dengan tepat. 

10. Disajikan video Tari Jaran Kepang dan Tari Bedhaya, siswa dapat 

mengidentifikasi pola lantai kedua tari tersebut dengan benar. 

11. Disajikan gambar pola lantai tari kreasi daerah, siswa dapat memperagakan 

pola lantai pada tari kreasi daerah dengan indah.  

 

D. MATERI AJAR 

1. Teks penjelasan (eksplanasi) dari media cetak atau elektronik 

2. Teks nonfiksi 

3. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari 

4. Perpindahan kalor secara konveksi 

5. Pola lantai tari kreasi daerah 

 

E. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan  

  informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan) 

Model  : Number Head Together (NHT) 

Metode  : Tanya jawab, ceramah, diskusi, demonstrasi 
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F. ALAT, BAHAN, DAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Alat: 

1. Laptop 

2. LCD Projector 

3. Android 

4. 1 buah kantong plastik ukuran kecil 

5. 1 buah karet 

 

Bahan: 

1. Segelas air panas 

2. Es batu 

3. Air matang suhu ruang (untuk membuat es batu) 

4. Pewarna makanan 

 

Media: 

1. Big book berbasis multimedia 

2. Teks perpindahan kalor secara konveksi 

3. Gambar perpindahan kalor secara konveksi 

4. Video Tari Jaran Kepang 

5. Video Tari Bedhaya 

6. Gambar pola lantai tari kreasi daerah 

 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Fransiska, dan Diana Karitas. 2017. Buku Guru SD/MI Kelas V Tema 6 

Panas dan Perpindahannya Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm: 63 – 69  

2. Fransiska, dan Diana Karitas. 2017. Buku Siswa SD/MI Kelas V Tema 6 

Panas dan Perpindahannya Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013. 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm: 79 – 90  
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Pra Kegiatan: 

1. Guru mengucapkan salam, dilanjutkan dengan 

mengkondisikan kelas dan siswa. 

2. Siswa dan guru berdoa bersama. 

3. Guru menanyakan kabar siswa dan melakukan 

presensi kehadiran siswa. 

Kegiatan Awal: 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru menggunakan teks bacaan singkat dan 

dialog yang disajikan pada Buku Siswa untuk 

membuka kegiatan pembelajaran. 

6. Siswa berdiskusi tentang perpindahan panas 

berdasarkan teks bacaan singkat dan dialog yang 

telah dibaca bersama. 

25 menit 

Inti 7. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap 

kelompok beranggota 4-5 orang. 

8. Siswa membaca dan mencermati bacaan yang 

berjudul “Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi” yang disajikan dalam bentuk big book 

berbasis multimedia. (mengamati) 

9. Siswa mencatat informasi-informasi penting 

yang terdapat dalam bacaan dengan cara 

menuliskannya pada tabel. (mengumpulkan 

informasi) 

10. Berdasarkan bacaan “Perpindahan Panas atau 

Kalor secara Konveksi”, siswa secara 

berkelompok mendiskusikan kegiatan pada 

LKPD I. (mengasosiasi) 

11. Guru memilih salah satu perwakilan dari setiap 

kelompok dengan cara menyebutkan nomor yang 

ada pada ikat kepala yang dikenakan siswa. 

12. Siswa dengan nomor terpilih akan maju ke depan 

kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya. 

(mengkomunikasikan) 

13. Siswa membaca kembali bacaan berjudul 

“Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”. (mengamati) 

14. Secara individu siswa menuliskan kembali 

pemahamannya tentang isi bacaan tersebut ke 

dalam satu paragraf menggunakan kosakata 

baku. (mengasosiasi) 

165 menit 
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15. Beberapa siswa menyampaikan hasil tulisannya 

ke depan kelas. (mengkomunikasikan) 

16. Guru memberikan penekanan mengenai definisi 

perpindahan panas secara konveksi, contohnya 

dalam kehidupan sehari-hari dan perbedaannya 

dengan konduksi. 

17. Siswa kembali berkelompok untuk melakukan 

kegiatan percobaan tentang perpindahan panas 

secara konveksi. (mengumpulkan informasi) 

18. Siswa mengerjakan LKPD II. (mengasosiasi) 

19. Siswa dengan nomor ikat kepala yang dipilih 

oleh guru maju ke depan kelas menyampaikan 

hasil diskusi kelompoknya. 

(mengkomunikasikan) 

20. Guru menggunakan teks percakapan antara Siti 

dan Dayu sebagai jembatan untuk membahas 

tentang pola lantai dalam seni tari. 

21. Siswa mencermati dan membaca teks bacaan 

yang berjudul “Pola Lantai dalam Seni Tari”. 

(mengamati) 

22. Siswa mengamati gambar garis-garis yang 

menjelaskan tentang pola lantai dalam tari. 

(mengamati) 

23. Siswa mengamati video Tari Jaran Kepang dan 

Tari Bedhaya. (mengamati) 

24. Siswa membandingkan pola lantai dari kedua tari 

tersebut. (mengasosiasi) 

25. Siswa mencatat beberapa pola lantai yang telah 

diamati dari tayangan video Tari Jaran Kepang 

dan Tari Bedhaya. (mengumpulkan informasi) 

26. Siswa membuat ringkasan dari bacaan “Pola 

Lantai dalam Seni Tari”. (mengasosiasi) 

27. Setelah membuat ringkasan, siswa secara 

berpasangan dengan teman sebangkunya 

membaca bacaan tersebut dengan 

memperhatikan intonasi dan lafal yang jelas. 

(mengamati) 

28. Ketika teman membacakan, siswa menuliskan 

kata-kata atau kalimat penting dari bacaan 

tersebut di dalam buku tulis. (mengumpulkan 

informasi) 

29. Siswa melakukan kegiatan secara bergantian. 

30. Siswa membandingkan hasil ringkasannya 

dengan hasil ringkasan temannya serta mencari 

persamaan dan perbedaannya.  

(mengkomunikasikan) 
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31. Siswa mendiskusikan LKPD III. (mengasosiasi) 

32. Siswa dengan nomor ikat kepala yang dipilih 

oleh guru maju ke depan kelas menyampaikan 

hasil diskusi kelompoknya.  

(mengkomunikasikan) 

33. Siswa secara berkelompok memperagakan pola 

lantai tari kreasi daerah. (mengasosiasi) 

34. Guru memberikan penguatan tentang materi 

pembelajaran hari ini. 

Penutup 35. Siswa bersama guru menyimpulkan kegiatan 

yang sudah dilaksanakan selama pembelajaran. 

36. Siswa mengerjakan evaluasi tertulis. 

37. Siswa bersama guru melakukan refleksi terhadap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan 

hari ini. 

38. Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

(pembelajaran remedial bagi yang belum tuntas 

dan pengayaan bagi yang sudah tuntas). 

39. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa. 

40. Siswa berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

20 menit 

 

I. PENILAIAN 

1. Sikap Spiritual 

a. Teknik Penilaian  : Non tes 

b. Jenis Penilaian  : Pengamatan 

c. Bentuk Penilaian  : Rating scale 

d. Instrumen Penilaian : Lembar pengamatan 

2. Sikap Sosial 

a. Teknik Penilaian  : Non tes 

b. Jenis Penilaian  : Pengamatan 

c. Bentuk Penilaian  : Rating scale 

d. Instrumen Penilaian : Lembar pengamatan 

3. Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian  : Tes 

b. Jenis Penilaian  : Tes tertulis 

c. Bentuk Penilaian  : Pilihan ganda dan isian singkat 

d. Instrumen Penilaian : Lembar soal 
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4. Keterampilan 

a. Teknik Penilaian  : Non Tes 

b. Jenis Penilaian  : Unjuk kerja 

c. Bentuk Penilaian  : Rubrik dan daftar periksa 

d. Instrumen Penilaian : Lembar pengamatan 

 

 

 

 

Kudus,    2020 

Guru Kelas V,      Peneliti, 

 

 

Sri Windarti, S.Pd.SD     Denna Meidita Fahroza 

NIP 196209031984052001    NIM 1401416097 

 

Mengetahui, 
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Lampiran 1 

BAHAN AJAR 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan SBdP) 

Alokasi Waktu : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

Muatan Pembelajaran/Kompetensi 

Dasar 
Indikator Bahan Ajar 

Bahasa Indonesia 

3.3 Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik. 

4.3 Menyajikan ringkasan teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak atau 

elektronik dengan menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif secara lisan, 

tulis, dan visual. 

3.3.1 Mengidentifikasi informasi-

informasi penting dari teks yang dibaca 

1. Teks penjelasan (eksplanasi) dari 

media cetak atau elektronik  

2. Teks nonfiksi 3.3.2 Melengkapi tabel informasi penting 

dari teks 

4.3.1 Membuat peta konsep berisi 

informasi penting dari teks 

4.3.2 Membuat ringkasan isi teks yang 

telah dibaca 

IPA 3.6.1 Menjelaskan definisi perpindahan 

panas secara konveksi 

1. Perpindahan kalor dalam kehidupan 

sehari-hari 
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3.6 Menerapkan konsep perpindahan 

kalor dalam kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan tentang 

perpindahan kalor 

3.6.2 Mengidentifikasi peristiwa 

perpindahan kalor secara konveksi dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Perpindahan kalor secara konveksi 

4.6.1 Melakukan percobaan tentang 

perpindahan panas secara konveksi 

4.6.2 Menyajikan hasil percobaan tentang 

perpindahan panas secara konveksi 

SBdP 

3.3 Memahami pola lantai dalam gerak 

tari kreasi daerah 

4.3. Mempraktikkan pola lantai pada 

gerak tari kreasi daerah 

3.3.1 Menjelaskan definisi pola lantai 

dalam tari kreasi daerah 

1. Pola lantai tari kreasi daerah 

3.3.2 Mengidentifikasi pola lantai pada 

tari kreasi daerah 

4.3.1 Memperagakan pola lantai pada tari 

kreasi daerah 
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Teks Penjelasan (Eksplanasi) 

 

Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan 

bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa 

terjadi. Suatu peristiwa baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar 

kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. 

Teks eksplanasi mempunyai tujuan antara lain: 

1. Menjelaskan fenomena yang terjadi 

2. Menjelaskan sebab-akibat suatu peristiwa 

Sangat mudah membedakan teks eksplanasi dengan teks deskripsi atau teks 

lain. Dikarenakan teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri yang sangat khusus, yaitu: 

1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab-akibat, dan interpretasi. 

2. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta (faktual) 

3. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah/keilmuan, contohnya 

sains. 

4. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk 

percaya terhadap hal yang dibahas. 

5. Memiliki/menggunakan sequence markers. Seperti pertama, kedua, ketiga, dan 

sebagainya. Bisa juga menggunakan: pertama, berikutnya, terakhir. 

Seperti yang menjadi ciri teks eksplanasi di atas, teks ini mempunyai tiga 

struktur yang membangunnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Strukturnya 

yaitu: 

1. Pernyataan umum: berisi pernyataan mengenai topik yang akan dijelaskan 

proses-proses terjadinya/proses keberadaannya. 

2. Urutan sebab-akibat: berisi detail penjelasan proses terjadinya sesuatu yang 

disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling 

akhir. 

3. Interpretasi: berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. 

 

Teksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan berikut: 
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1. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh: tsunami, banjir, 

gempa bumi, hujan dan udara. 

2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 

3. Lebih banyak menggunakan kata kerja aktif. 

4. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan: sehingga, 

sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. 

5. Menggunakan kalimat pasif. 

Berikut ini contoh teks eksplanasi tentang sesuatu yang terjadi di sekitar 

kita. 
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Teks Nonfiksi 

 

1. Pengertian Karangan Nonfiksi 

Karangan nonfiksi pada dasarnya adalah semua jenis karangan yang 

menyajikan informasi, gagasan, keinginan yang dikemukakakn berdasarkan 

pengetahuan serta pengalaman empiris. Dalam karangan nonfiksi ini pengarang 

menyajikan isis karangannya tidak dengan imajinasinya, melainkan dengan 

kemampuan bernalarnya. 

Perbedaan utama antara karangan fiksi dan nonfiksi adalah pada hakikat 

realitas yang disajikan oleh pengarang. Dalam karangan fiksi, realitas yang 

disajikan pengarang adalah realitas imajiner, dalam arti bahwa realitas itu 

berada dalam rekaan pengarangnya. Sedangkan realitas yang disajikan dalam 

karangan nonfiksi adalah realitas yang actual, yaitu yang benar-benar terjadi 

secara nalar. 

2. Ciri-ciri Karangan Nonfiksi 

Karangan nonfiksi memiliki ciri sebagai berikut: 

a. Memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis, 

b. Mengandung informasi yang sesuai dengan fakta, 

c. Menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada, 

d. Motivasi, rancangan dan pelaksanaan penelitian yang tertuang jelas, 

e. Penulis memberikan analisis dan interpretasi intelektual dari data yang 

diketengahkan dalam tulisannya. Untuk karya nonfiksi diharuskan 

menggunakan kata baku sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia. 

Karya nonfiksi harus memakai bahasa berciri tepat, singkat, jelas, resmi dan 

teratur agar efektif. 

3. Jenis-Jenis Karangan Nonfiksi 

Macam-macam karangan nonfiksi, yaitu: 

a. Surat 

Surat terbagi menjadi dua yaitu, surat pribadi dan surat dinas. 
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b. Iklan 

Iklan adalah pengumuman dari pembuat barang dengan tujuan 

memberitahukan produksi kepada konsumen. Ada beberapa macam iklan 

antara lain: iklan keluarga, iklan pengumuman, iklan tenaga kerja, iklan jual 

beli, dan iklan propaganda. 

c. Pengumuman 

Pengumuman adalah pemberitahuan yang harus diketahui orang 

banyak. Tujuannya agar orang banyak mengetahui perihal yang 

diumumkan. 

d. Surat pembaca 

Surat pembaca adalah surat yang dibuat oleh pembaca yang 

ditujukan kepada redaksi. 

e. Surat permohonan 

Surat permohonan adalah surat yang berisi permintaan atau 

permohonan baik kepada perorangan atau kelompok. 

f. Pidato 

Pidato dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu dengan 

membaca naskah pidato, menggunakan garis besar atau tanpa naskah. Ada 

beberapa langkah untuk menyusun naskah pidato, yaitu: 

1) Menetukan maksud dan tujuan pidato, 

2) Menentukan pokok permasalahan, 

3) Menyusun naskah pidato 

g. Laporan 

Laporan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tertentu 

yang telah dikumpulkan dan disusun. 

h. Wacana 

Karangan nonfiksi dapat disajikan dalam beberapa jenis wacana, 

yaitu rangkaian kalimat yang saling berhubungan baik bentuk maupun 

isinya, berisi informasi yang utuh. Macam-macam wacana karangan 

nonfiksi yaitu: 
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1) Karangan Narasi 

Karangan narasi ialah yang menceritakan suatu peristiwa atau 

kejadian yang di dalamya terdapat alur cerita, setting, tokoh dan konflik 

tetapi tidak memiliki kalimat utama.  

Ciri-ciri karangan Narasi yaitu : 

a) Menyajikan serangkaian berita atau peristiwa. 

b) Disajikan dalam waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa 

awal sampai akhir 

c) Menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. 

d) Latar (setting) 

Contoh karangan narasi berikut ini. 

Hari Pertama Masuk Kuliah 

Aku tersenyum sambil mengayunkan langkah. Angin dingin 

yang menerpa, membuat tulang-tulang di sekujur tubuhku 

bergemeretak. Kumasukkan kedua telapak tangan ke dalam saku jaket 

merah yang kupakai untuk mencoba memerangi rasa dingin yang terasa 

begitu menyiksa. 

Bau khas jalan aspal yang baru saja dibasahi hujan 

menyambutku ketika aku mulai berjalan berangkat ke kampus. Hari ini 

adalah hari pertamaku masuk perkuliahan setelah satu minggu acara 

ospek berakhir sabtu sore. Ada yang berdegup keras di dalam dada yang 

membangkitkan semangat, tekad untuk menjadi seorang Enterpreuner 

yang sukses. 

Jalan raya mulai dipadati oleh mahasiswa berseragam hitam 

putih yang bersemangat menyambut hidup baru, menempuh masa 

depan. Hari pertama, dimulai dengan perkenalan bersama teman-teman 

baru dan hanya ada satu mata kuliah di hari itu karena hari itu hanya 

digunakan sebagai pengenalan wilayah kampus. 

2) Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi melukiskan suatu objek dengan kata-kata. 

Obyek yang dilukiskan bisa berupa orang, benda, tempat, kejadian, dan 
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sebagainya. Dalam karangan deskripsi penulis menunjukkan bentuk, 

rupa, suara, bau, rasa, suasana, dan situasi suatu objek. Karangan 

nonfiksi dengan cara deskripsi menjadikan pembaca aktif mengalami 

proses mental untuk mengalami apa yang dituliskan oleh pengarang. 

Agar dapat mendekripsikan sesuatu dengan baik, kita perlu 

menguasai cara-cara menulis wacana deskripsi berikut ini. 

a) Mengamati objek yang akan ditulis 

Bahan-bahan untuk mendeskripsikan suatu objek dengan baik 

melalui observasi atau pengamatan. Pertanyaan-pertanyaan 

berrikut ini dapat membantu mengumpulkan informasi untuk bahan 

mendeskripsikan sesuatu objek. 

i. Bagaimanakah sifat-sifat fisik objek yang akan kita 

deskripsikan sesuatu (bentuk, ukuran, bahan, warna, rasa, bau, 

dan sebagainya) ? 

ii. Adakah persamaan objek itu dengan objek yang lain ? 

iii. Bagaimankah perbedaan antara objek yang akn kita 

deskripsikan itu dengan objek lain ? 

b) Menyeleksi dan menyusun rincian suatu deskripsi 

Data dan informasi yang telah kita catat dari pengamatan 

perlu diseleksi dan disusun dengan cara-cara sebagai berikut: 

i. Memilih data dan informasi yang memberi kesan yang kuat. 

ii. Menyajikan informasi tentang objek yang kita deskripsikan 

dengan kerangka deskripsi sesuai dengan objek yang kita 

deskripsikan yaitu deskripsi dengan kerangka tempat, 

deskripsi dengan kerangka waktu, dan deskripsi dengan 

kerangka urutan bagian-bagian. 

Contoh karangan deskripsi berikut ini. 

Apotik 

Siang itu aku sedang duduk santai di sofa empuk di dalam apotik 

milikku yang baru saja dibuka. Apotik ini adalah impianku sejak aku 
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kuliah di farmasi dulu. Sekarang aku memandang puas pada usahaku 

selama ini. Aku bisa mendirikan apotik di kota kelahiranku. 

Apotik ini cukup luas, beberapa rak besar tempat obat-obatan 

berjajar rapi dengan kemasan-kemasan obat warna-warni yang 

dikelompokkan menurut farmakologinya dan disusun alfabetis. 

Pandangan saya tertuju pada rak buku di pojok ruangan yang berisi 

buku-buku tebal. Kuambil satu buku yang di sampulnya tertulis 

Informasi Spesialis Obat atau yang biasa disebut kalangan farmasi 

dengan buku ISO. 

Setelah ku pandangi aku tersenyum dan mengembalikannya ke 

tempat semula. Buku ini adalah buku pertama yang kubeli saat aku 

kuliah dulu. Aku memandang lagi secara keseluruhan apotik ini, sebuah 

televisi 14 inci dan sebuah computer di meja kasir. 

3) Karangan Ekposisi 

Karangan nonfiksi dengan wacana eksposisi (sering disebut juga 

dengan ekspositori) menyajikan tulisan yang dimaksudkan untuk 

memberikan informasi, menjelaskan sesuatu, atau mengajarkan sesuatu. 

Setelah seseorang membaca karangan yang ditulis dengan wacana 

eksposisi ini diharapkan dia akan bisa mengetahui, mengerti, atau dapat 

melakukan sesuatu sesuai dengan isi wacana. 

Agar dapat menulis dengan wacana eksposisi dengan baik, kita 

perlu memahami dan menguasai teknik menulis wacana eksposisi. Ada 

enam macam hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a) Panjang karangan yang akan disusun. 

b) Tujuan penulisan. 

c) Kesempatan kita untuk menulis. 

d) Pengetahuan dan pengalaman kita berkaitan dengan maslah yang 

akan kita tulis. 

e) Hal yang paling utama tentang masalah yang akan kita sajikan 

kepada pembaca. 
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Contoh karangan eksposisi berikut ini. 

Rasa Takut 

Pernahkan Anda menghadapi situasi tertentu dengan perasaan 

takut? Bagaimana cara mengatasinya? Rasa Takut adalah rasa dimana 

seseorang merasa bahwa dirinya sedang mengalami situasi atau suasana 

yang menghilangkan rasa percaya diri mereka akan sesuatu. Di bawah 

ini ada lima jurus untuk mengatasi rasa takut tersebut. 

Pertama, persiapkan diri Anda sebaik-baiknya bila menghadapi 

situasi atau suasana tertentu. Dengan mempersiapkan diri saat 

menghadapi situasi atau suasana tertentu Anda akan merasa siap bahkan 

merasa bahwa Anda telah melewati situasi dan suasana tersebut. 

Kedua, pelajari sebaik-baiknya bila menghadapi situasi tersebut. 

Anda harus mempelajari baik-baik situasi apa yang sedang Anda hadapi 

baik ditempat sepi maupun dikeramaian. Karena Anda akan merasa siap 

dengan segala suasana dan situasi yang telah Anda pelajari. 

Ketiga, pupuk dan binalah rasa percaya diri.kepercaya dirian 

merupakan kunci utama anda dalam mengatasi rasa takut. Dengan 

percaya diri Anda merasa bahwa Anda mampu melewati situasi dan 

suasana yang akan Anda lalui tanpa terhalang oleh rasa takut. 

Keempat, setelah timbul rasa percaya diri, pertebal keyakinan 

Anda. Keyakinan Anda dalam mengadapi rasa takut harus dipertebal 

agar Anda mapu dan yakin bahwa rasa takut iu akan hilang dengan 

kepercayaan diri yang kuat dan keyakinan yang tinggi 

Kelima, untuk menambah rasa percaya diri, kita harus 

menambah kecakapan atau keahlian melalui latihan atau belajar 

sungguh-sungguh. Anda juga haarus memiliki keahlian dan kecakapan 

dalam suatu bidang, agar rasa percaya diri Anda kuat dan 

menghilangkan rasa takut yang melanda Anda. 

 

4) Karangan Argumentasi 
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Karangan nonfiksi dengan wacana argumentasi menyajikan 

tulisan yang dimaksudkan untuk mempersuasi (mempengaruhi, 

mendorong) pembaca untuk mengambil suatu sikap tertentu atau agar 

pembaca melakukan tindakan tertentu. Dengan wacana argumentasi ini 

penulis bermaksud untuk: 

a) Mendorong pembaca untuk mengemukakan sikapnya; 

b) Mempengaruhi pembaca untuk mengubah sikapnya yang sekarang; 

c) Mempengaruhi pembaca untuk meninggalkan sikapnya yang 

sekarang; 

d) Mempengaruhi pembaca untuk mengubah sikapnya yang sekarang 

dan kemudian mengganti sikap yang lain; 

e) Mempengaruhi agar pembaca melakukan suatu tindakan tertentu; 

f) Menyokong pembaca agar tetap bertindak seperti sekarang. 

Agar dapat menulis nonfiksi dalam wacana argumentasi dengan 

baik kita perlu mengetahui dan menguasai teknik-teknik penulisan 

wacana argumentasi. Tulisan argumentasi harus didukung dengan bukti-

bukti (proof) yang menyakinkan. Bukti-bukti itu bisa ditemukan dalam 

berbagai bentuk sebagai berikut: 

i. Definisi 

ii. Perbandingan 

iii. Hubungan 

iv. Kesaksian 

Perhatikanlah wacana argumentasi berikut ini. 

Kesuburan Tanah 

Mempertahankan kesuburan tanah merupakan syarat mutlak 

bagi tiap-tiap usaha pertanian. Selama tanaman dalam proses 

menghasilkan, kesuburan tanah ini akan berkurang. Padahal kesuburan 

tanah wajib diperbaiki kembali dengan pemupukan dan penggunaan 

tanah itu sebaik-baiknya. Teladan terbaik tentang cara menggunakan 

tanah dan menjaga kesuburannya dapat kita peroleh pada hutan yang 

belum digarap petani. 
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Kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap kesuburan 

tanaman bagi para petani. Tidak hanya baik bagi kesuburan tanah tapi 

juga akan memperbaiki kualitas dari tanaman sehingga akan mampu 

menghasilkan nilai rupiah yang baik bagi petani. 

5) Karangan Persuasi 

Karangan persuasi adalah adalah karangan yang mempengaruhi, 

mengajak, menganjurkan sesuatu kepada orang lain uyntuk berbuat atau 

bertindak sesuai dengan yang diharapkan pengarang. 

Contoh karangan persuasi : 

Sistem Pendidikan Indonesia 

Sistem pendidikan di Indonesia yang dikembangkan sekarang 

ini masih belum memenuhi harapan. Hal ini dapat terlihat dari 

keterampilan membaca siswa kelas IV SD di Indonesia yang berada 

pada peringkat terendah di Asia Timur setelah Philipina, Thailand, 

Singapura, dan Hongkong. 

Selain itu, berdasarkan penelitian, rata-rata nilai tes siswa SD 

kelas VI untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA 

dari tahun ke tahun semakin menurun. Anak-anak di Indonesia hanya 

dapat menguasai 30% materi bacaan. Kenyataan ini disajikan bukan 

untuk mencari kesalahan penentu kebijakan, pelaksana pendidikan, dan 

keadaan yang sedang melanda bangsa, tapi semata-mata agar kita 

menyadari sistem pendidikan kita mengalami krisis. 

Oleh karena itu, semua pihak perlu menyelamatkan generasi 

mendatang. Tidak hanya dari pemerintah sebagai penyedia sumber 

pendidikan, namun yang lebih penting adalah kesadaran dari berbagai 

pihak. Termasuk anak itu sendiri. Hal tersebut dapat memperbaiki 

sistem pendidikan nasional. 

 

Perpindahan Kalor dalam Kehidupan Sehari-hari 
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Bicara tentang perpindahan kalor yang mungkin selama ini kita lakukan 

namun jarang pula kita sadari dan bahkan ketahui. Mari kita bersama-sama belajar 

tentang materi perpindahan kalor. 

 

Perpindahan Kalor 

Perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain disebabkan oleh perbedaan 

suhu. Kalor atau panas bisa berpindah ketika terjadi perbedaan suhu. Seperti air, 

kalor pun berpindah dari suhu yang tinggi atau panas menuju suhu yang lebih 

rendah atau dingin. Secara umum, perpindahan kalor dibedakan menjadi 3 macam, 

yakni konduksi, konveksi, dan juga radiasi. 

 

Perpindahan kalor secara konduksi 

Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara namun tidak disertai 

perpindahan zat perantaranya. Berikut ini contoh perpindahan kalor secara 

konduksi: 

o Sendok terasa panas ketika digunakan mengaduk teh hangat. 

o Besi terasa panas ketika salah satu ujungnya dibakar atau dipanaskan. 

o Saat menggunakan soldier ataupun memasak. 

Intinya perpindahan panas secara konduksi ini umumnya terjadi pada benda padat. 

Berdasarkan peristiwa konduksi ini atau daya hantar suatu benda dapat dibedakan 

menjadi 3, yakni: 

o Konduktor adalah penghantar panasyang baik. Contohnya aluminium, besi dan 

juga logam lainnya. 

o Isolator adalah penghantar panas yang kurang baik. Contohnya plastik, karet, 

kain, kertas, kayu, gabus, dan lain-lain. 

o Semikonduktor adalah zat yang bersifat setengah isolator dan juga setengah 

konduktor. Contohnya gelas dan ebonit. 
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Perpindahan kalor secara konveksi 

Konveksi adalah perpindahan kalor melalui perantara dan disertai dengan 

perpindahan zat perantaranya. Berikut ini contoh peristiwa konveksi: 

o Saat merebus air atau kacang hijau akan terjadi gerakan naik turun pada air 

ataupun kacang hijau. 

o Terjadinya angin darat dan angin laut. 

o Terjadinya angin gunung dan juga angin lembah. 

o Peristiwa mengalirnya asap dari cerobong asap. 

Secara umum peristiwa konveksi terjadi pada benda selain zat padat. 

 

Perpindahan kalor secara radiasi 

Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa perantara atau secara pancaran. Berikut ini 

contoh perpindahan panas secara radiasi, antara lain:  

o Tubuh terasa hangat saat dekat api unggun, lampu yang menyala ataupun 

setrika. 

o Panas matahari sampai ke bumi. 

o Jemuran basah bisa kering terkena sinar matahari 

Perlu kita ketahui bahwa perpindahan kalor secara radiasi dapat kita manfaatkan 

untuk beberapa peralatan, contohnya: alat pengumpul panas atau panel surya, 

penggerak turbin yang memutarkan generator untuk menghasilkan energi listrik. 
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Perpindahan Kalor secara Konveksi 

 

Konveksi merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat 

perantaranya ikut berpindah juga. Pada saat partikel itu berpindah dan juga 

mengakibatkan kalor merambat, terjadilah suatu konveksi. Konveksi tersebut 

terjadi pada zat cair dan zat gas (udara/angin). 

Contoh termudah dalam cara perpindahan secara konveksi ini adalah ketika 

kita merebus air di dalam sebuah panci. Panci yang terisi penuh air dingin kemudian 

di panaskan di atas kompor. Secara bertahap air bagian bawah akan menerima panas 

dari dasar panci. Ketika suhu yang ada di bawah semakin tinggi, maka air tersebut 

akan naik ke atas karena terjadi perbedaan massa jenis yang dipengaruhi suhu. 

Ketika air yang bawah tadi naik ke atas, panas/kalor juga akan dibawa ke atas dan 

tersebar pula di bagian-bagian terdekatnya. Begitu terus berulang ketika air 

mengalami perubahan suhu. Jadi, ketika kita melihat air yang direbus itu bergulung 

dari bawah ke atas (mendidih) proses inilah yang terjadi. Dalam kasus perebusan 

air dengan panci terjadi dua cara perpindahan panas. Cara yang pertama adalah cara 

secara konduksi, dimana panas dipindahkan dari dasar panci sampai ke air. Dan 

yang kedua adalah secara konveksi, dimana panas dipindahkan dari air di posisi 

bawah ke air di posisi atas.  

Beberapa contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi adalah sebagai 

berikut: 

1. Gerakan balon udara. 

2. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. 

3. Ketika kita merebus kacang hijau pada saat airnya sudah mendidih maka ada 

pergerakan naik turun dari kacang hijau. 

4. Pada saat kita merebus air maka akan ada pergerakan air yang panas naik dan 

juga yang dingin turun. 

5. Terjadinya angin darat serta angin laut karena adanya suatu perbedaan suhu di 

daratan dan di lautan. 

6. Proses mencairnya es batu yang dimasukkan ke dalam air panas. Panas pada 

air berpindah secara bersamaan dengan mengalirnya air panas ke es batu. 
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Pola Lantai Tari Kreasi Daerah 

 

Tarian daerah merupakan kekayaan budaya bangsa. Sudah seharusnya kita 

peduli terhadap tarian daerah. Bentuk kepedulian terhadap tarian daerah yang dapat 

kamu tunjukkan dengan cara menyaksikan tarian daerah, mengamati gerakan pola 

lantai tarian daerah, dan belajar tarian daerah. Siapa lagi yang akan peduli terhadap 

kebudayaan negeri jika bukan kita sendiri. 

Tarian daerah adalah warisan berharga yang dimiliki setiap daerah. Tarian 

daerah merupakan hasil cipta karya seni dari suatu budaya. Sebagai negara yang 

memiliki banyak daerah yang terdiri atas kepulauan, maka Indonesia juga memiliki 

ragam tari daerah yang unik dan merupakan ciri khas setiap daerah. Tari daerah 

juga merupakan identitas bangsa. 

Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak 

tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Gerak ini berasal dari satu 

daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Selain bentuk geraknya, irama, rias, dan 

busananya juga merupakan hasil modifikasi tari tradisi. 

Pola lantai merupakan garis yang dilalui seperti pada saat melakukan gerak 

tari. Pada dasarnya, ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis 

lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Sedangkan garis 

lengkung memberikan kesan lembut tapi lemah. 

 

1. Pola Lantai Vertikal (Lurus) 

Ciri pola lantai vertikal (lurus) adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu 

garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberi 

kesan sederhana tetapi kuat. 
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2.  Pola Lantai Diagonal 

Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan 

atau ke kiri. 

3. Pola Lantai Garis Melengkung 

Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola 

lantai lengkung ular, dan pola lantai angka delapan. 
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Lampiran 2 

MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan SBdP) 

Alokasi Waktu : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

Muatan Pembelajaran/ 

Kompetensi Dasar 
Indikator Tujuan Pembelajaran Media Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

3.3 Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik. 

4.3 Menyajikan ringkasan teks 

penjelasan (eksplanasi) dari 

media cetak atau elektronik 

dengan menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif secara 

lisan, tulis, dan visual. 

3.3.1 Mengidentifikasi informasi-

informasi penting dari teks yang 

dibaca 

Dengan membaca teks tentang 

“Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa dapat mengidentifikasi 

informasi-informasi penting secara tepat 

Big Book berbasis 

multimedia 

3.3.2 Melengkapi tabel informasi 

penting dari teks 

Setelah membaca teks tentang 

“Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa dapat melengkapi tabel 

informasi penting secara tepat 

4.3.1 Membuat peta konsep berisi 

informasi penting dari teks 

Setelah membaca teks tentang 

“Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa dapat membuat peta 
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konsep berisi informasi penting secara 

tepat  

4.3.2 Membuat ringkasan isi teks 

yang telah dibaca 

Setelah membuat peta konsep, siswa 

dapat membuat ringkasan isi teks secara 

tepat 

IPA 

3.6 Menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melaporkan hasil 

pengamatan tentang 

perpindahan kalor 

3.6.1 Menjelaskan definisi 

perpindahan panas secara 

konveksi 

Setelah membaca teks tentang 

“Perpindahan Panas atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa dapat menjelaskan 

definisi perpindahan panas secara 

konveksi dengan benar. 

- Teks perpindahan kalor 

secara konveksi 

- Gambar perpindahan 

kalor secara konveksi 
3.6.2 Mengidentifikasi peristiwa 

perpindahan kalor secara konveksi 

dalam kehidupan sehari-hari 

Dengan mengamati kegiatan di 

lingkungan sekitar, siswa dapat 

mengidentifikasi minimal 3 peristiwa 

perpindahan kalor secara konveksi 

4.6.1 Melakukan percobaan 

tentang perpindahan panas secara 

konveksi 

Dengan melakukan percobaan, siswa 

dapat membuktikan peristiwa 

perpindahan kalor secara konveksi 

dengan benar 

4.6.2 Menyajikan hasil percobaan 

tentang perpindahan panas secara 

konveksi 

Setelah melakukan percobaan tentang 

perpindahan kalor secara konveksi, siswa 

dapat menyajikan hasil percobaan dengan 

tepat 

SBdP 

3.3 Memahami pola lantai 

dalam gerak tari kreasi daerah 

4.3 Mempraktikkan pola lantai 

pada gerak tari kreasi daerah 

3.3.1 Menjelaskan definisi pola 

lantai 

Dengan membaca teks “Pola Lantai 

dalam Seni Tari”, siswa dapat 

menjelaskan definisi pola lantai dalam 

tari kreasi daerah dengan tepat. 

- Video Tari Jaran Kepang 

- Video Tari Bedhaya 

- Gambar pola lantai tari 

kreasi daerah 
3.3.2 Mengidentifikasi pola lantai 

pada tari kreasi daerah 

Disajikan video Tari Jaran Kepang dan 

Tari Bedhaya, siswa dapat 
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mengindetifikasi pola lantai kedua ttari 

tersebut dengan benar 

4.3.1 Memperagakan pola lantai 

pada tari kreasi daerah 

Disajikan gambar pola lantai tari kreasi 

daerah, siswa dapat memperagakan pola 

lantai pada tari kreasi daerah dengan 

indah. 
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Media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Big Book berbasis multimedia 

 

2. Teks perpindahan kalor secara konveksi 
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3. Gambar perpindahan kalor secara konveksi 
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4. Video Tari Jaran Kepang 
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5. Video Tari Bedhaya 

 

 

 

6. Gambar pola lantai tari kreasi daerah 
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Tari Saman – Aceh   Tari Sekapur Sirih – Bengkulu 

 

  

Tari Pendet – Bali    Tari Piring – Sumatera Barat 
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Lampiran 3 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I 

 

Kelas/Semester : V/II 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Kegiatan  : Membuat peta konsep berdasarkan informasi penting dari  

     teks eksplanasi  

 

 

PETUNJUK MENGERJAKAN! 

1. Tuliskan namamu di pojok kanan atas! 

2. Bacalah teks berjudul “Perpindahan Panas 

atau Kalor secara Konveksi”! 

3. Carilah informasi-informasi penting 

dari setiap paragraf! 

4. Catatlah informasi penting yang kamu temukan pada tabel di bawah ini! 

5. Buatlah peta konsep berdasarkan informasi penting yang telah kamu catat 

dalam tabel! 

6. Kerjakan bersama kelompokmu! 

7. Paparkan hasil pekerjaanmu di depan kelas! 

 

Anggota Kelompok 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 
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Buatlah peta konsep berdasarkan tabel di atas! 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II 

 

Kelas/Semester : V/II 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Kegiatan  : Menyelidiki perpindahan panas secara konveksi  

 

PETUNJUK MENGERJAKAN! 

1. Tuliskan namamu di pojok kanan atas! 

2. Lakukanlah kegiatan percobaan untuk  

mengetahui perpindahan panas secara 

konveksi! 

3. Ikuti langkah-langkah kerja di bawah ini! 

4. Kerjakan bersama kelompokmu! 

5. Paparkan hasil pekerjaanmu di depan kelas! 

 

Lakukan kegiatan berikut ini dengan mengikuti petunjuknya secara 

saksama.  

Menyelidiki Perpindahan Panas secara Konveksi 

 

Alat dan Bahan yang Perlu Disiapkan: 

1. Segelas air panas 

2. Es batu 

3. Air matang suhu ruang (untuk membuat es batu) 

4. 1 buah kantong plastik ukuran kecil 

5. 1 buah karet gelang 

6. Pewarna makanan 

 

Anggota Kelompok 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 
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Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu buatlah es 

batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan 

percobaan ini. Ikutilah langkah berikut ini. 

Membuat es batu berwarna 

1. Campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. 

2. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. 

3. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. 

4. Masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai memberku. 

Es batu berwarna ini dapat diganti dengan es lilin warna-warni yang mungkin 

mudah didapatkan. 

 

Langkah Kegiatan Percobaan: 

1. Siapkan satu buah gelas ukuran sedang. Isi dengan air panas. Usahakan gelas 

cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. 

2. Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. 

3. Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut! 

4. Catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut! 

 

Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan panduan 

berikut ini! 

1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? 

Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? 

 

2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas 

tersebut? 
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3. Apakah zat perantara pada percobaan ini? 

 

4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini?  

Mengapa demikian? 

 

5. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi 

di sekitar kita! 

 

 

Kesimpulan 

Peristiwa penghantaran panas dimana zat perantaranya ikut berpindah disebut 

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

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

.................................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK III 

 

Kelas/Semester : V/II 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Kegiatan  : Memperagakan pola lantai tari daerah  

 

PETUNJUK MENGERJAKAN! 

1. Tuliskan namamu di pojok kanan atas! 

2. Amati beberapa gambar tari daerah di 

bawah ini! 

3. Tuliskan jenis pola lantai kemudian 

gambarlah pola lantainya! 

4. Kerjakan bersama kelompokmu! 

5. Paparkan hasil pekerjaanmu di depan kelas! 

6. Pilihlah salah satu tari daerah tersebut kemudian peragakanlah pola lantai 

bersama kelompokmu di depan kelas! 

 

 

Anggota Kelompok 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 
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Lampiran 4 

KISI-KISI PENILAIAN 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan SBdP) 

Alokasi Waktu : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

Muatan 

Pembelajaran 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Tujuan 

Instruksional 

Khusus 

Ranah 

Penilaian 
No 

Soal 

Tingkat 

Kesukaran 

Soal 
Teknik Jenis Bentuk 

Bahasa 

Indonesia 

3.3 Meringkas 

teks penjelasan 

(eksplanasi) dari 

media cetak atau 

elektronik. 

3.3.1 Mengidentifikasi 

informasi-informasi 

penting dari teks yang 

dibaca 

Dengan membaca 

teks tentang 

“Perpindahan Panas 

atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa 

dapat 

mengidentifikasi 

informasi-informasi 

penting secara tepat 

Kognitif Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

singkat 

A (1, 

2) 

Sukar 
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3.3.2 Melengkapi tabel 

informasi penting dari 

teks 

Setelah membaca 

teks tentang 

“Perpindahan Panas 

atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa 

dapat melengkapi 

tabel informasi 

penting secara tepat 

Kognitif Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

singkat 

A (3, 

4) 

Sukar 

4.3 Menyajikan 

ringkasan teks 

penjelasan 

(eksplanasi) dari 

media cetak atau 

elektronik dengan 

menggunakan 

kosakata baku dan 

kalimat efektif 

secara lisan, tulis, 

dan visual. 

4.3.1 Membuat peta 

konsep berisi 

informasi penting dari 

teks 

Setelah membaca 

teks tentang 

“Perpindahan Panas 

atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa 

dapat membuat peta 

konsep berisi 

informasi penting 

secara tepat  

Psikomotor Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik   

4.3.2 Membuat 

ringkasan isi teks yang 

telah dibaca 

Setelah membuat 

peta konsep, siswa 

dapat membuat 

ringkasan isi teks 

secara tepat 

Psikomotor Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik   

IPA 3.6 Menerapkan 

konsep 

perpindahan kalor 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.6.1 Menjelaskan 

definisi perpindahan 

panas secara konveksi 

Setelah membaca 

teks tentang 

“Perpindahan Panas 

atau Kalor secara 

Konveksi”, siswa 

dapat menjelaskan 

Kognitif Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

singkat 

B (1) Sedang 
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definisi perpindahan 

panas secara 

konveksi dengan 

benar 

3.6.2 Mengidentifikasi 

peristiwa perpindahan 

kalor secara konveksi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

Dengan mengamati 

kegiatan di 

lingkungan sekitar, 

siswa dapat 

mengidentifikasi 

minimal 3 peristiwa 

perpindahan kalor 

secara konveksi 

Kognitif Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

singkat 

A (5, 

6, 7, 8) 

B (2, 

3) 

Mudah – 

sedang 

4.6 Melaporkan 

hasil pengamatan 

tentang 

perpindahan kalor 

4.6.1 Melakukan 

percobaan tentang 

perpindahan panas 

secara konveksi 

Dengan melakukan 

percobaan, siswa 

dapat membuktikan 

peristiwa 

perpindahan kalor 

secara konveksi 

dengan benar 

Psikomotor Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik   

4.6.2 Menyajikan hasil 

percobaan tentang 

perpindahan panas 

secara konveksi 

Setelah melakukan 

percobaan tentang 

perpindahan kalor 

secara konveksi, 

siswa dapat 

menyajikan hasil 

percobaan dengan 

tepat 

Psikomotor Non tes Unjuk 

kerja 

Rubrik   
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SBdP  3.3.1 Menjelaskan 

definisi pola lantai 

dalam tari kreasi 

daerah 

Dengan membaca 

teks “Pola Lantai 

dalam Seni Tari”, 

siswa dapat 

menjelaskan definisi 

pola lantai dalam 

tari kreasi daerah 

dengan tepat 

Kognitif Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

singkat 

B (4) Mudah 

3.3.2 Mengidentifikasi 

pola lantai pada tari 

kreasi daerah 

Disajikan video Tari 

Jaran Kepang dan 

Tari Bedhaya, siswa 

dapat 

mengidentifikasi 

pola lantai kedua 

tari tersebut dengan 

benar 

Kognitif Tes Tes 

tertulis 

Pilihan 

ganda dan 

isian 

singkat 

A (9, 

10) 

B (5) 

Mudah 

 4.3.1 Memperagakan 

pola lantai pada tari 

kreasi daerah 

Disajikan gambar 

pola lantai tari 

kreasi daerah, siswa 

dapat 

memperagakan pola 

lantai pada tari 

kreasi daerah 

dengan indah 

Psikomotor Non tes Unjuk 

kerja 

Daftar 

periksa 
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Lampiran 5 

SOAL EVALUASI 

Nama   : ……………………………. 

No. Urut  : ……………………………. 

Kelas   : ……………………………. 

Alokasi Waktu : 20 menit 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d yang dianggap paling 

benar! 

 

Bacaan untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2 

Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang 

disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa 

perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang 

menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan 

bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringat tersebut pindah ke atas, molekul 

zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. 

 

1. Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 

a. perpindahan panas atau kalor 

b. perpindahan kalor secara konveksi 

c. perpindahan zat perantara 

d. perpindahan kalor pada zat cair dan gas 

 

2. Informasi penting yang terdapat dalam bacaan di atas adalah .... 

a. Konveksi ialah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan 

perpindahan zat perantaranya 

b. Zat yang lebih ringan pindah ke atas menggantikan zat yang ada di 

atasnya 

c. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai 

dengan perpindahan zat perantaranya 
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d. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih berat 

 

Bacaan untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4 

Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya 

angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada 

malah hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang 

berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi 

udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih 

cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara 

dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. 

Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan 

kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa 

konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pabrik. Apakah di rumah 

kamu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi 

udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. 

 

3. Informasi penting dari bacaan di atas adalah .... 

a. angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat 

dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut 

akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik 

tadi 

b. angin darat dimanfaatkan nelayan untuk kembali usai mencari ikan 

c. terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan 

kalor secara konduksi 

d. perpindahan panas secara konveksi dimanfaatkan dalam pemasangan 

ventilasi dan menjemur pakaian 

 

4. Berdasarkan bacaan di atas, contoh pemanfaatan perpindahan kalor secara 

konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah .... 

a. pemasangan ventilasi rumah dan menghangatkan tubuh saat berkemah 
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b. nelayan pergi melaut pada pagi hari dan kembali ke darat pada malam 

hari 

c. penggunaan cerobong asap pabrik dan pemasangan jendela ventilasi 

d. penggunaan cerobong asap pabrik dan menjemur pakaian 

 

5. Air yang dimasak dalam panci bisa mendidih merata ketika dipanaskan 

termasuk perpindahan panas secara .... 

a. konveksi 

b. konduksi 

c. respirasi 

d. evaporasi 

 

6. Perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi pada benda .... 

a. padat dan cair 

b. cair dan gas 

c. gas dan padat 

d. padat dan keras 

 

7. Para nelayan pergi ke laut pada malam hari antara lain karena pada malam 

hari terjadi .... 

a. perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut 

b. perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari laut ke darat 

c. perpindahan panas yang menyebabkan angin di laut menjadi tenang 

d. perpindahan panas yang menyebabkan air laut mengalir dari pantai ke 

tengah laut 

 

8. Angin darat dimanfaatkan nelayan untuk .... 

a. berangkat mencari ikan di laut 

b. pulang dari mencari ikan di laut 

c. menentukan arah saat berlayar 

d. membantu nelayan menebar jaring ke laut 
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9. Tari Jaran Kepang yang berasal dari Yogyakarta mempunyai pola lantai 

gabungan antara pola lantai .... 

a. miring dan lurus 

b. miring dan lengkung 

c. melingkar, lurus, horisontal, lengkung 

d. lurus dan lengkung 

 

10. Pola lantai yang digunakan pada tari Bedhaya memiliki nama tertentu 

seperti berikut ini, kecuali .... 

a. gawang jejer wayang 

b. gawang kalajengking 

c. gawang perang 

d. gawang empat-empat 

 

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya 

dinamakan .... 

2. Angin laut terjadi pada waktu .... 

3. Contoh peristiwa konveksi yang paling sering terjadi di sekitarmu selain 

merebus air adalah .... 

4. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari 

dinamakan .... 

5. Tari Saman dari Aceh mempunyai pola lantai berbentuk .... 
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Kunci Jawaban 

 

A. Pilihan Ganda 

No Jawaban Skor 

1 B 1 

2 C 1 

3 A 1 

4 C 1 

5 A 1 

6 B 1 

7 A 1 

8 A 1 

9 D 1 

10 D 1 

Skor Total 10 

 

B. Isian singkat 

No Jawaban Skor 

1 Konveksi 2 

2 Malam hari 2 

3 Penggunaan jendela ventilasi 2 

4 Horizontal 2 

5 Diagonal 2 

Skor Total 10 
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Lampiran 6 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema   : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan SBdP) 

Alokasi Waktu  : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

A. Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor pilihan ganda = 10 

Skor isian singkat = 10 

Skor maksimal = 20 

Nilai akhir  = skor maksimal x 5 
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B. Keterampilan 

1. Bahasa Indonesia 

Membuat ringkasan isi teks yang telah dibaca 

Lembar penilaian keterampilan membaca pemahaman secara tertulis 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom skor 1, 2, 3, atau 4 berdasarkan rubrik penilaian sesuai dengan keadaan 

sebenarnya! 

No Nama Siswa 

Pemahaman Isi 

Teks 

Keruntutan 

Pengungkapan 

Isi Teks 

Ketepatan 

Diksi 

Ketepatan 

Struktur 

Kalimat 

Ejaan dan 

Tata Tulis 
Skor 

Diperoleh 
Nilai 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

Dst                        
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Rubrik penilaian meringkas isi teks yang telah dibaca untuk mengukur keterampilan membaca pemahaman 

No Aspek yang Dinilai 
Sangat Baik 

(4) 

Baik 

(3) 

Cukup 

(2) 

Perlu Pendampingan 

(1) 

1 Pemahaman isi teks Isi teks dipahami 

secara keseluruhan 

Sebagian besar isi teks 

dapat dipahami 

Hanya sebagian kecil 

isi teks yang dapat 

dipahami 

Belum dapat memahami 

isi teks 

2 Keruntutan 

pengungkapan isi teks 

Isi teks ditulis secara 

runtut sesuai urutan isi 

bacaan yang telah 

dibaca 

Sebagian besar isi teks 

ditulis secara runtut 

namun ada beberapa 

kalimat yang terbolak-

balik kurang sesuai 

dengan urutan isi 

bacaan yang telah 

dibaca 

Sebagian besar 

penulisan isi teks masih 

terbolak-balik, kurang 

sesuai dengan urutan isi 

bacaan yang telah 

dibaca 

Belum dapat 

menuliskan isi teks 

secara runtut sesuai 

dengan urutan isi 

bacaan yang telah 

dibaca 

3 Ketepatan diksi Diksi yang digunakan 

sangat beragam dan 

memiliki makna yang 

sesuai dengan isi 

bacaan yang telah 

dibaca 

Diksi yang digunakan 

cukup beragam dan 

memiliki makna yang 

sesuai dengan isi 

bacaan yang telah 

dibaca 

Penggunaan diksi tidak 

beragam, hanya 

menggunakan diksi 

seperti dalam teks 

bacaan yang telah 

dibaca 

Belum dapat 

menggunakan diksi 

yang bermakna 

4 Ketepatan struktur 

kalimat 

Struktur kalimat yang 

digunakan secara 

keseluruhan sangat 

sesuai dengan jenis 

kalimat 

Sebagian besar 

struktur kalimat yang 

digunakan sudah 

sesuai dengan jenis 

kalimat 

Terdapat banyak 

kalimat yang tidak 

sesuai dengan struktur 

kalimat berdasarkan 

jenis kalimatnya 

Belum mampu 

menyusun kalimat 

dengan memperhatikan 

struktur kalimat 
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5 Ejaan dan tata tulis Ejaan dan tata tulis 

yang digunakan secara 

keseluruhan sangat 

sesuai dengan PUEBI 

Sebagian besar ejaan 

dan tata tulis yang 

digunakan sudah 

sesuai dengan PUEBI, 

namun masih ada 

sedikit kekeliruan 

Masih banyak 

kesalahan dalam 

penggunaan ejaan dan 

tata tulis sehingga tidak 

sesuai dengan PUEBI 

Belum dapat 

menggunakan ejaan dan 

tata tulis sesuai PUEBI 

 

Skor maksimal = 20 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 

 

 

2. IPA 

Melakukan percobaan perpindahan kalor secara konveksi 

No Nama Siswa 

Merancang 

Alat Percobaan 

Melakukan 

Pengamatan 

dan 

Pengukuran 

Menggunakan 

Alat 

Percobaan 

Skor 

Diperoleh 
Nilai 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                

2                

3                

4                

5                

dst                
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Rubrik melakukan percobaan perpindahan kalor secara konveksi 

Kriteria 
Sangat Baik 

(4) 

Baik  

(3) 

Cukup  

(2) 

Perlu Pendampingan 

(1) 

Merancang alat 

percobaan 

Merancang alat sesuai 

dengan pedoman 

percobaan 

Merancang alat namun 

tidak sesuai dengan 

pedoman percobaan 

Hanya melihat dan 

memegang-megang alat 

percobaan 

Tidak mempersiapkan 

alat-alat percobaan 

Melakukan 

pengamatan dan 

pengukuran 

Melakukan percobaan 

sesuai dengan pedoman 

dan dengan teliti 

Melakukan percobaan 

sesuai dengan pedoman 

namun tidak teliti 

Melakukan pengamatan 

tidak sesuai pedoman 

percobaan dan tidak teliti 

Tidak melakukan 

percobaan 

Menggunakan 

alat pecobaan 

Menggunakan alat 

percobaan dengan hati-

hati dan membereskannya 

kembali 

Menggunakan alat 

percobaan dengan hati-hati 

namun tidak 

membereskannya kembali 

Menggunakan alat 

percobaan dengan ceroboh 

dan tidak membereskannya 

kembali 

Tidak menggunakan 

alat percobaan 

 

Skor maksimal = 12 

Nilai = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100 
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3. SBdP 

Daftar periksa memperagakan pola lantai tari kreasi daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anggota Kelompok : 1. .................................................... 

     2. .................................................... 

     3. .................................................... 

     4. .................................................... 

Kelas   : ........................................................ 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” sesuai 

dengan keadaan sebenarnya! 

Kriteria Ya Tidak 

Tepat dalam memeragakan pola lantai tari daerah.   

Terampil dan lincah dalam memeragakan pola lantai tari 

daerah. 
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JURNAL PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan  

  SBdP) 

Alokasi Waktu : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

NO TANGGAL NAMA 

SISWA 

CATATAN 

PERILAKU 

BUTIR 

SIKAP 

TINDAK 

LANJUT 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      
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JURNAL PENILAIAN SIKAP SOSIAL 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6. Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : 2. Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 1 (Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan  

  SBdP) 

Alokasi Waktu : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

NO TANGGAL NAMA 

SISWA 

CATATAN 

PERILAKU 

BUTIR 

SIKAP 

TINDAK 

LANJUT 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

 

 



 
 

209 
 

 

LAMPIRAN 15 

 

Kriteria Penilaian Membaca Pemahaman 

 

No Aspek yang akan dinilai 
Skor 

4 3 2 1 

1 Pemahaman isi teks Isi teks dipahami secara 

keseluruhan 

Sebagian besar isi teks 

dapat dipahami 

Hanya sebagian kecil isi 

teks yang dapat dipahami 

Belum dapat 

memahami isi teks 

2 Keruntutan pengungkapan 

isi teks 

Isi teks ditulis secara 

runtut sesuai urutan isi 

bacaan yang telah 

dibaca 

Sebagian besar isi teks 

ditulis secara runtut 

namun ada beberapa 

kalimat yang terbolak-

balik kurang sesuai 

dengan urutan isi bacaan 

yang telah dibaca 

Sebagian besar penulisan 

isi teks masih terbolak-

balik, kurang sesuai 

dengan urutan isi bacaan 

yang telah dibaca 

Belum dapat 

menuliskan isi teks 

secara runtut sesuai 

dengan urutan isi 

bacaan yang telah 

dibaca 

3 Ketepatan diksi Diksi yang digunakan 

sangat beragam dan 

memiliki makna yang 

sesuai dengan isi bacaan 

yang telah dibaca 

Diksi yang digunakan 

cukup beragam dan 

memiliki makna yang 

sesuai dengan isi bacaan 

yang telah dibaca 

Penggunaan diksi tidak 

beragam, hanya 

menggunakan diksi 

seperti dalam teks bacaan 

yang telah dibaca 

Belum dapat 

menggunakan diksi 

yang bermakna 

4 Ketepatan struktur kalimat Struktur kalimat yang 

digunakan secara 

keseluruhan sangat 

sesuai dengan jenis 

kalimat 

Sebagian besar struktur 

kalimat yang digunakan 

sudah sesuai dengan 

jenis kalimat 

Terdapat banyak kalimat 

yang tidak sesuai dengan 

struktur kalimat 

berdasarkan jenis 

kalimatnya 

Belum mampu 

menyusun kalimat 

dengan memperhatikan 

struktur kalimat 
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5 Ejaan dan tata tulis Ejaan dan tata tulis yang 

digunakan secara 

keseluruhan sangat 

sesuai dengan PUEBI 

Sebagian besar ejaan 

dan tata tulis yang 

digunakan sudah sesuai 

dengan PUEBI, namun 

masih ada sedikit 

kekeliruan 

Masih banyak kesalahan 

dalam penggunaan ejaan 

dan tata tulis sehingga 

tidak sesuai dengan 

PUEBI 

Belum dapat 

menggunakan ejaan 

dan tata tulis sesuai 

PUEBI 

Sumber: (Tarigan, 2016: 2-3) 

 

Jumlah skor maksimal = 20 

Nilai = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 

Nilai = 
(… )+(… )+(… )+(… )+(… )

20
 𝑥 100 

Nilai = .... 
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LAMPIRAN 16 

 

DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA SOAL 

No Nama Siswa Kode 

1 ATP S1 

2 ASA S2 

3 AS S3 

4 AMJ S4 

5 AMK S5 

6 AMS S6 

7 ARF S7 

8 FK S8 

9 IF S9 

10 ID S10 

11 JFA S11 

12 KPC S12 

13 LN S13 

14 MAR S14 

15 MTAP S15 

16 MWRA S16 

17 NN S17 

18 RA S18 

19 SR S19 

20 TS S20 

21 VNN S21 
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LAMPIRAN 17 

 

HASIL UJI COBA INSTRUMEN SOAL 
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LAMPIRAN 18 

 

ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN  

SOAL UJI COBA 

 

1. Analisis Validitas Instrumen Soal Uji Coba 
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2. Analisis Reliabilitas Instrumen Soal Uji Coba  
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LAMPIRAN 19 

 

ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABIALITAS INSTRUMEN 

PENILAIAN KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

 

1. Validitas Instrumen Penilaian Keterampilan Membaca Pemahaman 
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2. Reliabilitas Instrumen Penilaian Keterampilan Membaca Pemahaman 
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LAMPIRAN 20 

 

ANALISIS TARAF KESUKARAN SOAL MEMBACA PEMAHAMAN 
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LAMPIRAN 21 

 

ANALISIS DAYA BEDA SOAL MEMBACA PEMAHAMAN 
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LAMPIRAN 22 

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN OBSERVASI 
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LAMPIRAN 23 

 

DOKUMENTASI 

 

 

Wawancara dengan guru kelas V SDN 5 

Klaling 

 

Siswa mengisi angket kebutuhan 

 

Uji coba soal di kelas VI SDN 3 Klaling 

 

Uji coba instrumen penilaian 

keterampilan membaca pemahaman di 

kelas VI SDN 3 Klaling 

 

Konsultasi dengan validator ahli media 

 

Lokasi penelitian di SDN 5 Klaling 

Kudus 
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LAMPIRAN 24 

DESAIN BIG BOOK BERBASIS MULTIMEDIA 

 

Tampilan awal media big book 

 

Tampilan bagian judul media big book 
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Tampilan menu pada media big book 

 

Tampilan petunjuk penggunaan media big book 

 

Tampilan halaman 1 submenu materi berisi setengah paragraf 

pernyataan umum dari teks eksplanasi 

 

Tampilan halaman 2 submenu materi berisi lanjutan pernyataan 

umum dari teks eksplanasi 
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Tampilan halaman 3 submenu materi berisi paragraf deretan 

penjelas dari teks eksplanasi 

 

Tampilan halaman 4 submenu materi berisi lanjutan paragraf 

deretan penjelas dari teks eksplanasi 

 

Tampilan halaman 5 submenu materi berisi paragraf interpretasi 

dari teks eksplanasi 

 

Tampilan halaman 6 submenu materi berisi lanjutan paragraf 

interpretasi dari teks eksplanasi 
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Tampilan halaman 7 submenu materi berisi lanjutan paragraf 

interpretasi dari teks eksplanasi 

 

Tampilan submenu pustaka 

 

Tampilan submenu biodata pengembang media big book 
 

Tampilan awal submenu kuis 
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Tampialn kolom identitas pengguna 

 
Tampilan petunjuk pelaksanaan kuis 

 
Tampilan soal nomor 1 pada submenu kuis 

 
Tampilan soal nomor 2 pada submenu kuis 
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Tampilan soal nomor 3 pada submenu kuis 

 
Tampilan soal nomor 4 pada submenu kuis 

 
Tampilan soal nomor 5 pada submenu kuis 

 
Tampilan hasil pengerjaan soal pada submenu kuis 
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Tampilan ulasan soal pada submenu kuis 

 

Tampilan bagian akhir media big book 

 

 

 

 

 


