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ABSTRAK 

 

Izkiyah, Laeli. 2020. Pengembangan Media Gambar Berseri Berbasis Montase 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Muatan Bahasa 

Indonesia Kelas III SDN Wonosari 03 Semarang. Sarjana Pendidikan. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sukardi, S.Pd., M.Pd.    

90 halaman. 

Berdasarkan observasi dan wawancara di SDN Wonosari 03, permasalahan 

yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu media yang tersedia 

masih terbatas untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan 

rendahnya hasil belajar siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan 

penelitian pengembangan gambar berseri untuk mengatasi keterampilan menulis 

narasi siswa kelas tiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media dan 

menguji kelayakan dari media gambar berseri berbasis montase. 

Penelitian ini memakai teori Borg and Gall yang telah disesuaikan menjadi 

enam langkah, yaitu observasi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain 

produk, validasi ahli, revisi desain, dan uji coba produk skala kecil. Pemerolehan 

data dari angket kebutuhan guru dan siswa, sedangkan lembar validasi berasal dari 

ahli media dan materi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, data 

dokumen, angket, dan tes. Teknik analisis data, meliputi analisis data produk, dan 

analisis data awal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan media gambar berseri 

mendapat kriteria sangat baik dari tanggapan guru dan siswa melalui model 

pengembangan dari teori Borg and Gall. Persentase yang didapat dari ahli materi 

sebesar 95% dengan kriteria sangat layak. Persentase yang didapat dari ahli media 

adalah 94,1% dengan kriteria sangat layak. Hasil belajar uji skala kecil mengalami 

peningkatan dengan perolehan kriteria sedang.  

Simpulan penelitian ini yaitu 1) Pengembangan media gambar berseri 

menggunakan teori Borg and Gall. 2) Kriteria penilaian kelayakan media dan 

materi sangat layak. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk 

mengembangkan media yang lebih banyak untuk belajar menulis. 

 

Kata kunci: menulis narasi, montase, gambar berseri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara untuk dapat merasakannya. 

Kehadiran pendidikan mempunyai kedudukan yang menentukan bagi manusia 

karena menjadi salah satu modal untuk menyongsong kemajuan teknologi dan 

perkembangan zaman, seperti tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 Ayat (1) 

menerangkan bahwa “Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 

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

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 pasal 19 ayat (1), menjelaskan 

bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif dan 

memuaskan maka diperlukan alat peraga yang tepat untuk penunjang proses 

pembelajaran.  Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

bab III ayat 2(j) menyebutkan bahwa media pembelajaran berupa alat bantu proses 

pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Cara memilih media yang 

tepat dapat membantu proses belajar sehingga bisa membantu mencapai tujuan 

kurikulum dari peserta didik. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 

Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah menyebutkan bahwa tujuan kurikulum yang harus 

dicapai peserta didik dalam kurikulum 2013 meliputi empat kompetensi, yaitu (1) 

kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. 

Kompetensi-kompetensi itu bisa diperoleh dengan proses belajar mengajar 

intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan  struktur 

kurikulum yang sudah ditetapkan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa ada 

delapan muatan pembelajaran dalam struktur kurikulum Sekolah Dasar, satu di 

antaranya yaitu Bahasa Indonesia. 

Tujuan  muatan pelajaran  Bahasa Indonesia secara  rinci  tertuang  dalam 

Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah. Badan Standar Nasional Pendidikan 

(2016:100)  menyebutkan  bahwa  muatan pelajaran  bahasa Indonesia dimaksudkan  

supaya siswa mempunyai kecakapan sebagai berikut: 1) Memiliki kepedulian, rasa 

percaya diri, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan bahasa 

Indonesia; 2) Mengenal konteks budaya dan konteks sosial, satuan kebahasaan, 

serta unsur paralinguistik dalam penyajian teks; 3) Mengenal bentuk dan ciri teks 

deskriptif serta teks  sederhana; dan 4) Menyajikan secara lisan dan tulis berbagai 

teks sederhana.  

Zulela (2012:4) mengatakan bahwa proses belajar mengajar Bahasa 

Indonesia di sekolah dasar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

melakukan komunikasi dengan baik, yakni komunikasi lisan ataupun tulisan.  

Menurut I Made Sutama (2016: 8), ada empat kategori kemampuan 

berbahasa yakni keahlian mendengarkan, keahlian bercakap/berbicara, keahlian 

membaca, dan keahlian menulis. Kategori-kategori itu dapat dikuasai oleh peserta 

didik secara bertahap kurun waktunya. Kemampuan pertama yang tumbuh yakni 

kemampuan mendengarkan. Selanjutknya, mulailah berkembang kemampuan 

berbicara dengan berjalannya kemampuan mendengarkan. Kemudian 

berkembanglah kemampuan membaca sebelum kemampuan menulis. Dalman 
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(2016:2) menyebutkan bahwa Menulis adalah aspek yang paling rumit/kompleks 

hal ini dikarenakan menulis menuntut agar kita bisa menyusun dan 

mengorganisasikan isi dari tulisan dan juga dapat menyajikannya ke dalam bahasa 

tulis. 

Susanto (2013:243) menyebutkan bahwa keterampilan menulis 

berhubungan terhadap aktivitas seseorang  dalam melakukan pemilihan dan 

pemilahan, serta penyusunan amanat yang dikirimkan melalui bahasa tulisan. 

Menulis bisa diartikan sebagai keterampilan yang dipunyai oleh seseorang yang 

bertujuan untuk menyampaikan atau mengomunikasikan pesan yang berbentuk 

tulisan. Kemudian, Dalman (2016:4) menyebutkan bahwa menulis merupakan 

suatu proses menyampaikan pikiran, ide, emosi berbentuk lambang/tanda/tulisan 

yang mempunyai makna.  

Menurut Tarigan (2013:3-4) Kecakapan menulis tak dapat dikuasai 

seseorang dengan instan. Tetapi juga dengan berlatih dan penerapan yang optimal 

dan juga berturut-turut. Keterampilan menulis dapat ditingkatkan dengan 

melakukan pengembangan media pembelajaran. Materi atau bahan pengajaran 

dapat diperjelas dengan adanya media pembelajaran sehingga membuat lebih 

bervariasinya metode pembelajaran. Nunuk suryani, dkk, (2018: 14) mengatakan 

bahwa media pembelajaran bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan pembelajaran 

yang lebih menarik agar bisa  memunculkan motivasi dalam belajar peserta didik 

dan menjadikan peserta didik tidak mudah bosan saat mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

Menurut Arsyad, Azhar (2014:3), media merupakan alat yang digunakan 

dalam penyampaian tujuan/pesan pembelajaran. Media memiliki fungsi utama yaitu 

menjadi alat untuk membantu dalam proses belajar mengajar yang berpengaruh 

terhadap keadaan, situasi, dan lingkungna belajar yang dirancang dan dibuat 

pendidik. 

Satu diantara media sederhana yang dapat dipakai dalam proses belajar 

mengajar bahasa Indonesia adalah media gambar berseri. Arsyad (2017: 114) 

mengatakan bahwa gambar berseri yaitu sekumpulan gambar yang bercerita 

mengenai suatu kejadian yang bersifat menarik, disusun secara urut menjadi sebuah 
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rangkaian cerita. Media gambar berseri ini dapat dikolaborasikan dengan montase. 

Montase merupakan suatu karya dengan cara pembuatan melalui pemotongan dan 

penempelan objek gambar dari sumber-sumber seperti foto yang sudah tercetak, 

koran, majalah,serta buku yang selanjutnya ditempel pada suatu bidang dan 

membentuk satu kesatuan karya  maupun tema (Muharrar dan Verrayanti, 2013: 

44-45). 

Berdasarkan hasil kegiatan observasi melalui pengamatan serta wawancara 

bersama guru kelas III di SDN Wonosari 03 Semarang ditemukan berbagai 

permasalahan antara lain rendahnya keterampilan menulis peserta didik di dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya peserta didik dalam 

menguasai kosa kata Bahasa Indonesia. Siswa lebih condong menggunakan bahasa 

daerah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, guru tidak menyediakan 

media khusus yang mendukung dalam pembelajaran tersebut sehingga siswa 

mengalami kesukaran dalam menangkap materi yang dijelaskan oleh pendidik. 

Permasalahan lain yang ditemukan peneliti adalah masih rendahnya hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Problema di atas juga dibantu melalui data hasil belajar PTS peserta didik 

kelas III semester 1 tahun pelajaran 2018/2019 di SDN Wonosari 03 Semarang pada 

muatan pembelajaran Bahasa Indonesia yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Berikut merupakan diagram ketuntasan hasil belajar PTS muatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas III SDN Wonosari 03 Semarang: 
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Gambar 1.1  Diagram ketuntasan dari hasil belajar PTS muatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III SDN Wonosari 03 Semarang 

Berdasarkan dari jumlah siswa kelas III SDN Wonosari 03 Semarang 

sebanyak 35 siswa, 20 siswa (57%) diantaranya belum mencapai KKM dan 15 

siswa (43%) sudah memenuhi KKM. Djamarah (2013: 108) menjelaskan bahwa 

proses pembelajaran bisa dikatakan sukses jika 75% atau lebih dari jumlah siswa  

yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran bisa mecapai KKM yang sudah di 

tentukan oleh satuan pendidikan, dan jika kurang dari 75% artinya harus 

dilaksanakan remedial. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka bisa diketahui bahwa media 

pembelajaran masih terbatas. Penggunaan media pembelajaran yang kurang 

optimal merupakan permasalahan dasar yang memicu permasalahan lain muncul 

sehingga perlu adanya inovasi baru dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

akan mengembangkan media pembelajaran Gambar berseri berbasis montase pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III di SDN Wonosari 03 Semarang untuk 

membantu proses pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran Gambar 

berseri dapat mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran dikarenakan 

penggunaan media  yang dikemas menarik dan inovatif sehingga menarik keinginan 

belajar dari siswa. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Ngurah andi Putra 

(2014: 241) dalam studinya yang berjudul “Penggunaan Media Gambar Seri untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas IV SDN Moahino Kabupaten Morowali”. Hasil penelitian ini 

43%

57%

DIAGRAM KETUNTASAN DARI HASIL 
BELAJAR PTS BAHASA INDONESIA KELAS 

III SDN WONOSARI 03 SEMARANG 

TUNTAS TIDAK TUNTAS
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menjelaskan  bahwa pada tes pertama terdapat 4 siswa yang memperoleh ketuntasan 

klasikal yakni 20%. Siklus I secara individu ada 9 siswa dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 45%. Lalu pada siklus II terdapat 17 peserta didik secara individu 

mengalami ketuntasan belajar klasikal yaitu 85%. Sehingga dapat simpulkan yaitu 

terdapat peningkatan 40% dari siklus I dan siklus II. 

Penelitian lain yang medukung yakni penelitian oleh Nutabonis dalam 

studinya yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Melalui Penggunaan Media Gambar Berseri”(2017). Nutabonis, Sriwongso (2017: 

Vol 7 No 723) mengungkapkan bahwa media gambar berseri bisa memberikan 

peningkatan keterampilan menulis narasi peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya skor/nilai bisa ditemukan pada sebelum tindakan, siklus I hingga 

siklus II. Nilai/skor seblum dilakukan tindakan yakni 68.90, siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 73.54 dan pada siklus II nilai rata – rata peserta didik 

mengalami pengingkatan menjadi 80.06. Berdasarkan hasil tersebut bisa 

disimpulkan yakni pembelajaran dengan memakai media gambar berseri bisa 

memberikan peningkatan keterampilan menulis naratif siswa  kelas IV SD 1 

Blunyahan. 

Selanjutnya adalah penelitian yang dijalankan oleh Sutri (2015: 121) yang 

berjudul “Pembelajaran Keterampilan Menulis Narasi Dengan Media Gambar 

Berseri Pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Plawad II Karawang Timur” 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks narasi dengan memakai 

bantuan media gambar berseri cukup baik karena sebagian besar peserta didik bisa 

memberikan deskripsi terhadap gambar-gambar menjadi sebuah paragraf/karangan 

dengan baik.dengan pemilihan kata yang yang memiliki variasi, menggunakan kata 

ganti, mensubstitusikan, penggunaan huruf kapital yang tepat, elipsisi, serta bisa 

mengidentifikasikan preposisi dan prefiks. 

Kemudian dari penelitian yang dilaksanakan oleh Catur Endah Fillaili dan 

Asri Susetyo Rukmi (2014: 10) dengan judul “Penggunaan Media Gambar Seri 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas V SDN 

Balongjeruk Kediri”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan pada siklus I dan siklus II mencapai 100%. Peserta didik memperoleh 
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nilai 73,21 pada siklus I dan 92,85 pada siklus II. Kemudian hasil dari tes menulis 

narasi menggunakan media gambar berseri ketuntasan rata-rata peserta didik pada 

siklus I yaitu 73,97 dengan ketuntasan klasiklanya sebesar 54,14%, sedangkan pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 80,95% dengan nilai rata-rata siswa 

sebesar 80,64. 

Selain itu, penelitian lain yang juga mendukung permasalahan ini yaitu 

penelitian yang dilaksanakan oleh Fifin Naili Rizkiyah (2018: 72) dengan judul 

“Improving Students’ Ability  In Writing Narrative Texts  By Implementing Picture 

Series”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seri gambar secara efektif dapat 

memberikan peningktan kemampuan siswa dalam menulis teks naratif. Semua 

siswa telah mencapai skor minimum 3. Selain itu, banyak peserta didik yang 

memberikan respon positif terhadap penerapan seri gambar, dalam hal 70% siswa 

menunjukkan kegembiraan. Selain itu, mereka menemukan bahwa seri gambar 

menarik, mudah dimengerti, apalagi, itu membantu mereka untuk mengatur 

paragraf dan mengembangkan ide-ide dalam menulis teks naratif. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas bisa dipahami bahwa penggunaan 

media gambar berseri memiliki dampak positif bagi pembelajaran dan bisa 

memberikan peningkatan dari hasil belajar peserta didik. Sehingga, penggunaan 

media gambar berseri berbasis montase ini mempunyai potensii yang besar untuk 

dikembangkan sebagai media pembelajaran, yaitu pada muatan pembelajaran 

bahasa Indonesia khususnya pada materi menulis naratif.  

Berdasarkan latar belakang yang sudah paparkan, peneliti akan melakukan 

pengkajian melalui penelitian pengembangan Research and Development yang 

diberi judul “Pengembangan Media Gambar Berseri Berbasis Montase Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Muatan Bahasa Indonesia Siswa 

Kelas III SDN Wonosari 03 Semarang”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengidentifikasikan beberapa 

permasalahan yang ada di Sekolah Dasar Negeri Wonosari 03 sebagai berikut: 

1. Pemahaman materi Bahasa Indonesia peserta didik kelas III SDN Wonosari 

03 Semarang terutama dalam keterampilan menulis karangan narasi rendah; 

2. Penguasaan kosakata Bahasa Indonesia rendah; 

3. Media yang digunakan oleh guru terbatas sehingga peserta didik kurang 

memahami materi yang dipaparkan; 

4. Waktu guru untuk mengembangkan media sangat terbatas; 

5. Guru tidak menggunakan metode dan model pembelajaran yang inovatif; 

6. Hasil belajar peserta didik pada muatan Bahasa Indonesia rendah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada 

pemahaman materi Bahasa Indonesia kelas III Sekolah Dasar Negeri Wonosari 03 

terutama dalam keterampilan menulis karangan narasi yang masih rendah serta 

terbatasnya media pembelajaran yang digunakan guru. Peneliti mengembangkan 

media pembelajaran berupa gambar berseri berbasis montase untuk materi karangan 

narasi kelas III SD Wonosari 03 Ngaliyan Kota Semarang. 
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1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana desain pengembangan media gambar berseri berbasis montase 

untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Wonosari 03 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang? 

2. Bagaimana kelayakan media gambar berseri berbasis montase untuk 

meningkatkan keterampilan menulis narasi pada Siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Wonosari 03 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji  oleh peneliti maka tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Mengembangkan media pembelajaran gambar berseri berbasis montase 

untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas III Sekolah 

Dasar Negeri Wonosari 03 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang; 

2. Menguji tingkat kelayakan media gambar berseri berbasis montase untuk 

meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas III Sekolah Dasar 

Negeri Wonosari 03 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di maksudkan agar bisa memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian dari segi teoretis dan praktis 

dapat diuraikan sebagai berikut. 
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1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis yaitu manfaat dalam bidang keilmuan yang dipelajari serta 

dikaji dalam penelitian serta bisa menguatkan suatu teori yang telah ada atau bisa 

digunakan untuk menambah teori yang telah ada. 

1. Memberikan gambaran mengenai pembelajaran bahasa Indonesia melalui 

penggunaan media gambar berseri berbasis montase; 

2. Menjadi sumber pengetahuan untuk kajian-ajian penelitian selanjutnya yang 

relevan; 

3. Menambah kajian tentang temuan-temuan penelitian dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat yang bisa dirasakan baik bagi peneliti, 

orang yang membaca, atau orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan topik 

penelitian ini. 

1. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa memudahkan dalam 

menerima materi pelajaran dan meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskriptif materi muatan pembelajaran Bahasa Indonesia sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan guru dalam penyampaian materi 

muatan Bahasa Indonesia secara efektif maupun secara efisien sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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3. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran yang 

dilaksanakan guru dengan menggunakan media yang menarik dan menyenangkan  

sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat dicapai secara 

optimal serta menambah mutu pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia.  

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai pengetahuan dan pengalaman 

tentang prosedur pengembangan media gambar berseri berbasis montase dalam 

muatan Bahasa Indonesia untuk siswa kelas III disekolah dasar. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang peneliti kembangkan dari gambar berseri untuk 

siswa kelas III SDN Wonosari 03 adalah sebagai berikut. 

1. Ukuran dari gambar seri yaitu A4 

2. Jumlah dari halaman adalah 16 halaman. 

3. Bagian awal produk berisi prakata dan petunjuk penggunaan buku bagi 

siswa. 

4. Bagian isi berisi Ayo Menyimak yang bertujuan agar peserta didik 

membaca contoh teks narasi yang berjudul “Arya Selalu Berhemat Energi”, 

kemudian  guru menjelaskan contoh prosedur dalam menulis teks narasi dari 

dan Ayo Menulis yang bertujuan agar peserta didik menuliskan teks narasi 

yang berjudul “Ayo Berhemat Energi”. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Berdasarkan kerangka teoritis ini, peneliti akan mengkaji beberapa teori terkait 

dengan variabel penelitian yaitu pengembangan media pembelajaran, media 

gambar berseri, montase, belajar dan pembelajaran, bahasa Indonesia, keterampilan 

menulis, serta menulis narasi. 

2.1.1 Hakikat Penelitian dan Pengembangan 

2.1.1.1 Pengertian Pengembangan 

Menurut Sugiyono (2015:5), Mengembangkan merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk mendalami, memberikan keluasan, dan memberikan 

penyempurnaan suatu ilmu pengetahuan, teori, tindakan ataupun yang sudah ada 

produk sebelumnya. Perbaruan produk ini yakni produk yang sudah ada agar lebih 

mudah dipakai, efektif dan efisien atau membuat produk yang baru (produk yang 

belum pernah ada) merupakan arti pengembangan secara luas (Sugiyono, 2015:28). 

Pengembangan sifatnya adalah untuk menyempurnakan yang telah ada (baik fungsi 

maupun bentuknya). Pengembangan isinya yakni aktivitas pembuatan rancangan 

menjadi sebuah produk dan kemudian dilakukan uji validitas produk secara 

berulang-ulang sampai menghasilkan produk yang sesuai dengan penilaian 

spesifikasi yang ditentukan (Sugiyono, 2015:38). 

 

2.1.1.2 Pengertian Penelitian dan Pengembangan 

Sugiyono (2015:28) menyatakan bahwa penelitian/pengembangan yakni 

suatu metode atau proses yang dipakai untuk memberikan validasi dan melakukan 

pengembangan produk. Arti dari memvalidasi produk yaitu melakukan pengujian 

efektivitas dari produk tersebut. Sedangkan arti mengembangkan artinya 
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melakukan perbaruan suatu produk yang sudah ada agar dapat lebih mudah dipakai, 

efekitf dan efisien ataupun melakukan penciptaan produk yang baru(sebelumnya 

tidak ada). 

Kemudian Sugiyono (2016:407) mengemukakan bahwa penelitian dan 

pengembangan yaitu suatu metode dalam penelitian yang dipakai untuk membuat 

produk tertentu, serta melakukan  keefektifan produk tersebut. Penelitian ini 

digunakan untuk menganalisis kebntuhan dan untuk dilakukan pengujian 

efektivitas produk. 

Berdasakan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa 

penelitian/pengembangan yakni suatu penelitian untuk mengembangkan produk 

yang telah ada sebelumnya/menghasilkan produk yang belum ada sebelumnya. 

2.1.2 Hakikat Media Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014:4) media pembelajaran mencakup  alat yang dipakai 

dalam menyalurkan suatu materi pembelajaran, yang meliputi buku, perekam 

suara, kaset, video kamera, video rekorder, film, gambar bingkai, foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer. Media juga dapat dikatakan sebagai bagian dari 

sumber belajar yang bisa memotivasi siswa untuk belajar dan berisi materi 

instruksional di lingkungan peserta didik. 

Selanjutnya Kristanto dan Hartanto (2014: 29) menjelaskan bahwa media 

dalam gambar memiliki pengertian sebagai alat, bahan, serta teknik. Media yang 

dipakai disesuaikan dengan gagasan yang nantinya ditampilkan. Media memiliki 

karakteristik atau ciri membuka kesempatan bagi ekspresi individu tanpa batas.  

Media dapat dipakai untuk menyampaikan maksud/pesan dan bisa 

memberikan rangsangan otak, perasaan, kefokusan, dan minat peserta didik 

dimaksudkan agar bisa memacu terjadinya proses pembelajaran yang dilakukan 

secara sengaja, memiliki tujuan, serta dapat dikendalikan (Sutri, 2015:Vol 3 No 1). 
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Berdasarkan penjelasan dari ahli-ahli maka bisa disimpulkan bahwa media 

pembelajaran yaitu apapun yang bisa digunakan sebagai perantara/medium dalam 

penyampaian materi pembelajaran  dari sumber belajar kepada peserta didik. 

 

2.1.2.2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Menurut Bruner dalam Arsyad (2014: 10) terdapat tiga tingkatan utama 

dalam pemerolehan informasi belajar, yakni enactive (pengalaman langsung), 

iconic (pengalaman piktoral), serta simbolic (pegnalaman abstrak). Tingakatan 

pengalaman tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kerucut Dale. 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Sumber: Arsyad (2014: 14) 

Berdasarkan gambar di atas, tingkatan kerucut Dale dari atas ke bawah 

meliputi: lambang kata dan visual, gambar tidak bergerak, radio perekam, gambar 

hidup pameran, televisi, karyawisata, pertunjukan drama, benda tiruan atau 

pengamatan dan pengalaman langsung. Berdasarkan kerucut Dale tersebut, apabila 

semakin keatas artinya semakin tinggi tingkat keabstrakan media atau dengan kata 

lain media tersebut bersifat konkret. (Arsyad, 2014: 14). 

Siswa akan lebih cepat menerima informasi dengan menggunakan media 

yang bersifat kongkrit. Sedangkan jenis media yang bersifat abstrak cenderung 

kurang merangsang imajinasi peserta didik. Oleh karena itu, siswa tidak bisa 
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mengembangkan jawaban sebagai output dalam mengamati media yang bersifat 

abstrak tersebut. Menurut Tarigan (2013:14) media yang bersifat kongkrit dapat 

berupa: (1) pengalaman  langsung; (2) benda tiruan atau pengamatan; (3) 

dramatisasi; (4) karyawisata; (5) televisi; (6) gambar hidup; (7) gambar diam; (8) 

rekaman video. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, media gambar berseri berbasis montase ini 

berada pada tingkatan ketiga jika diurutkan dari atas, yaitu pada tingkatan lambang 

kata, lambang visual, dan gambar diam. Media tersebut berisi gambar yang 

bersusun serta informasi atau pengetahuan terkait ururan-urutan dalam membuat 

karangan narasi yang dapat dijadikan tema atau topik karangan tersebut. 

 

2.1.2.3 Fungsi Media Pembelajaran  

 

Menurut Arsyad (2016:20-21) ada empat kegunaan media pembelajaran, 

terkhusus media visual, yaitu a) keguanaan atensi, b) kegunaan afektif, c) 

kegunaan kognitif, dan d) kegunaan kompensatoris.  

Media visual dengan kegunaan atensi merupakan inti, artinya menarik serta 

menjadi pusat perhatian peserta didik untuk konsentrasi pada isi materi yang 

berhubungan dengan arti/makna visual yang diperlihatkan atau bersamaan dengan 

teks materi  dari pelajaran. Kemudian kegunaan afektif media visual bisa dilihat 

dari tingkatan kesenangan peserta didik pada saat belajar suatu teks yang memiliki 

gambar. Media visual dengan kegunaan kognitif yaitu bisa dilihat berdasarkan dari 

hasil berbagai temuan dalam penelitian yang menjelaskan bahwa lambing visual 

atau gambar dapat mempercepat ketercapaian tujuan untuk mmahami serta 

mengingat pengetahuan atau amanat yang tertera di dalam gambar. Sedangkan 

kegunaan kompensatoris media pembelajaran dapat dilihat berdasarkan temuan-

temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa media visual dapat memberikan 

konteks untuk mencerna teks menolong peserta didik yang kurang dalam membaca 

untuk memahami pengetahuan dalam teks dan mengingat kembali. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari media 

pembelajaran ada empat, khususnya media visual yaitu kegunaan atensi, kegunaan 

afektif,  kegunaan kognitif, dan kegunaan kompensatoris. 
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2.1.2.4 Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014: 15) menjelaskan bahwa media mempunyai tiga 

karakteristik yaitu (1) ciri fiksasif, yang menggambarkan kemampuan media dalam 

melakukan perekaman, penyimpanan, pelestarian, dan mengontruksikan suatu 

kejadian atau obyek. Melalui karakteristik ini, media dapat merekam peritiwa atau 

obyek pada waktu bersamaan tertentu disalurkan tanpa memperhatikan waktu; (2) 

karakteristik manipulatiff,  artinya suatu kejadian atau peristiwa dapat dimanipulasi 

atau diedit agar bisa digunakan sewaktu-waktu dan tidak butuh waktu yang banyak; 

dan (3) karakteristik diistributif, suatu obyek atau peristiwa memungkinkan 

dijalankan menggunakan tempat, dan secara bersama-sama peristiwa tersebut 

diberikan pada siswa-siswa dengan rangsangan pengalaman yang hampir sama 

tentang peristiwa tersebut. Misalnya dalam bentuk rekaman video, audio, ataupun 

disket computer (Arsyad, 2014:15-17). 

 

2.1.2.5 Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Nunuk Suryani, dkk. (2018: 14-15), terdapat beberapa manfaat 

penggunaan media pembelajaran bagi pengajar dan bagi peserta didik, antara lain: 

1) Manfaat penggunaan media pembelajaran bagi pengajar: 

a. Menumbuhkan daya tarik atau perhatian dan motivasi peserta didik untuk 

belajar; 

b. Menjadi pedoman, arah, dan urutan pengajaran yang sistematis; 

c. Membantu meningkatkan kecermatan dana ketelitian dalam penyajian materi 

pelajaran; 

d. Memudahkan penyajian materi yang lebih konkret, terutama materi yang 

abstrak; 

e. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar agar 

pembelajaran tidak membosankan; 

f. Meningkatkan rasa percaya diri seorang pengajar. 

2) Manfaat penggunaan media bagi peserta didik: 

a. Menumbuhkan rasa penasaran atau ingin tahu siswa untuk belajar; 
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b. Memberikan ransangan pada peserta didik untuk belajar; 

c. Memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam terhadap materi pelajaran 

melalui media; 

d. Menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan sehingga peserta didik lebih 

fokus pada pembelajaran. 

 

2.1.2.6 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Media dibagi menjadi empat kategori yaitu media grafiis, media 3D(tiga 

dimensi), media proyeksi, dan pemakaian lingkungan yang dijadikan media 

pengajaran (Sudjana & Riva’I, 2017:3-4). Media grafis meliputi: gambar, foto, 

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, dan komik. Sedangkan media 3D 

berbentuk model seperti model padat, model penmpang, diorama, dan lain lain. 

Kemudian model proyeksi, sperti gambar bingkai, film strips, film, dan lain-lain. 

Sedangkan media dengan pemakaian lingkungan yaitu pengajar mnggunakan 

media yang ada disekitar (lingkunagn) untuk memudahkan siswa memahami materi 

yang diajarkan.  

 

2.1.2.7 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Cara pemilihan media tidak boleh hanya karena suka saja, tetapi juga harus 

memperhatikan kemanfaatannya. Guru harus memilih media dengan tepat dan 

sesuai tujuan pembelajarannya. Menurut Sudjana & Riva’I (2017:4), kriteria yang 

sebaiknya diperhatikan dalam memilih media pembelajaran yang baik adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan pembelajaran 

Guru perlu memahami tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan pada saat 

menentukan media yang akan dipakai. Media yang nantinya dipilih harus 

disesuaikan dengan tujuan instruksional yang telah ditentukan  yang berisikan 

unsur pemahaman, pengaplikasian, penganaliasisan, serta sintesis. Tujuannya 

adalah supaya pembelajaran akan lebih terarah dan bermakna. 
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2. Mendukung materi pelajaran 

Pemilihan media harus disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan 

siswa ketika mendalami isi materinya. Hal ini dikarenakan tidak seluruh materi 

bisa diberikan secara gamblang, akan tetapi harus disampaikan dalam bentuk 

konsep, simbol atau sesuatu yang lebih general lalu baru diberikan penjelasan. 

3. Mudah didapatkan 

Beberapa pertimbangan dalam memilih media pembelajaran juga dari 

pemerolehan media pengajaran, sederhana, harga terjangkau, tahan lama, serta 

dapat digunakan berkali-kali. 

4. Guru mampu dan terampil dalam penggunaannya 

Apabila guru mampu serta terampil dalam memakai media pembelajaran 

yang sudah dipilih akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

5. Cocok dengan taraf berfikir peserta didik 

Pemilihan media harus mempertimbangkan kesesuaian taraf berfikir peserta 

didik, hal ini dimaksudkan agar makna yang ada di dlaamnya dapat dimengerti 

oleh peserta didik. Penyajian grafik yang isinya adalah data atau angka berbentuk 

persen untuk peserta didik sekolah dasar kelas-kelas rendah tidak bermanfaat. 

Peserta didik kelas rendah lebih cocok disajikan gambar atau poster. Setiap sajian 

materi harus disesuaikan dengan kadar berfikir peserta didik. 

Media pembelajaran yang dipilih tentunya memiliki standar serta 

persyaratan teknis tertentu supaya produk tersebut dapat dikatakan layak untuk 

dipakai.  

 

2.1.2.8 Pengembangan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran selalu membutuhkan suatu pengembangan. Hal ini 

dikarenakan setiap media yang sudah ada masih mempunyai kekurangan untuk 

dimanfaatkan di ruang belajar (kelas) sesuai kebutuhan pendidik, peserta didik, 

ataupun sekolah yang kondisinya beragam (Nunuk Suryani, dkk. 2018: 121). 

Pengembangan media disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru yang 

diharapkan bisa memberikan peningkatan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar 

siswa. 
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Media pembelajaran yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran, kebutuhan pengguna, serta kondisi yang ada. Tujuannya 

untuk mengurangi permasalahan yang ada dalam aktivitas belajar mengajar supaya 

bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Ada lima langkah utama dalam 

mengembangkan media pembelajaran, yakni analisis kebutuhan, menentukan 

model pengembangan, menentukan media yang akan digunakan, melakukan uji 

coba, serta mengimplementasikannya. Hal yang utama dalam pengembangan media 

pembelajaran adalah penentuan model. Hal ini dikarenakan mampu memberikan 

arahan-arahan yang jelas terkait berbagai tahapan yang harus dilaksanakan dalam 

mengembangkan media pembelajaran. 

 

2.1.3 Gambar Berseri 

Satu diantara media sederhana yang bisa dimanfaatkan dalam bembelajaran 

bahasa Indonesia yaitu media gambar berseri. Arsyad (2017: 114) menyatakan 

bahwa media gambar seri yaitu sekumpulan gambar yang bercerita mengenai suatu 

peristiwa yang mengandung unsur kemenarikan, dilakukan penyusunan secara acak 

dan urut menjadi serangkaian cerita. Gambar yang dimaksud tersebut termasuk 

foto, lukisan, dan sketsa. Pratiwi, Dwi (2016: 13) Gambar berseri adalah salah satu 

solusi untuk mengatasi masalah dalam mengajar menulis. Gambar adalah ilustrasi 

yang dapat digunakan sebagai representasi dua dimensi dari orang, tempat atau 

benda. Artinya gambar adalah salah satu media komunikasi yang dapat 

menunjukkan kepada orang, tempat dan hal yang jauh dari kita. Pemanfaatan media 

gambar berseri dalam pembelajaran harapannya bisa memberikan daya tarik pada 

peserta didik, meningkatkan minat serta perhatian siswa dan memberikan gambaran 

mengenai suatu penjelasan yang masih bersifat abstrak.  

Gaser/Gambar berseri yaitu sebuah gambar susun yang saling 

berhubungan/keterkaitan. Jenis media pembelajara ini adalah media pembelajaran 

visual atau gambar diam yang bisa dilihat/ditangkap indera penglihatan. (Rizqi 

Uswatun Khasanah, Sutrisno, Mudzanatun, 2018 : 78). Sedangkan menurut Adi 

permana, Hilda Hilaliyah, Ahmad Muzak (2016 : 88-89) menyatakan bahwa 
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Gambar seri yaitu rangkaian gambar yang terdiri atas dua sampai enam gambar 

yang bercerita mengenai suatu kejadian yang saling berkaitan dan bisa digunakan 

sebagai alur pemikiran siswa dalam kegiatan mengarang. 

Gambar seri dipilih karena menarik dan berisi urutan kronologis dalam 

urutan yang memudahkan siswa untuk menghasilkan dan mengatur ide-ide mereka 

dalam bentuk tertulis. Sehingga, guru disarankan lebih kreatif dalam memilih dan 

menciptakan media yang menarik untuk mensukseskan pengajaran menulis. 

Mereka diharapkan melakukan penelitian untuk mengeksplorasi lebih lanjut 

tentang penggunaan seri gambar dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa. 

(Wening, RH., 2016 : 739) 

Menurut Wan Nurul Atikah Nasution (2018 :33) gambar berseri dapat 

digunakan sebagai alat tolong yang cukup efektif dalam membantu siswa 

menemukan ide/gagasan, serta menyajikannya dalam sebuah karya tulis serta 

merangkainya menjadi sebuah cerita utuh dan juga bisa meningkatkan ketertarikan 

siswa dalam proses pembelajaran. Pemakaian media gambar berseri pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia berhasil meningkatkan keterampilan menulis 

narasi siswa kelas III SDN 1 Wanasaba pada tahun ajaran 2015/2016 (Muharipin, 

2017: 120). 

 

 

2.1.4 Montase 

2.1.4.1 Pengertian Montase 

Muharrar dan Verrayanti (2013: 44-45) menjelaskan bahwa montase 

merupakan suatu karya dengan cara pembuatan melalui pemotongan dan 

penempelan objek gambar dari sumber-sumber seperti foto yang sudah tercetak, 

koran, majalah,serta buku yang selanjutnya ditempel pada suatu bidang dan 

membentuk satu kesatuan karya  maupun tema. Karya montase sama dengan teknik 

menggunting dan menempel sebuah gambar. Gambar jadi yang sudah digunting 

dari berbagai sumber kemudian di tempelkan melalui proses seleksi atau pemilihan. 

Proses seleksi tersebut disbut juga dengan proses reduksi yang nantinya 
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menyisakan gambar yang benar-benar akan digunakan sesuai dengan tema yang 

akan dibuat sesuai komposisi sehingga membentuk sebuah karya montase. 

Montase merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak usia 

dini dan dijadikan sebagai stimulus yang bisa disampaikan oleh orang tua atau guru 

agar dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia dini. Setiap 

kesukaran dalam setiaap kegiatan disesuaikan dengan usia anak (Nurlaili, 2017 : 1). 

Montase merupakan salah satu karya seni rupa dengan mengombinasikan 

berbagai unsur, baik unsur dua dimensi atau tiga dimensi (Kristanto dan Hqryanto, 

2014: 80) 

 

2.1.4.2 Teknik Montase 

Berdasarkan teknik pembuatannya, karya seni montase bisa 

dikelompokkan menjadi dua yaitu teknik foto dan teknik tempel secara manual. 

Akan tetapi kedua teknik ini memiliki prinsip yang sama, yaitu mengompilasi serta 

memadukan gambar-gambar menjadi satu kesatuan dalam karya dalam tema 

tertentu(Muharrar dan Verayanti, 2013:45). Foto yang terbuat dari beberapa 

tempelan atau komplikasi foto-foto lain merupakan montase dalam dunia foto atau 

fotografi disebut dengan montase foto (photo montage). Montase dengan teknik 

ini dapat sederhana, contohnya dengan menempelkan foto seseorang manusia pada 

sebuah foto pemandangan, namun bisa juga rumit dan sangat terencana. Sedangkan 

teknik menempelkan potongan-potongan gambar dari berbagai sumber pada 

sebuah bidang untuk menampilkan satu pesan tertentu disebut dengan teknik 

tempel dalam montase. 

Menurut Probosiwi (2017 : 283) teknik montase cukup efektif dalam 

memberikan/menyampaikan suatu materi pembelajaran, hal ini dikarenakan teknik 

montase dengan berprinsip dasr-dasar seni rupa bisa menolong peserta didik dalam 

memperoleh standar kompetensi dan kompetensi dasar atau tujuan dari suatu 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, proses pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik dan memiliki variasi yang menjadikan hasil belajar peserta 

didik juga ikut meningkat. 
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2.1.5 Hakikat Belajar 

2.1.5.1 Pengertian Belajar 

Slameto (2015:2) menyebutkan bahwa belajar adalah suatu usaha seseorang 

yang dilaksankan agar mendapatkan suatu perubahan sikap yang baru secara 

menyeluruh berdasarkan pengalaman sendiri dalam berinteraksi denagn 

lingkunagn. Sedangkan menurut Hamalik (2017: 28), belajar merupakan proses 

perubahan perilaku seseorang melalui interaksi bersama lingkungan. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli maka bisa ditarik kesimpulan bahwa 

belajar yaitu aktivitas yang dilaksanakan seseorang melalui pengalamannya dalam 

interaksi dengan alam dan lingkungan dalam kurun waktu tertentu untuk 

memperoleh perubahan baik pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan timgkah 

laku. 

 

2.1.5.2 Unsur-unsur belajar 

 

Berdasarkan Rifa’I dan Anni (2016:70-71), terdapat empat unsur belajar 

yaitu siswa, rangsangan(stimulus), memori dan tanggapan.  

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

keterampilan yang didapatkan dari proses belajar terdahulu. 

d. Tanggapan. Tanggapan 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. 

 

2.1.5.3 Faktor-Faktor Belajar 

Aktivitas belajar yang terjadi terhadap diri peserta didik bisa diamati 

berdasarkan perubahan perilaku sebelum maupun sudah berada di dalam peristiwa 

tersebut. Perubahan tersebut dapat diketahui apabila dilakukan pengukuran 

berkenaan kemampuan yang telah dan baru dimiliki peserta didik terlebih dahulu. 

Rifa’i dan Anni (2016:83) menyebutkan bahwa berbagai faktor yang bisa 

mempengaruhi koterlibatan dari proses dan hasil belajar terdiri atas dua kondisi 

yaitu kondisi dari dalam dan luar peserta didik. Kondisi dari dalam meliputi 

keadaan fisik, antara lain sehat jasmani; keadaan psikisnya, seperti kecerdasan 

intelektual, kemampuan mengendalikan emosionalnya,  dan kondisi sosialnya, 

misalnya dalam melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian faktor 

eksternal adalah kondisi eksternal yang terdapat dalam lingkungan siswa. Beberapa 

faktor eksternal meliputi beragam dan tahapan kesukaran suatu materi belajar yang 

diajarkan/dipelajari, ruang untuk belajar, cuaca, keadaan lingkungan, serta 

kebiasaan/adat istiadat masyarakat dalam belajar akan berpengaruh terhadap 

persiapan, pelaksanaan dan hasil dari belajar. 

Adapun menurut Slameto (2015:54-72) menyebutkan bahwa faktor yang 

dapat menjadi pengaruh belajar dikelompokkan menjadi dua, yakni Faktor dari 

dalam meliputi faktor kesehatan jasmani, faktor psikologisnya dan faktor daya 

tahan tubuh. Sedangkan faktor dari luar mencakup faktor dari keluarga, faktor yang 

berasal dari lingkungan sekolah dan faktor dari masyarakat.  

Berdasarkan pendapat tesrsbut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat 

menjadi pengaruh dalam belajar antara lain yaitu faktor dari dalam dan luar siswa. 
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2.1.5.4 Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Rifa’I dan Anni (2016 : 71) hasil belajar yaitu sebuah perubahan 

tingkah laku yang didapatkan siswa setelah melakukan aktivitas pembelajaran. 

Rifa’i dan Anni (2016 : 72-73) menyampaikan bahwa hasil belajar mencakup tiga 

ranah yakni ranah pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan 

(psikomotorik). Ranah pengetahuan/kognitif berhubungan dengan hasil 

pemahaman dan kemampuan berfikir. Ranah kognitif terdiri  atas 

pengetahuan/ingatan (knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan 

(application), penganalisisan (analysis), evaluasi (evaluation), serta 

mengkerasi/membuat (creation). Ranah sikap/afektif meliputi kategori sikap 

menerima (receiving),  memberi tanggapan (responding), menilai (valuing), 

mengorganisasi (organization), serta proses membentuk pola hidup (organization 

by a value complex). Ranah keterampilan/psikomotorik terkait dengan kemahiran 

fisik seperti kecakapan syaraf dan motorik, memanipulasi objek serta pengaturan 

organisasi syaraf. 

Berdasakan pendapat oleh para ahli bisa diambil kesimpulan bahwa hasil 

belajar yaitu perubahan yang didapatkan siswa mencakup semua aspek sebagai 

hasil dari aktivitas belajar. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Standar penilaian Pendidikan bab 1 pasal 1 ayat (2) pendidikan 

yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian 

hasil belajar peserta didik. Selanjutnya pada bab 2 pasal 3 ayat (1), penilaian hasil 

belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencakup 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Selanjutnya menurut Arikunto (2013:4)  bahwa  penilaian  hasil  belajar  

dilaksanakan seorang pendidik yang tugasnya melakukan pengukuran penguasaan 

pengetahuan peserta didik berdasarkan bimbingan pendidik yang telah disesuaikan 

dengan tujuan yang telah dibuat. 

Berdasarkan  pernyataan tersebut, penilaian  hasil  belajar yaitu  aktivitas 

memberi penilaian oleh pendidik  terhadap hasil belajar yang diperoleh siswa 

melalui kriteria-kriteria yang sudah disesuaikan dengan tujuan. 
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Djamarah dan Zain (2013: 107) mengategorikan keberhasilan belajar 

menjadi beberapa tingkatna, yaitu: (1) istimewa/maksimal adalah jika semua isi 

atau materi pelajaran yang disampaikan pendidik bisa dikuasai oleh siswa,         (2) 

baik sekali/optimal adalah  jika hampir semua materi yang disampaikan (76% - 

99%) bisa dipahami dan dikuasai oleh siswa, (3) baik/minimal adalah jika materi 

pembelajaran yang disampaikan hanya 60% - 75% saja yang dipahami siswa, dan 

(4) kurang adalah jika materi pembelajaran yang disampaikan kurang dari 60%  

dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa tingkat 

keberhasilan belajar yang didapatkan peserta didik bisa diketahui dari proses 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan juga hasil belajar yang diperoleh siswa. 

 

2.1.6 Pengertian Pembelajaran 

  Menurut Hamalik (2017: 44), pengertian mengajar berasal dari empat 

pendapat diantaranya: (1) mengajar merupakan suatu proses penyampaian 

pengetahuan kepada siswa di sekolah; (2) mengajar merupakan proses pewarisan 

budaya kepada generasi muda di sekolah; (3) mengajar merupakan upaya 

menciptakan kondisi belajar bagi siswa melalui pengorganisasian lingkungan; serta 

(4) mengajar merupakan proses pemberian bimbingan atau arahan kepada siswa. 

Mengajar merupakan suatu kegiatan menciptakan suatu lingkungan belajar bagi 

peserta didik yang dilaksanakan oleh guru (Susanto (2013: 26). Kegiatan tersebut 

meliputi: menciptakan suasana yang kondusif dalam belajar, memberi arahan atau 

bimbingan kepada siswa dalam belajar, memotivasi belajar kepada peserta didik, 

memberikan penilaian terhadap hasil belajar yang telah dilaksanakan peserta didik. 

 Susanto (2013: 19) mengatakan bahwa pembelajaran yaitu suatu proses 

yang dilaksanakan dalam rangka memerikan bantuan seseorang atau siswa agar bisa 

belajar dengan baik. Dalam aplikasinya sering kali kata “pembelajaran” 

diidentikkan dengan kata “mengajar”. Hal ini disebabkan kata “mengajar” berasal 

dari kata dasar “ajar” yang berarti arahan atau petunjuk yang diberikan kepada 

seseorang agar dapat dipahami. Kata “pembelajaran” sendiri berasal dari kata dasar 
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“ajar” yang diberi imbuhan pe- dan –an sehingga menjadi pembelajaran yang 

artinya adalah suatu proses atau kegiatan, perbuatan, cara mengajar, atau 

mengajarkan sesuatu kepada siswa agar berkenan untuk belajar. 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran merupakan proses  aktivistas belajar mengajar yang dilaksanakan 

pendidik kepada siswa menggunakan sumber belajar untuk mendapatkan 

pengetahuan. 

 

2.1.6.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 

 

Bahasa merupakan sarana yang mempunyai peran yang penting dalam 

menyebarluaskan informasi. Bahasa dapat digunakan sebagai alat untuk 

menyampaikan ide, gagasan, aspirasi, pendapat, hasil kreasi seni, budaya, religi, 

serta teknologi, hipotesis hasil penelitian baik secara ilmiah maupun nonilmiah.  

Adapun di sekolah dasar empat komponen keterampilan berbahasa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan. Hal ini digunakan untuk 

mengomunikasikan pesan dengan orang lain melalui bahasa yang merupakan 

medianya. Susanto (2013: 242) menyebutkan bahwa dalam menggunakan bahasa 

untuk melakukan interaksi dan berkomunikasi dibedakan menjadi dua, yakni 

bahasa lisan dan juga bahasa tulisan.  

Menurut Susanto (2013: 245), tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD 

yaitu dapat melakukan pengembangan kepribadian, memberikan wawasan yang 

luas, serta melakukan peningkatan kognitif dan psikomotor berbahasa yang dimiliki 

melalui karya sastra siswa. Kemudian tujuan khusus pembelajaran bahasa Indonesia 

di sekolah dasar yaitu  untuk meningkatkan kepekaan, perasaan, dan memperluas 

wawasan pribadinya serta memiliki kegemaran membaca. Mengasah dan 

mengembangkan keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis 

juga tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. 

Berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli, bisa disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran bahasa di SD siswa diharuskan dapat menguasai empat keterampilan 
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berbahasa meliputi keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan 

menyimak(mendengarkan). 

 

2.1.6.2 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Menurut Permrndikbud No 64 Tahun 2013 tentang Standar isi pendidikan 

dasar dan menengah, tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum 

yaitu suapaya siswa mempunyai kecakapan sebagai berikut:  

(1) Mempunyai rasa peduli, kepercayaan diri,sikap santun, mengasihi, dan 

tanggung jawab dalam memanfaatkan bahasa Indonesia; 

(2) Memahami isi budaya sosial, satuan kebahasan, dan juga unsur paralinguistik 

dalam menyajikan teks; 

(3) Mengetahui bentuk dan ciri teks dari bermacam teks sederhana; 

(4) Melakukan analisis dari pengetahuan/informasi di dalam bermacam teks 

sederhana; 

(5) Melakukan penyajian bermacam teks sederhana secara lisan; 

(6) Melakukan penyusunan bermacam teks sederhana secara tulis. 

Berdasarkan tujuan di atas maka dengan adanya pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Indonesia di sekolah dasar bisa menjadi bekal peserta didik supaya 

mempunyai rasa peduli, kepercayaan diri, sopan santun, perilaku kasih sayang, 

disiplin dan tanggung jawab dalam pemanfatan bahasa Indonesia serta dapat 

mengenal, menganalisis informasi, manyajikan serta menyusun teks secara tulis 

maupun lisan. 

 

2.1.6.3 Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Muatan pelajaran Bahasa Indonesia pada satuan pendidikan SD/MI 

mencakup berbagai aspek teks sederhana serta laporan sederhana. Ruang lingkup 

tersebut disusun dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran bahasa 

Indonesia di SD. Berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013, kompetensi  inti  pada 

kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk  memperoleh capaian  

standar  kompetensi  lulusan yang wajib dipunyai seorang guru pada setiap 
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tingkatan kelas. Sedangkan kompetensi  dasar  merupakan kemampuan dan materi 

proses belajar mengajar  minimal  yang  seharusnya  diraih  peserta didik untuk  

suatu  muatan  pelajaran  pada  masing-masing  satuan pendidikan yang menganut 

pada kompetensi inti.  

 

2.1.7 Keterampilan Menulis 

2.1.7.1 Pengertian Menulis 

Zainurrahman (2013:2) menyebutkan bahwa menulis merupakan satu 

diantara dari empat keterampilan berbahasa yang menjadi dasar, meliputi 

keterampilan berbicara, mendengar, menulis, dan membaca. Menurut Dalman 

(2012: 3), menulis adalah aktivitas memberikan pengetahuan atau informasi secara 

tertulis melalui bahasa tulis yang digunakan untuk alat atau medianya kepada orang 

lain. Tarigan (2013: 22) menyatakan bahwa menulis yaitu menggambarkan atau 

membuat ikon-ikon grafis yang membentuk suatu bahasa sehingga dapat diketahui 

orang lain.  

Kemudian, Susanto (2013: 243) juga berpendapat bahwa menulis 

merupakan keterampilan seseorang dalam menyampaikan informasi dalam bentuk 

ide atau gagasan, perasaan, atau pesan kepada orang lain berbentuk tulisan. 

Harapannya pembaca bisa paham isi serta tujuan penulisan pesan yang ingin 

disampaikan melalui tulisan.  

Seseorang tidak akan memperoleh keterampilan menulis dengan sendirinya, 

tetapi harus disertai dengan latihan serta praktek secara rutin. Hal ini dikarenakan, 

menulis merupakan kegiatan yang rumit dimana seseorang harus mampu merangkai 

huruf menjadi kata, Kemudian kata-kata tersebut membentuk kalimat, kalimat-

kalimat membentuk paragraf, selanjutnya paragraf-paragraf tersebut membentuk 

bacaan/karangan yang menyeluruh serta mengandung arti atau makna. Menurut 

Dalman (2012: 4) Seseorang dapat dikatakan memiliki keterampilan menulis 

apabila isi serta pesan di dalam tulisannya mudah dipahami serta tersampaikan 

kepada pembaca, dan menggunakan kaidah penulisan yang berlaku. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa menulis 

merupakan keterampilan untuk  menyampaikan maksud/tujuan dengan 

menyampaikan gagasan/ide, perasaan, maupun informasi kepada orang lain dalam 

bentuk tulisan.  

 

2.1.7.2 Tujuan Menulis 

Menurut Susanto (2016: 253) tujuan dari menulis digolongkan menjadi 

empat macam, yaitu: (1) karangan informatif, yakni tulisan yang tujuannya 

memberi informasi kepada pembaca; (2) karangan persuasif, yakni tulisan yang 

tujuannya memberikan kepastian kepada pembaca mengenai kebenaran informasi 

yang disampaikan; (3) karangan kesastraan, yakni tulisan yang tujuannya 

menghibur pembaca; dan (4) karangan ekspresif, yakni tulisan yang tujuannya 

untuk mengungkapkan perasaan serta emosinya. Ini sesuai dengan pendapat 

Tarigan (2013: 24) bahwa menulis memiliki beberapa tujuan diantaranya: (1) 

memberikan pengetahuan atau mengajar; (2) memberikan keyakinan atau 

memberikan desakan; (3) memberikan hiburan; dan (4) mengungkapkan perasaan 

penulis. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis 

adalah menyajikan  informasi, meyakinknn, memberi hiburan serta 

mengeskpresikan diri bagi penulis. 

 

2.1.7.3 Fungsi Menulis 

Menurut Rusyana dalam Susanto (2013: 252-253), menulis memiliki fungsi 

berdasarkan kegunaannya, yakni :  

(1) Fungsi penataan, adalah menata ide/gagasan, opini, imajinasi, dan penggunaan 

bahasa sehingga tulisan menjadi tersusun; 

(2) Fungsi pengawetan, adalah memberikan pengawetan terhadap sesuatu atau 

informasi dalam bentuk tulisan; 

(3) Fungsi penciptaan, adalah mewujudan atau menumbuhkan sesuatu yang baru. 
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(4) Fungsi penyampaian, adalah penyampaian ide/gagasan, opini, imajinasi, dan 

lain-lain yang sudah ditulis kepada pembaca; 

(5) Fungsi melukiskan, adalah melukiskan atau mendeskripsikan sesuatu; 

(6) Fungsi memberi petunjuk, adalah pemberian petunjuk terkait sesuatu yang 

telah ditulis; 

(7) Fungsi memerintahkan, adalah pemberian perintah, saran, atau nasihat agar 

pembaca melakukannya 

(8) Fungsi mengingat, adalah melakukan pencatatan terhadap suatu informasi 

dengan tujuan agar tidak ada yang terlupakan; 

(9) Fungsi korespondensi, adalah melakukan pemberitahuan, memberikan 

pertanyaan atau meminta sesuatu kepada pembaca dengan harapan pembaca 

tersebut memenuhi apa yang diungkapkan serta membalasnya secara tertulis. 

Kemudian Susanto (2013: 252) menyatakan bahwa menulis yaitu alat unuk 

melakukan komunikasii yang tidak langsung karena penulis tidak berhadapan 

langsung dengan pembaca.  

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menulis memiliki 

fungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan, bertanya, ataupun berpendapat. 

 

2.1.7.4 Manfaat Menulis 

Ada bermacam manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas menulis, antara 

lain yaitu: (1) kecerdasan meningkat; (2) meningkatkan kreatifitas; (3) memupuk 

keberanian; (4) menberikan dorongan terhadap keinginan dan kecakapan untuk 

mengumpulkan informasi. (Dalman, 2016: 6). 

Susanto (2013: 254) menyebutkan bahwa menulis mempunyai kegunaan 

sebagai berikut: (1) Menulis meolong sseseorang untuk memberikan penemuan 

kembali terhadap hal yang sudah diketahui; (2) Menulis bisa menumbuhkan 

gagasan-gagasan baru. (3) Menulis menjadikan pemikiran seseorang matang untuk 

dipahami, dibaca, dan dilakukan evaluasi. (4) Menulis menolong seseorang 

menemukan informasi-informasi baru. (5) Menulis dapat menolong seseorang 

dalam menyelesaikan permasalahan. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari 

aktivitas  menulis yaitu untuk menemukan pengetahuan, memecahkan masalah, 

serta menumbuhkan kreatifitas penulis. 

 

2.1.7.5 Tahap-Tahap Proses Menulis 

Dalman (2016: 15-20) menjelaskan bahwa menulis terdiri atas beberapa 

tahap, yakni: 

a. Tahap pra-penulisan (persiapan), tahap ketika penulis mempersiapkan diri. 

Pada tahap ini, terdapat beberapa aktivitas yakni penentuan topik, penentuan 

maksud dan tujuan penulisan, memperhatikan sasaran penulisan (pembaca), 

pengumpulan informasi yang mendukung, dan mengorganisasikan gagasan 

dan informasi. 

b. Tahap penulisan, tahap ketika penulis diap untuk menulis. Pada tahap ini, 

penulis melakukan pengembangan gagasan dengan memanfaatkan informasi 

yang dikumpulkan. 

c. Tahap pascapenulisan, yaitu tahap penghalusan dan penyempurnaan atas 

tulisan yang sudah dibuat. Tahap ini terdiri atas kegiatan melakukan suntingan 

atau pemeriksaan dan perbaikan unsur-unsur yang terdapat dalam tulisan 

sepertu ejaan, diksi, dan gaya bahasa yang digunakan, serta kegiatan perbaikan 

(revisi). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam 

proses menulis adalah tahap persiapan yang terdiri atas penentuan topik dan 

pengumpulan informasi, tahap penulisan atau penyusunan tulisan, tahap perbaikan 

serta tahap penyuntingan. 

 

2.1.7.6 Tes Keterampilan Menulis 

Cara mengukur keterampilan menulis bisa dilaksanakan melalui dua cara 

yakni dengan cara langsung dan tidak langsung atau dengan tes menulis objektif 

(Spandel dan Stiggins (dalam Sutama, 2016: 61)). Siswa diberikan tugas untuk 

membuat tulisan dalam tes menulis-langsung. Kemudian tulisan tersebut dibaca dan 

diberi skor berdasarkan penskoran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh guru atau 



 

 

32 

 

 

penskor. Sedangkan di dalam tes menulis-tidak langsung, siswa tidak diberikan 

tugas untuk membuat sebuah tulisan, akan tetapi diberikan pertanyaan yang 

berkaitan dengan potongan-potongan tulisan dari orang lain.  

Adapun Braddoks dalam Sutama (2016: 62) menyatakan penolakannya 

terhadap tes menulis-tidak langsung karena kerendahan validitasnya. Hal ini 

diperkuat oleh Jacob, dkk. dalam Sutama (2016: 63) yang menjelaskan bahwa tes 

menulis di kelas diharuskan mempunyai validitas kontruk, yaitu dapat memberikan 

informasi terkait kemampuan siswa dalam menyampaikan ide atau gagasan dan 

makna melalui tulisann. Serta mempunyai validitas isi, yakni melibatkan siswa 

dalam aktivitas-aktivitas menulis yang komunikatif.  

Berdasarkan uraian tersebut dalam disimpulkan bahwa mengukur 

keterampilan menulis siswa dengan tes menulis-langsung atau meminta siswa untuk 

benar-benar membuat tulisan adalah cara yang terbaik. Adapun menurut 

Nurgiyantoro dalam Sutama (2016: 64) cara yang bisa dilakukan dalam 

memberikan tes menulis secara langsung adalah sebagai berikut:  

a. Menulis dengan bantuan gambar, yaitu menulis dengan menjadikan gambar 

sebagai bahan rujukan dalam membuat sebuah tulisan. Gambar yang 

digunakan dapat berupa gambar tunggal maupun gambar berseri. 

b. Menulis dengan bantuan suara, yaitu menulis berdasarkan peristiwa tutur lisan. 

Menulis dilakukan dengan menarasikan apa yang didengar. 

c. Menulis dengan bantuan gambar dan suara, yaitu menulis dengan 

menggunakan media televisi atau video sebagai acuan dalam membuat tulisan. 

d. Menulis dengan bantuan buku, yaitu menulis kembali isi buku yang telah 

dibaca dengan bahasa sendiri. 

e. Menulis laporan, yaitu menulis sebuah kegiatan tertentu atau perjalanan yang 

telah dilaksanakan. 

f. Menulis surat, yaitu membuat tulisan dalam bentuk surat. Surat dapat berupa 

surat pribadi atau surat resmi. 

g. Menulis dengan topik tertentu, yaitu membuat tulisan yang topiknya telah 

ditentukan sebelumnya. 
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Setelah guru memberikan tugas kepada siswa untuk menulis, kemdian harus 

ada proses penskoran. Menurut Sutama (2016: 65), cara untuk melakukan 

penskoran terhadap hasil tulisan siswa adalah sebagai berikut: (1)Penskoran 

holistik, yaitu proses pemberian peringkat pada tulisan; (2)Penskoran analalitik, 

yaitu memberikan analisis yang mendetail pada sebuah tulisan berdasarkan skala 

dan daftar cek (checklist) ; dan (3) Penskoran secara terfokus, yaitu proses 

penetapan aspek dominan pada sebuah tulisan dan penskoran untuk tulisan dirujuk 

kepada kualitas dari aspek dominan tersebut. 

 

2.1.8 Menulis Narasi 

2.1.8.1 Pengertian Narasi 

Menurut Zainurrahman (2013:37), Narasi adalah tulisan yang berisi cerita 

mengenai suatu kejadian. Bentuknya kebanyakan bersifat fiktif seperti novel, 

cerpen, dongeng, dan sebagainya. Tetapi naratif tidak semuanya sifatnya adalah 

fiktif, narati bisa juga bersifat faktual namun jenis ini lebih dikenall dengan sebutan 

recount seperti sejarah, hasil wawancara naratif, transkip interogasi, dan lain 

sebaganya. Naratif bercerita mengenai suatu peristiwa, tempat, waktu, pelaku, 

watak, konflik, resolusi, serta pesan moral yang sering disebut koda (Zainurrahman, 

2013:37).  

Menulis narasi yaitu aktivitas menulis yang bercerita mengenai suatu 

kejadian secara urut selaras dengan kronologinya. (Ritawati dkk, 2017: 12). Diana 

dkk (2018: 95) menyebutkan bahwa Kemampuan dalam menulis narasi yaitu 

kemapuan peserta didik dalam bercerita mengenai suatu peristiwa atau kejadian 

secara runtuut berbentuk tulis oleh karena terbentuk sebuah karangan.  
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2.1.8.2 Elemen Tulisan Narasi 

 Teks narasi mempunyai empat elemen yang diwajibkan dan sebuah elemen 

bersifat opsi.  Keempat elemen yang dwajibkan diantaranya orientasi, komplikasi, 

evaluasi, dan resolusi. Sedangkan sebuah elemen bersifat opsi yaitu koda 

(Zainurrahman, 2013:38). 

Setiap elemen mempunyai kegunaan yang berbeda, dan secara umum struktur 

skema semua unsur tersebut telah dicantumkan sesuai urutan diatas. Akan tetapi 

tidak selamanya demikian, struktur skematik sangat tergantung pada tujuan atau 

selaras penulis. Berikut ini adalah penjelasan elemen-elemen tersebut, yakni: 

(1) Orientasi, fungsinya adalah tempat bagi penulis mengenalkan latar/setting serta 

tokoh dalam cerita; 

(2) Komplikasi, fungsinya adalah tempat penyampaian konflik yang ada dalam 

cerita; 

(3) Evaluasi, fungsinya adalah tempat alasan terjadinya suatu konflik dalam 

komplikasi; 

(4) Resolusi, fungsinya adalah penggambaran tokoh mengupayakan dalam 

memecahkan masalah/persoalan dalam komplikasi, berdasar pada alasan yang 

terdapat dalam evaluasi; 

(5) Koda, yaitu bagian yang bersifat opsional. Artinya, apakah koda tersebut 

tertulis (jika itu naratif tertulis) secara implisit atau tidak. 

 

 

2.2 Kajian Empiris  

Terdapat bermacam hasil penelitian yang cocok tentang pemakaian media 

gambar berseri untuk keterampilan menulis naratif. Berdasarakan hasil penelitian-

penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemakaian media gambar berseri memiliki 

pengaruh terhadap keterampilan menulis materi karangan naratif. Adapun 

penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 
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Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Mohammad Siddiq pada tahun 

2019 dengan judul “Peningkatan Pembelajaran Menulis Karangan Narasi Melalui 

Gambar Berseri  Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa  

secara bertahap terdapat peningkatan cukup tinggi pada kegiatan menulis peserta 

didik. Proses evaluasi memperlihatkan bahwa arahan guru dalam proses kegiatan 

dan kemampuan yang dimiliki peserta didik mengalami peningkatan efektivitas. 

Hasil belajar siswa dalam evaluasi memperlihatkan adanya peningkatan di siklus 

pertama yang memperoleh kategori baik (89%) dan juga pada siklus kedua 

mendapatkan kategori sangat baik (96%).  

Kedua, penelitian yang dilaksnakan oleh Ngurah Andi Putra pada tahun 

2014 dengan judul “Penggunaan Media Gambar Seri untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Narasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 

IV SDN Moahino Kabupaten Morowali”. Hasil penelitian ini menjelaskan  bahwa 

pada tes pertama terdapat 4 siswa yang memperoleh ketuntasan klasikal sebanyak 

20%. Siklus I secara individu ada 9 siswa dengan ketuntasan klasikal sebesar 45%. 

Lalu pada siklus II terdapat 17 siswa yang secara individu mengalami ketuntasan 

belajar klasikal yaitu 85%. Sehingga, kesimpulandari hasil penganalisisan data 

tersebut yaitu terdapat peningkatan 40% dari siklus I dan siklus II (yakni dengan 

memakai media gambar berseri) dan juga meningkatkan ketertarikan siswa pada 

proses pembelajaran terkhusus di kelas IV SDN Moahino. 

Ketiga, penelitian oleh Sufi Herawati pada tahun 2016 dengan judul 

“Pemanfaatan Media Pembelajaran Gambar Berseri Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Karangan Sederhana  Pada Siswa Kelas II”. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik pada siklus I dengan siklus II 

mengalami penngkatan. Pada siklus I hasil belajar peserta didik yang mengalami 

ketuntasan secara klasikal yaitu 75%, sedangkan pada siklus II hasil belajar peserta 

didik ratarata adalah 85 yakni ketuntasan belajarnya mencapai 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahwa media gambar berseri dapat dimanfaatkan dalam 

peningkatan kemampuan menulis karangan peserta didik. 

Keempat, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Tri Nurhayati pada tahun 

2017 dengan judul “Peningkatan Kreativitas Dan Kemampuan Menulis Karangan 
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Narasi Melalui Penerapan Model Examples Non Examples  Dengan Media Gambar 

Seri”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemakaian media gambar berseri 

dapat memberikan peningkatan kemampuan menulis narasi siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Linggarsari, hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil dan ketuntasan 

belajar secara klasikal pada siklus I yakni 40% menjadi 89% pada siklus II. Siswa 

juga mengalami peningkatan dalam kreativitas dari 57% menjadi 86% pada siklus 

II. 

Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Dwi Cahyadi Wibowo, Priana 

Sutani, Evi Fitrianingrum pada tahun 2020 dengan judul “Penggunaan Media 

Gambar Seri Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Narasi”. Hasil 

dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemakaian media gambar seri dapat 

memberikan peningkatan kemampuan menulis teks narasi pada siswa kelas V SD 

Negeri 21 Teluk Menyurai. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil pengamatan, 

hasil tes pra-siklus, siklus I dan siklus II serta hasil wawancara yang bisa dijelaskan 

dari hasil perumusan masalah yang diobservasi. (1) meningkatkan aktivitas belajar 

peserta didik. Hal ini karena dari hasil observasi peserta didik sangat antusias dan 

juga kerjasama yang baikpada proses pembelajaran. Kemudian dari faktor pendidik, 

kineerja mengajar pendidik mengalami peningkatan dengan melakukan 

pengembangan pada pola pembelajaran lebih inovatif dan kreatif melalui media 

gambar berseri (2) peningkatan hasil dari ketuntasan belajar peserta didik dalam 

menulis teks narasi dimulai dari prasiklus, siklus I sampai siklus II. Ketuntasan 

belajar peserta didik adalah 41,18% pada hasil pra siklus, 52,94% pada siklus I dan 

pada siklus II  menjadi 88,24% oleh karenanya mengalami peningkatan sebesar 

35,30%. (3) Respon peserta didik terhadap penggunaan media gambar seri sangat 

baik hal ini karena peserta didik merasa sengan dan juga termotivasi dalam proses 

pembelajarannya. 

Keenam, penelitian yang telah dilakukan oleh Ambo Tuwo, Syamsuddin, 

dan Idris Patekkai pada tahun 2015 dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Narasi  Dengan Media Gambar Animasi Di Kelas IV SD”. Hasil penelitian 

ini menyebutkan bahwa pada tes awal tes awal hasil yang tuntas individu berjumlah 

5 siswa yakni ketuntasan klasikalnya sebesar 25%. Pada siklus I siswa tuntas secara 
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individu   sebanyak 7 siswa yakni ketuntasan klasikalnya adalah 35%. Sedangkan 

pada siklus II siswa yang tuntas secara individu adalah 18 siswa yakni ketuntasan 

belajar klasikalnya adalah 90% sehingga terjadi peningkatan sejumlah 55% dari 

siklus I menuju siklus II melalui proses blajar mengajar dengan media gambar seri. 

Ketujuh, penelitian yang telah dilakukan oleh Aprilia Tri Wulandari pada 

tahun 2015 dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Gambar Berseri 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia SDN Kedungoleng 04 Kec. Paguyangan Kab. Brebes”. 

Penggunaan media gambar berseri terbukti efektif. Hal ini dibuktikan dengan 

perbandingan hasil pretest dan posttest dengan memakai normalized-gain 

dihasilkan 0,43 dan dengan perbandingan t hitung dan t tabel dengan menguji uji t 

(pihak kiri) yang mana t hitung adalah 42,709 dengan t tabel = 21. 

Kedelapan, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Widya Dwi Anggraeni, 

Kaswari, Asmayani  pada tahun 2016 dengan judul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Narasi Berbantu Media Gambar Berseri Dengan Pendekatan 

CTL Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan pendekatan 

dengan media gambar bisa memberikan peningkatan keterampilan siswa dalam 

menulis narasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar dari 

siklus I hingga siklus III yakni 3,59, 3,78, dan 3,94. 

Kesembilan, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nurwatimah, Kaswari, 

Rosnita pada tahun 2016 dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis 

Karangan Narasi  Dengan Media Gambar Berseri  Kelas IV Sekolah Dasar”. Hasil 

penelitian ini menunujukkan bahwa ada peningkatan hasil karangan siswa dalam 

penggunaan media gambar berseri pada pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 

IV SDN 28 Pontianak Kota sebesar 3,83% yakni 84,15% pada siklus I dan  

peningkatan 3,15% pada siklus II menjadi 87,3%. 

Kesepuluh, penelitian yang telah dilakukan oleh Apriliya Susanti  dan Sri 

Hariani pada tahun 2013 dengan judul “Penggunaan Media Gambar Berseri Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV SDN Tambak 

Kemeraan Kecamatan Krian”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa media 

gambar berseri merupakan salah satu penyelesaian terbaik dalam mengatasi 
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permasalahan menulis. Hal ini dikarenakan media gambar berseri memiliki peran 

penting sebagai penjelas tujuan atau maksud dari suatu cerita, oleh karena itu 

peserta didik bisa lebih mudah mengerti. 

Kesebelas, penelitian yang telah dilakukan oleh Ellyana dan Maryam 

Isnaini Damayanti pada tahun 2014 dengan judul “Penggunaan Media Gambar 

Berseri Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas III SDN 

Wonorejo II – 313 Surabaya”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemakaian 

media gambar berseri pada kelas III SDN Wonorejo II/313 Surabaya menjadikan 

nilai ketercapaian peserta didik meningkat. Hal ini dibuktikan  pada siklus I nilai 

ketercapaiannya yaitu 62,22 yakni mencapai    88.88 %. Kemudian pada siklus II 

nilai ketercapaiannya sebesar 80 yakni memperoleh 100 %.  Hambatan yang terjadi 

dapat dihadapi dengan baik pada siklus I dan siklus II. 

Keduabelas, penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Hayati pada tahun 

2014 dengan judul “Penggunaan Media Gambar Berseri Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV Siswa Sekolah Dasar”. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa pada siklus I presentase terlaksananya kegiatan pembelajaran 

mendapatkan 90% pada per-temuan 1 dan pada pertemua 2 yaitu 93%. Kemudian 

pada siklus II memperoleh 100% di pertemuan pertama dan kedua. Nilai/skor rata-

rata ketercapaian dalam kegiatan pembelajaran juga meningkat yakni dari 68 di 

pertemuan 1 dan nilai 74 di pertemuan 2 pada siklus I menjadi nilai 84 di pertemuan 

2 dan nilai 89 di pertemuan 2 pada siklus II. Hal ini membuktikan bahwa pemakaian 

media gambar berseri secara khusu memiliki  dampak baik dalam peningkatan 

keterampilan menulis teks narasi. 

Ketigabelas, penelitian yang telah dilakukan oleh Putu Ngurah Dwija 

Palguna, Ni Nyoman Garminah, dan Dewa Nyoman Sudana pada tahun 2015 

dengan judul “Penerapanan Metode Picture And Picture Berbantuan Media 

Gambar Berseri Untuk Meningkatkan  Keterampilan Menulis Narasi” . Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa media gambar berseri bisa memberikan 

peningkatan keterampilan menulis narasi muatan bahasa Indonesia siswa kelas III 

semester 2 SDN 6 Kubutambahan, kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng 

pada tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai siswa 
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rata-rata pada siklus I yakni  sebesar 65 dengan katagori sedang adapun KB 70% 

meningkat di siklus II  sebesar 77 dengan kategori tinggi, sedangkan kegiatan 

belajar yang diperoleh pada siklus II sebesar 90%. 

Keempatbelas, penelitian yang telah dilakukan oleh Angga Eko Budi Arista 

dan Hendratno pada tahun 2017 dengan judul “Pengunaan Media Gambar Seri 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas III SDN 

Balongbendo Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan aktivitas guru dan hasil belajar peserta didik terhadap penggunaan 

media gambar berseri. Hal ini dibuktikan dengan perolehan rata-rata 

keterlaksanaannya berjumlah 62 dengan persentase 72% dengan kriteria baik pada 

siklus I pertemuan pertama, kemudian pada siklus II pertemuan kedua 

keterlakanaannya memperoleh jumlah rata-rata 74,5 dengan persentase 75%. 

Sedangkan pada siklus II pertemuan pertama dengan perolehan rata-rata 

keterlaksanaannya berjumlah 89 dengan persentase 93% dengan kriteria sangat baik 

pada siklus II pertemuan pertama, kemudian pada siklus II pertemuan kedua 

keterlakanaannya memperoleh jumlah rata-rata 92 dengan persentase 96% dengan 

kriteria sangat baik. 

Kelimabelas, penelitian yang telah dilakukan oleh Nisrina Nurul Faroh pada 

tahun 2017 dengan judul “Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis 

Montase Pembelajaran IPS Kelas V”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

buku cerita gambar dengan basis montase efektif untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dengan thitung 7,108 dan ttabel 2,052. Hal ini dibuktikan dengan nila rata-

rata pretest secara klasikal di uji coba skala kecil adalah 49 sedangkan pada posttest 

adalah 82. Hasil dari pengolahan data N-gain 0,647 yakni kriteria sedang. Uji N-

gain yang dipakai dalam uji coba produuk skala besar sebagai penganalisis hasil 

belajar pretest dan juga posttest. Nila rata-rata pretest pada uji coba skala besar 

secara klasikal adalah 64,5 sedangkan posttestnya adalah 79,68 sehingga hasil 

perhitungannya N-gain 0,427 dengan kriteria sedang. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mengkajinya 

melalui penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan Media Gambar 
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Berseri Berbasis Montase Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi 

Bahasa Indonesia SDN Wonosari 03 Semarang”. 

 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Zulaeha dkk (2016:98) memaparkan bahwa kerangka berpikir yaitu sebuah 

bagan maupun langkah kerja untuk memecahkan suatu permasalahan dalam 

penelitian. Kerangka berpikir yakni suatu kombinasi atau sintesa mengenai 

keterkaitan antar variabel yang dibuat dari bermacam teori yang sudah 

dijelaskan/dideskripsikan. Hail dari teori-teori yang sudah di utarakan tersebut, 

kemudian dianalisis secara kritis dan juga teratur/sistematis, sehingga diperoleh 

suatu kombinasi mengenai keterkaitan dari berbagai variabel-variabel yang telah 

dilakukan penelitian. Kombinasi tersebut, kemudian dipakai dalam perumusan 

suatu hipotesis (Sugiyono, 2017:118).  

Kerangka berpikir pada penelitian ini dimulai dari proses pembelajaran 

Bahasa Indonesia kelas III di SD Negeri Wonosari 03 Semarang yang belum 

berjalan optimal yang mengakibatkan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia  

belum  terwujud  secara  maksimal. Siswa kurang tertarik terhadap pembelajaran 

Bahasa Indonesia, hal ini dibuktikan dari peserta didik yang brbicara sendiri dengan 

rekannnya saat pembelajaran bahasa Indonesia dilangsungkan. Aktivitas 

pembelajaran lebih berpusat kepada guru karena guru lebih sering menggunakan 

metode ceramah pada saat memberikan materi  sehingga  kurang  menarik 

pembelajarannya. Tidak adanya media pendukung yang dapat digunakan untuk 

membantu proses penyampaian materi bahasa Indonesia. Hal itu memberikan 

dampak kepada hasil belajar yang diperoleh siswa pada penilaian tengah semester 

1 mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas III SD Negeri Wonosari 03 

Semarang yang rendah, yaitu dari 35 siswa kelas III terdapat 20 siswa(57%) siswa 

yang nilainya belum mencapai KBM.  

Berdasarkan pendapat tersebut maka satu diantara upaya yang dapat  

dilakukan untuk mengoptimalkan keterampilan menulis karangan naratif siswa 
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pada pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu dengan menggunakan media  yang 

bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi. Media yang 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi menulis naratif 

adalah gambar berseri berbasis montase. 

Penelitian ini dilakukan untuk  mencari tahu keefektifan dari pemakaian 

media gambar berseri terhadap Keterampilan menulis karangan narasi  bahasa 

Indonesia siswa kelas III SD Negeri Wonosari 03 Semarang. Penelitian  

pengembangan ini menggunakan satu kelas yaitu kelas IIIA SD Negeri Wonosari 

03 Semarang. 
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Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir penelitian pengembangan 

  

Identifikasi masalah: 

1. Hasil belajar Bahasa Indonesia rendah 

2. Metode mengajar belum variatif. 

3. Media pembelajaran terbatas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian yang dilakukan ini yaitu memakai metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Sugiyono (2016:407) menyatakan 

bahwa metode penelitian pengembangan merupakan suatu metode penelitian yang 

dipakai guna menciptakan suatu produk, kemudian pelakukan pengujian efektifitas 

produk itu. Penelitian ini sifatnya adalah longitudinal yang berarti dalam penelitian 

ini mamakai penganalisisan kebutuhan serta pengujian efektifitas produk tertentu 

agar bisa difungsikan dalam masyarakat menyeluruh. 

 

3.1.2 Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan yang akan 

mengembangkan media Gambar Berseri berbasis Montase pada muatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IIIB SDN Wonosari 03. Desain yang 

digunakan di dalam penelitian pengembangan ini yaitu model/desain Borg and Gall 

(Sugiyono, 2015:298)  Tahapan di dalam desain pengembangan ini telah 

disesuaikan yakni terdiri atas 6 langkah, yaitu; (1) potensi dan masalah; (2) 

mengumpulkan data; (3) mendesain produk; (4) validasi desain; (5) perevisian 

desain; (6) pengujicobaan produk skala kecil.  
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Langkah Desain Penelitian ini yaitu model/desain Borg and Gall yaitu 

(Sugiyono, 2016: 409): 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pengembangan Bogh and Gall 

Alasan penggunaan model ini yaitu karena model ini sesuai dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yakni karakteristiknya ada  

penganalisisan kebutuhan produk, agar bisa dimanfaatkan untuk memajukan 

pendidikan, terkhusus dalam peningkatan keterampilan menulis narasi pada muatan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. 

Penerapan langkah-langkah tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan 

kebutuhan subjek dan tempat penelitian. Model yang akan dilaksanakan juga 

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di lapangan. 

Tahapan penelitian pengembangan gambar berseri berbasis montase pada 

muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas IIIB SDN Wonosari 03 Semarang sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.1 Prosedur penelitian dan pengembangan media gambar berseri berbasis 

montase 
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Tahapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di 

SDN Wonosari 03 Semarang sebagai berikut: 

1) Analisis potensi dan masalah 

Menurut Sugiyono (2015: 409-4011) penelitian ini diawali dari potensi 

dan masalah. Potensi merupakan hal-hal jika digunakan akan memberikan nilai 

tambah, sedangkan masalah didefinisikan potensi jika tidak mampu 

mendayagunakan. Masalah merupakan perbedaan antara keinginan dan yang 

diharapkan yang terjadi. Potensi dan masalah disajikan dilengkapi data empirik. 

Potensi dan masalah dapat bersumber dari laporan research yang dilakukan orang 

lain atau dokumentasi laporan kegiatan orang lain yang telah diperbaharui bukan 

mencari sendiri. 

Tahap ini peneliti melaksanakan pra-penelitian melalui teknik wawancara, 

observasi, dan data dokumentasi berupa hasil belajar Bahasa Indonesia dan 

penilaian menulis peserta didik kelas II SDN Wonosari 03 Semarang. Informasi 

yang didapatkan yaitu media pembelajaran yang kurang bervariasi, penguasaan 

keterampilan menulis peserta didik rendah, dan penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia rendah. Permasalahan media pembelajaran yang kurang bervariasi 

memunculkan keinginan peneliti untuk mengembangkan produk. 

2) Pengumpulan data 

Menurut Sugiyono (2015: 401) setelah potensi masalah sesuai dengan 

fakta yang ada dan terbaru, selanjutnya dikumpulkan sebagai bahan untuk 

pemecahan masalah yang terjadi, metode permasalaahn yang akan digunakan 

disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan tujuan dicapai. Permasalahan yang 

telah ditemukan di SDN Wonosari 03 Semarang, selanjutnya peneliti mencari 

sumber yang memunculkan masalah tersebut. Peneliti menyiapkan berbagai 

informasi yang berguna untuk merencakan rancangan produk yang mampu 

mengatasi permasalahan yang terdapat di sekolah. Informasi dikumpulkan 

menggunakan teknik wawancara serta angket analisis kebutuhan untuk peserta 
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didik dan pendidik mengenai produk diharapkan, materi yang akan diajarkan, 

mencari sumber pustaka yang relevan, dan hasil penelitian. 

3) Desain produk 

Menurut Sugiyono (2015: 412) dalam penelitian research and 

development produk yang dihasilkan bermacam-macam. Bidang pendidikan produk 

yang dihasilkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain 

jumlah kelulusan meningkat, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan. Setelah 

pengumpulan data melalui angket analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik, 

selanjutnya peneliti merencanakan pengembangan produk berupa media gambar 

berseri berbasis montase untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa 

Indonesia kelas III. Sketsa media digambar manual dan pewarnaan menggunakan 

aplikasi Corel Draw X7. 

4) Validasi Ahli Media dan Materi 

Validasi desain bertujuan menilai rancangan produk, validasi dilakukan 

berdasarkan pemikiran bukan dari fakta yang terjadi dilapangan. Validasi produk 

dilaksanakan dengan bantuan dari ahli sesuai dengan bidangnya untuk menilai 

produk agar dapat mengetahui kelemahan dan kelebihannya (Sugiyono,          2015: 

414). Tahap ini validasi kelayakan media  berbasis montase dilakukan ahli media, 

dan materi. 

5) Revisi Desain 

Menurut Sugiyono (2015: 414) setelah tenaga ahli menilai suatu produk 

dan diketahui kelemahan dan keunggulan, selanjutnya peneliti akan mengurangi 

kelemahan dengan memperbaiki desain yang ada. Perbaikan media gambar berseri 

berbasis montase dilakukan peneliti pada penelitian ini. Perbaikan disesuaikan 

dengan saran yang diberikan ahli media, materi, dan bahasa. Setelah diperbaiki 

produk dikonsultasikan kembali sampai dinyatakan produk tersebut layak untuk 

diuji cobakan. 
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6) Uji Coba Produk Skala Kecil 

  Menurut Sugiyono (2015: 415) Uji coba skala kecil bertujuan untuk 

mengetahui saran maupun komentar dari siswa terhadap media pembelajaran 

yang digunakan. Siswa diberi media pembelajaran untuk mengisi angket, saran, 

dan komentar tentang penggunaan media pembelajaran. 

 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Wonosari 03, Kecamatan 

Ngaliyan, Kota Semarang. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester II tahun ajaran 2019/2020 dengan 

tahapan sebagai berikut: 

3.2.3 Tahap persiapan 

Tahap persiapan mencakup mengajukan identifiikasi masalah, menyusun 

proposal penelitian, menyusun kisi-kisi instrumen, menyusun instrumen, 

menyusun rencana pembelajaran, dan melakukan konsultasi dan izin tempat 

dilaksankannya penelitian. 

3.2.4 Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan mencakup pengujicobaan produk kelompok kecil dan 

pengujicobaan penerapan produk pengembangan media gambar berseri berbasis 

montase. 

3.2.5 Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian mencakup tahap penganalisisan data dan penyusuann 

laporan penelitian. 
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Tabel 3.1  Waktu Penelitian 

Tahap Waktu Keterangan 

Persiapan Maret-Juli 

2019 

Pra penelitian 

1. Pengumpulan data awal 

2. Pengajuan judul identifikasi 

masalah  

3. Penyusunan proposal 

Pelaksanaan Juli 2019 –

Januari 2020 

1. Penyusunan proposal 

2. Penyusunan instrumen 

3. Penyusunan desain produk 

4. Validasi ahli 

5. Pengujicobaan produk 

Penyelesaian Februari – 

Selesai 

1. Analisis data 

2. Penyusunan laporan 

 

 

3.3 Data, Sumber Data, dan Subjek Data Penelitian 

3.3.1 Data 

1) Data Kualitatif 

 Hasil dari data kualitatif pada penelitian ini yakni berisi hasil wawancara, 

angket, dan dokumentasi di kelas III B SDN Wonosari 03 Semarang. 

2) Data Kuantitatif 

  Hasil dari data kualitatif pada penelitian ini yakni berupa jumlah siswa dan 

data keterampilan menulis siswa pada karangan naratif yang terdiri atas nilai 

ulangan akhir semester, nilai pretest dan posttest di kelas III SDN Wonosari 03 

Semarang. 
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3.3.2 Sumber Data 

Data yang diperoleh untuk mendukung penyususnan proposal ini adalah 

data hasil belajar siswa dari arsip yang disimpan oleh pendidik, hasil wawanacra 

dengan guru kelas, dan laporan pengamatan pembelajaran melalui kegiatan 

pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas. 

3.3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini terdiri atas peserta didik, pendidik, pakar atau 

ahli, dan peneliti. 

1) Peserta didik 

Peserta didik adalah salah satu sumber perolehan data kebutuhan terhadap 

prototype gambar berseri berbasis montase yakni siswa kelas IIIB SDN Wonosari 

03 yang berjumlah 35 siswa. Selain menjadi sumber data kebutuhan juga sebagai 

penilai prototype gambar berseri tersebut. Sedangkan penilaian diberikan dengan 

angket kebutuhan. 

2) Guru 

Guru yang dijadikan sumber data untuk penelitian ini yaitu guru kelas IIIB 

SDN Wonosari 03.  

3) Ahli 

Dosen ahli dijadikan sebagai konsultan pengembangan media gambar 

berseri berbasis montase kelas III SDN Wonosari 03, terdiri atas dosen yang 

memiliki keahlian yang berbeda antara lain satu dosen ahli dibidang pengembangan 

media dan satu dosen ahli dibidang materi.  

4) Peneliti 

Peneliti dijadikan sebagai subjek penelitian karena peneliti berperan 

dalam proses pengembangan produk penelitian. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Penelitian ini meliputi dua variabel yang digunakan yakni varibel 

independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Adapun 

penjelasannya dalam Sugiyono (2015:61) yaitu : 

a) Variabel independen (variabel bebas)  

Variabel independen adalah variabel yang berpengaruh atau dijadikan 

alasan datangnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

penggunaan media gambar berseri berbasis montase dalam muatan Bahasa 

Indonesia di kelas IIIB SDN Wonosari 03 Semarang.  

b) Variabel dependen (variabel terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang diakibatkan karena hadirnya 

varibel independen. Variabel terikat didalam penelitian ini yakni keterampilan 

menulis narasi pada muatan Bahasa Indonesia di kelas III B SDN Wonosari 03 

Semarang. 

 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel yaitu uraian dari berbagai variabel yang 

menjadi pilihan peneliti. Definisi operasional variabel dipakai untuk memberikan 

bermacam batasan tentang definisi variabel-variabel yang dipakai dalam suatu 

penelitian. Penelitian ini memilih variable gambar berseri berbasis montase dan 

keterampilan menulis teks narasi. Definisi operasional variabel diuraikan dalam 

bentuk tabel berikut: 
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Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Konsep Definisi 

Operasional 

Jenis 

Data 

Media Gambar Berseri 

berbasis Montase  

Gambar seri yaitu 

sekumpulan gambar 

yang bercerita 

mengenai suatu 

peristiwa yang 

memiliki unsur 

kemenarikan, 

dilakukan penyususan 

dengan acak dan urut 

menjadi serangkaian 

cerita. Arsyad (2017: 

114) 

Montase adalah suatu 

karya dengan cara 

pembuatan melalui 

pemotongan dan 

penempelan objek 

gambar dari sumber-

sumber seperti foto 

yang sudah tercetak, 

koran, majalah,serta 

buku yang selanjutnya 

ditempel pada suatu 

bidang dan 

membentuk satu 

kesatuan karya  

Gambar berseri 

berbasis montase  

yang didalamnya 

terdapat materi 

muatan Bahasa 

Indonesia materi 

karangan narasi. 

Kelayakan  

Gambar berseri 

berbasis montase  

diukur 

menggunakan uji 

validasi media 

yang diajukan 

kepada validator. 

Ordinal 
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maupun tema.  

(Muharrar dan 

Verrayanti, 2013: 44-

45) 

Keterampilan menulis  

narasi siswa pada 

muatan bahasa 

Indonesia  

Keterampilan menulis 

merupakan 

keterampilan 

seseorang dalam 

menyampaikan pesan 

dalam bentuk ide atau 

gagasan, perasaan, 

atau informasi kepada 

orang lain dalam 

bentuk sebuah tulisan 

(Susanto, 2013: 243). 

Narasi adalah tulisan  y

ang menceritakan     su

atu kejadian. (Zainurra

hman, 2013:37),  

Keterampilan 

menulis  narasi 

merupakan 

keterampilan 

sesorang dalam 

menulis suatu 

kejadian atau 

peristiwa. 

Interval  

 

 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini memakai dua teknik dalam mengumpulkan data, yakni teknik 

tes dan teknik non tes. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a) Teknik Tes 

Arikunto (2010:193) menyebutkan bahwa tes merupakan deretan 

soal/pertanyaan atau latian yang dipakai untuk melakaukan pengukuran 
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keterampilan, kecerdasan kognitif, kecakapan yang dimilki oleh individu ataupun 

kelompok. Penelitian ini dilaksanakan pada tahap uji coba serta disampaikan 

sebelum maupun setelah dilaksanakannya pretest dan posttest. Tes ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pengukuran kemampuan dasar 

menulis narasi peserta didik.  

b) Teknik Non Tes 

1) Observasi 

Observasi adalah proses yang rumit, proses ini disusun berdasarkan 

bermacam proses biologi dan psikologi (Sugiyono, 2015:203). Sementara dalam 

buku Sugiyono (2015:310) menyebutkan bahwa observasi yaitu pokok/dasar 

seluruh ilpeng/ilmu pengetahuan. Ilmuan-ilmuan hanya bisa melakukan pekerjaan 

didasarkan dengan data yakni fakta terkait dengan keadaan riil/nyata yang 

didapatkan dari hasil observasi. Observasi diklasifikasikan menjadi observasi 

berpartisipasi, observasi yang dilakukan tanpa bersembunyi(terang-terangan) dan 

tersamarkan, selanjutnya tidak terstruktur. Jenis observasi yag digunakan oleh 

peneliti yaitu observasi terang – terangan dan tersmar yakni peneliti mengumpulkan 

data dengan berterusterang dengan sumber data, bahwa peneliti sedang 

melaksanakan penelitian (Sugiyono, 2015:310). 

2) Wawancara 

Sugiyono (2015:194)  menyatakan bahwa wawancara dipakai sebagai 

teknik dalam mengumpulkan data jika peneliti berkeinginan melaksanakan studi 

awal dalam melakukan penemuan masalah yang dilakukan penelitian, selanjutnya 

jika peneliti berkeinginan mencari tahu berbagai hal berdasarkan responden yang 

mendalma dan jumlah responden relatif kecil. 

Wawancara yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan jenis wawancara tersturktur serta tatap muka, yakni peneliti 

melaksanakan wawancara secara langsung kepada responden dan peneliti telah 

mengetahui informasi yang nantinya didapatkan. Dalam wawancara, instrumen 

telah disiapkan oleh peneliti berbentuk pertanyan tertulis untuk diberikan untuk 

responden.  
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3) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan kejadian yang pernah terjadi, dokumen 

dapat berupa tulis, gambar, ataupun berbagai karya bernilai/monumental oleh 

individu dikemukakan oleh Sugiyono (2015:329).  

Dokumen yang dipakai dalam penitian ini yaitu daftar nilai siswa kelas 

IIIB SDN Wonosari 03 Semarang pada pembelajaran Bahasa Indonesia sebelum 

memakai gambar berseri berbasis montase yang akan dikembangkan oleh peneliti.  

4) Angket  

Sugiyono (2015:199) menyebutkan bahwa angket merupakan suatu 

teknik dalam mengumpulkan data yang dilaksanakan melalui pemberian 

seperangkat pertnayaan terlutis untuk responden guna dijawab. Metode ini dipakai 

untuk memperoleh validasi oleh dosen atau ahli guna uji coba produk gambar 

berseri berbasis montase terhadap guru. Angket yang dipakai sebagai evaluasi 

gambar berseri untuk dosen atau ahli berupa check-list yang harus di isi oleh ahli 

dan guru didasarkan pada instrumen penilaian gambar berseri. Selanjutnya angket 

juga digunakan untuk responden peserta didik serta guru terhadap produk bahan 

ajar yang dikembangkan.  

 

3.7 Uji kelayakan, Validitas, Realibilitas 

3.7.1 Uji Kelayakan Produk 

Uji kelayakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kelayakan produk, 

analisis tanggapan guru dan siswa. 

3.7.2 Validitas 

Sugiyono (2016: 173) menyebutkan bahwa valid artinya yakni sebuah 

instrumen bisa dipakai guna melakukan pengukuran sesuatu yang semestinya 

dilakukan pengukuran. Tingkat validitas instrumen dlakukan analisis memakai 
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rumus korelasi product moment melalui pengkorelasian antara skor butir instrumen 

dengan keselurihan skor dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√(𝑛 ∑ 𝑥2 − (𝑥)2) (𝑛 ∑ 𝑦2 − (𝑦)2)
 

Sumber: (Sugiyono, 2016: 228). 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi suatu butir pertaanyaan 

n = jumlah subjek 

x = skor butir pertanyaan 

y = keseluruhan skor 

∑x  = jumlah skor setiap item 

∑y   = jumlah keseluruhan skor  

∑xy  = jumlah hasil kali skor X dengan Y untuk setiap responden 

x2   = kuadrat dari x (skor rata-rata dari x) 

y2    = kuadrat dari y (skor rata-rata dari y) 

Apabila harga r hitung lebih besar dibanding dengan harga r tabel, maka 

soal tersebut bisa disebut valid. Sedangkan,  jika harga r hitung lebih kecil 

dibanding dengan harga r tabel, maka soal tersebut dapat disebut tidak valid. r tabel 

yang dipakai yakni r tabel dengan taraf kesalahan 5%. Instrumen yang digunakan 

berbentuk soal isian yang dengan 4 kriteria. 

3.7.3 Reliabilitas 

Reliabel berarti instrumen bisa memperoleh data yang sama apabila 

digunakan berkali-kali untuk dilakukan pengukuran objek yang serupa (Sugiyono, 

2016: 348). Hal ini selaras dengan pendapat Arikunto (2013: 74) yang mengatakan 

bahwa sebuah tes dapat disebut reliabel jika hasil-hail tes tersebut menyatakan 

ketetapan. Oleh karena itu,apabila tes yang sama diberikan kepada para siswa pada 

waktu yang berbeda, maka akan menghasilkan urutan (ranking) yang sama pula. 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik 

belah dua dari KR 21 (Kuder Richardson). Berikut adalah rumus KR 21. 
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𝑟𝑖 =
𝑘

(𝑘 − 1)
{1 −

𝑀(𝑘 − 𝑀)

𝑘𝑠𝑡2
} 

Sumber: (Sugiyono, 2016: 361) 

Keterangan: 

𝑟𝑖 = reliabilitas internal seluruh intrumen 

k = jumlah item dalam instrumen 

M = mean skor total 

𝑠𝑡2 = varians total 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilaksanakan guna melakukan pembuktian bahwa 

kelompok yang diberi perlakuan berasal dari sampel yang sama. Data yang 

digunakan dalam penganalisisan ini yakni data hasil pretest dan posttest muatan 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Analisis data awal yang dipakai yakni uji normalitas pretest dan posttest. 

Tujuan dari pengujian ini yaitu guna mancari tahu data hasil pretest dan posttest 

apakah distribusinya normal ataukah tidak. Uji normalitias menggunakan rumus 

Liliefors. Di bawah adalah langkah-langkah dalam melaksanakan uji normalitas 

dengan Liliefors (Sudjana, 2005 : 466-467). 

1) Menjadikan bilangan baku berdasarkan rumus 

𝑧𝑖 =
𝑥 − �̅�

𝑠
 

   Sumber: (Sugiyono, 2016: 77) 

2) Melakukan perhitunagn peluang 𝐹(𝑧𝑖) = 𝑃(𝑧 ≤ 𝑧𝑖) 

3) Melakukan perhitungan proporsi z1,z2,...zn, yang dinyatakan oleh S(zi) 

S(zi) =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑧𝑖

𝑛
 

4) Menghitung selisih 𝐹(𝑧𝑖) − 𝑆(𝑧𝑖), menentukan harga mutlak 
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5) Mengambil harga yang terbesar diantara berbagai harga mutlak selisih 

tersebut (Lo) 

Dengan kriteria: 

Jika sig > 0,05, maka data distribusinya normal 

Jika sig < 0,05, maka data distribusinya tidak normal. 

 

3.8.1.1 Analisis Kelayakan Media 

Instrumen penilaian kelayakan media oleh ahli dilakukan analisis 

percentage correction karena dianggap lebih mudah dan praktis. Penelitian dengan 

persentase ini menggunakan skala 5 atau skala Likert, dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

𝑁𝑃 =
𝑅

𝑆𝑀
× 100 

Sumber: (Purwanto, 2013: 102) 

Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yangg diperoleh 

M = skor maksimal ideal 

100 = konstanta 

Hasil persentase data kelayakan kemudian dikonversiksn dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Validasi Ahli 

Persentase Kriteria 

82% - 100% Sangat layak 

63% - 81% Layak 

44% - 62% Cukup layak 
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25% - 43% Tidak layak 

Sumber: (Purwanto, 2013: 102) 

3.8.1.2 Analisis Tanggapan Guru dan Siswa 

Data dari angket penilaian tanggapan guru dan siswa bisa dianalisis 

memakai rumus sebagai berikut: 

𝑁𝑃 =
𝑅

𝑆𝑀
× 100 

Sumber: (Purwanto, 2013: 102) 

Keterangan: 

NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yangg diperoleh 

M = skor maksimal ideal 

100 = konstanta 

Hasil persentase data kelayakan kemudian dikonversikan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kriteria Hasil Persentase Tanggapan Guru dan Siswa 

Persentase Kriteria 

82% - 100% Sanagat baik 

63% - 81% Baik  

44% - 62% Cukup baik 

25% - 43% Tidak baik 

Sumber: (Purwanto, 2013: 102) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian pengembangan media gambar seri pada proses belajar mengajar Bahasa 

Indonesia materi menulis narasi di kelas III SDN Wonosari 03 mencakup tiga 

komponen yang dibahas dalam penelitian pengembangan media gambar seri antara 

lain: (1) hasil pengembangan media gambar seri; dan (2) penilaian kelayakan media 

gambar seri. 

4.1.1 Perencanaan Produk Media Gambar Berseri 

Gambar berseri yaitu media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

berbentuk buku cetak dengan menggunakan bahan utama kertas. Jenis kertasnya 

yakni Ivory 230 gram dan juga HVS. Peneliti menganalisis kebutuhan guru dan 

siswa sebelum merancang desainnya dengan memakai angket. Berikut adalah 

angket analisis kebutuhan guru dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan Guru 

No Hasil Analisis Kebutuhan 

1.  Pembelajaran Bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan Kompetensi 

Dasar 

2.  Perlunya siswa mempunyai kemampuan dalam keterampilan menulis 

narasi  

3.  Perlunya proses pembelajaran Bahasa Indonesia yang menyenangkan bagi 

siswa 
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4.  Adanya kendala pemilihan metode dalam melaksanakan pembelajaran 

bahasa Indonesia 

5.  Perlunya media untuk siswa dalam proses pembelajaran 

6.  Media gambar berseri dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran 

7.  Ukuran gambar berseri yang diperlukan adalah 30 x 20 cm 

8.  Warna gambar berseri yang diperlukan adalah putih 

9.  Bentuk gambar berseri yang diperlukan adalah menyesuaikan dengan 

gambar 

10.  Jenis huruf yang cocok dalam media gambar berseri adalah Comic Sans M 

 

Selain guru, siswapun diberi angket analisis kebutuhan. Di bawah ini adalah 

tampilan angket analisis kebutuhan siswa dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Siswa  

No Hasil Analisis Kebutuhan 

1.  Siswa menyukai pembelajaran bahasa Indonesia 

2.   Siswa kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

3.  Perlunya siswa berlatih menulis narasi 

4.  Perlunya siswa mencoba menulis narasi berdasarkan gambar  

5.  
Perlunya media pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis 

narasi 

6.  Perlunya pemberian contoh menulis narasi 

7.  Ukuran gambar berseri yang diperlukan adalah 30 x 20 cm 
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8.  Desain gambar berseri yang cocok adalah biasa 

9.  Bentuk gambar berseri yang cocok adalah persegi panjang 

10.  Warna gambar berseri yang cocok adalah putih 

Pengembangan media gambar berseri didahului dengan perancangan 

prototype. 

Tabel 4.3 Komponen media Gambar berseri 

KOMPONEN RANCANGAN 

Bagian sampul terdiri atas : 

1. Logo UNNES 

2. Jenis media: Gambar Berseri 

3. Judul : Ayo Berhemat Energi 

4. Sasaran : Siswa Kelas III 

SD/MI 

5. Nama Penulis : Laeli Izkiyah 

6. Ukuran : A4 

7. Bahan: Kertas Ivory 230 

Gram 

8. Ilustrasi : Alat Tulis 

 

 

Halaman romawi i Media Gambar 

Berseri 

1. Prakata 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 
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Halaman romawi ii Media 

Gambar Berseri 

1. Petunjuk Penggunaan media 

bagi siswa 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 

 

Halaman pertama Media Gambar 

Berseri 

1. Ayo Menyimak 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 

4. Contoh teks narasi beserta 

gambar ilustrasi 
 

Halaman kedua Media Gambar 

Berseri 

1. Contoh kalimat untuk setiap 

gambar 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 
 

Halaman ketiga dan keempat 

Media Gambar Berseri 

1. Lanjutan gambar berseri 

beserta kolom kalimat yang 

harus diisi oleh siswa 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 
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Halaman kelima Media Gambar 

Berseri 

1. Ayo Menulis  

2. Kolom paragraf beserta 

contoh menggabungkan 

kalimat menjadi paragraf 

3. Bahan: kertas HVS 

4. Ukuran: A-4 
 

Halaman keenam Media Gambar 

Berseri 

1. Contoh paragraf teks narasi 

untuk evaluasi 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 
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Halaman ketujuh Media Gambar 

Berseri 

1. Gambar berseri untuk evaluasi 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 

 

Halaman kedelapan, kesembilan, 

kesepuluh Media Gambar Berseri 

1. Gambar serta kolom kalimat 

untuk setiap gambar 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 
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Halaman kesebelas Media 

Gambar Berseri 

1. Kolom paragraf 

2. Bahan: kertas HVS 

3. Ukuran: A-4 

 

 

 

Halaman kedua belas Media 

Gambar Berseri 

1. Biodata penulis 

2. Bahan : HVS 

3. Ukuran: A-4 

 

 

Sampul belakang Media Gambar 

Berseri 

1. Sampul belakang 

2. Bahan: kertas Ivory 230 gram 

3. Ukuran: A-4 
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Media gambar berseri ini menggunakan desain awal rancangan media. 

Desain dari media gambar berseri dijelaskan sebagai berikut. 

a. Sampul 

Sampul dari media Gambar berseri meliputi sampul depan dan sampul 

belakang. Desain dari sampul depan dan belakang yaitu : 

       

Gambar 4.1 Tampilan Sampul Depan dan Belakang Media Gambar Berseri 

b. Prakata 

Isi dari prakata yaitu penjelasan dari penulis yang digunakan sebagai 

pengantar dari media gambar berseri menulis narasi.  

 

Gambar 4.2 Tampilan Desain Prakata 

c. Petunjuk Penggunaan  

Petunjuk penggunaan ditunjukkan untuk siswa dan guru. Untuk petunjuk 

penggunaan bagi siswa terdapat di media gambar berseri, sedangkan petunjuk 

bagi guru terdapat di elemen tersendir. Isi yaitu petunjuk dalam menggunakan 

media gambar seri menulis narasi. Tujuan dari petunjuk penggunaan yaitu untuk 
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memudahkan siswa dan guru dalam menggunakan media gambar berseri 

menulis narasi.  

 

Gambar 4.3 Tampilan Desain Petunjuk Penggunaan Bagi Siswa 

d.  Ayo Menyimak 

Isi dari bagian Ayo menyimak yakni teks narasi tentsng menghemat 

energi dan contoh langkah-langkah menulisnya dalam media gambar seri. 

    

 

Gambar 4.4 Tampilan Desain Ayo menyimak 

  



 

 

69 

 

 

 

e. Ayo Menulis 

Isi dari bagian Ayo menulis yakni soal evaluasi yang terdiri atas teks 

narasi berhemat energi, pada kolom kalimat digunakan untuk menulis kalimat 

dari setiap gambar dan  kolom paragraf untuk digabungkan. 

  

   

         

Gambar 4.5 Tampilan Desain Ayo Menulis 
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f. Biodata Penulis 

 Isi dari biodata penulis yaitu nama lengkap, NIM(Nomor Induk 

Mahasiswa), jurusan, tempat tanggal lahir, email, serta nomor handphone.  

 

4.1.2 Hasil Produk 

4.1.2.1 Penilaian Kelayakan Media 

Penilaian kelayakan media gambar seri dilakukan melalui dua tahap. Tahap 

pertama yakni pemberian nila berisi validasi media gambar seri. Penilaian dapat 

dikatakan lolos penilaian tahap pertama jika seluruh elemen dalam instrumen 

penilaian mendapat skor atau nilai yang baik. Kemudian media gambar berseri 

diberikan nilai kembali dalam tahap penilaian kedua. Pada tahapan kedua penilaian 

terdiri atas tiga perkara yang dibuat dalam dua jenis anngket. Angket pertama yakni 

penilaian komponen kelayakan isi yang dilakukan ahli materi kemudian angket 

jenis kedua yakni penilaian komponen penyajian yang dilakukan ahli media. 

1) Penilaian Kelayakan Media oleh Ahli Media 

Penilaian kelayakan media gambar berseri oleh ahli media, instrumen 

validasinya berisi 17 pertanyaan yang diklasifikasikan menjadi 3 aspek penilaian. 

Tiga aspek penilaian tersebut yakni aspek penilaian sampul, bentuk dan aspek isi 

dari media gambar berseri. Untuk rentang 82% - 100% memperoleh kriteria sangat 

layak, rentang 63% - 81% mendapat kriteria layak, rentang 44% - 62% mendapat 

kriteria cukup layak, dan rentang 25% - 43% mendapat kriteria kurang layak. 

Berikut hasil rekapitulasi validasi penilaian oleh ahli media, yaitu: 
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Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Validasi Penilaian Ahli 

Media Gambar seri 

Aspek yang 

dinilai 

Validator 

Ahli 

Jumlah 

Nilai/Skor 

Total 

Skor 
Persentase 

Kriteria 

Penilaian 

Komponen 

Penyajian 
Media 64 68 94,1% 

Sangat 

Layak 

 

Tabel di atas memberikan pengetahuan bahwa berdasarkan penilaian ahli 

ahli media, menujukkan bahwa semua aspek yang berisi 17 butir pertanyaan 

mencakup sampul, bentuk, dan isi media gambar seri sudah dipenuhi.  

 

2) Penilaian Kelayakan Media oleh Ahli Materi 

instrumen validasinya berisi 10 pertanyaan.  Penilaian tahap ini dibuat 

dengan menggunakan angket-angket sesuai dengan jenis komponen yang dilakukan 

penelitian. Angket kelayakan berisi kelayakan isi yang dilakukan oleh ahli materi. 

Hasil rekapitulasi validasi penilaian oleh ahli materi media gambar berseri yakni: 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Validasi Penilaian oleh Ahli Materi Pada  

Media Gambar Berseri 

Aspek Yang 

Dinilai 

Validator 

Ahli 
Skor Total 

Skor yang 

Didapatkan 
Presentase Kriteria 

Kelayakan  

Isi  

Materi 40 38 95% Sangat 

Layak 

Instrumen validasi penilaian pada komponen kelayakan isi yang dilakukan 

ahli materi mencakup aspek isi materi, penyajian, dan kebahasaan. Dalam aspek 

kandungan/isi materi. Pada aspek penyajian materi yakni materi yang diberikan 

harus otentik dan aktual.  
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Instrumen validasi penilaian komponen penyajian yang dilakukan ahli 

media, ada tiga aspek yang disusun menjadi berbagai dekriptor. Aspek-aspek 

tersebut yakni aspek prinsip umum dalam media visual, pengoperasian media, serta 

tampilan dari media. Pada aspek prinsip umum dalam media visual, deskriptornya 

yakni sederhana, pemberian tekanan, dan padu. Aspek pengoperasian media 

deskriptornya yakni kemudahan, kenyamanan, serta petunjuk dalam penggunaan 

media, dan juga media yang interaktif. sedangkan dalam aspek tampilan media 

dekriptornya yakni ukuran dari gambar dan huruf, komposisi warnanya, tata letak 

dan ukuran, serta desain keseluruhannya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil validasi penilaian pada komponen 

kelayakan isi yang dilakukan ahli materi, komponen penyajian yang dilakukan oleh 

ahli media memaparkan bahwa media gambar berseri sudah mencakup semua aspek 

di dalam sebuah media pembelajaran yang ada. Bisa diberikan kesimpulan bahwa 

media gambar berseri sudah sangat layak dipakai dalam proses belajar mengajar 

Bahasa Indonesia materi berhemat energi kelas III Sekolah Dasar.  

 Penilaian kelayakan isi yang dilakukan ahli materi mendapatkankan 

skor/nilai 38 yakni persentase 95% sehingga masuk dalam kriteria sangat layak. 

Sedangkan penilaian komponen penyajian yang dilakukan ahli media mendapatkan 

skor/nilai 64 yakni persentase 94% sehingga masuk dalam kriteria sangat layak. 

Validator ahli materi dan ahli media juga memberi saran untuk perbaikan dari media 

gambar berseri selain pemberian skor. Berikut adalah tabel saran dari kedua ahli 

tersebut: 
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Tabel 4.6 Saran dan Revisi Media gambar Berseri Oleh Ahli 

Ahli Saran 
Revisi yang dilakukan 

Peneliti 

Materi 1. Contoh teks narasi 

diberikan gambar 

ilustrasi 

1. Memberikan gambar 

ilustrasi pada contoh 

teks narasi 

Media 1. Tambahkan petunjuk 

penggunaan untuk 

guru 

2. Tambahkan KD dan 

indikator pada media 

 

1. menambahkan 

petunjuk penggunaan 

untuk guru 

2. menambahkan KD dan 

indikator pada media 

 

Berikut adalah tabel hasil revisi yang sudah dibuat berdasarkan saran masing 

masing ahli pada media Gambar berseri: 

 

Tabel 4.7 Hasil Revisi Media Gambar Seri Berdasarkan Saran Ahli 

Sebelum Revisi Setelah Revisi 
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Tambahan komponen setelah revisi 

 

 

4.1.3 Hasil Uji Coba Produk 

4.1.3.1 Angket Tanggapan Siswa 

 Menurut guru, angket tanggapan siswa yakni instrumen yang ditunjukkan 

kepada peserta didik untuk diberikan tanggapan berdasarkan dengan 

ketepatan/keterpaduan media gambar berseri pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

materi berhemat energi. Angket tersebut disusun menjadi butir pertanyaan 

sebanyak 10. Pengisian angket tersebut dibimbing oleh peneliti disesuaikan dengan 

analisis peserta didik seusai melaksanakan pembelajaran nahasa Indonesia dengan 

memakai media gambar berseri dalam tahap uji coba produknya. Selanjutnya, 

setiap butir pertanyaannya diakumulasikan guna mengetahui hal-hal yang perlu 

diperbaiki. Berikut adalah rekapan hasil angket tanggapan siswa:  
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Siswa 

pada Tahap Uji Coba Produk 

No 
Aspek yang 

Ditanyakan 

Jawaban 

Peserta 

didik yang 

Menjawab 

“Ya” 

Peserta 

didik yang 

Menjawab 

Tidak 

Skor Presentase  

1. 

Judul menarik 

minat untuk 

dibaca dalam 

5media gambar 

berseri 

6 siswa  - 6 100% 

2. 

Warna sampul 

menarik dalam 

media gambar 

berseri 

5 siswa 1 siswa 5 80% 

3. 

Materi mudah 

dipahami dalam 

media gambar 

berseri 

5 siswa 1 siswa 5 80% 

4. 

Tulisan mudah 

dibaca dalam 

media gambar 

berseri 

6 siswa  - 6 100% 

5. 

Jumlah gambar 

ilustrasi lebih 

banyak dibanding 

6 siswa  - 6 100% 
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tulisan dalam 

media gambar 

berseri 

6. 

Gambar-gambar 

tampilannya jelas 

dalam media 

gambar berseri 

6 siswa  - 6 100% 

7. 

Isi dari media 

gambar berseri 

menarik untuk 

6dibaca 

6 siswa  - 6 100% 

8. 

Media gambar 

berseri 

meningkatkan 

motivasi belajar  

6 siswa - 6 

100% 

9. 

Jenis huruf 

menarik 

perhatian dalam 

media gambar 

berseri 

6 siswa  - 6 

100% 

10. 

Soal evaluasi 

selaras dengan isi 

buku dalam 

media gambar 

berseri 

6 siswa  - 6 

100% 

TOTAL 58 96% 
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Tabel tanggapan siswa kelas III SDN Wonosari 03 pada tahap uji coba tersebut 

menunjukkan bahwa 10 butir pertanyaan, siswa memberikan respon positif 

maksimal yaitu 100% dan 2 butir pertanyaan memperoleh 80% persentasenya. 

Berikut adalah tampilan data hasil angket tanggapan siswa berbentuk diagram: 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Persentase Produk Pada Angket Tanggapan Siswa 

Keterangan: 

1. Judul menarik minat untuk dibaca dalam media gambar berseri 

2. Warna sampul menarik dalam media gambar berseri 

3. Materi mudah dipahami dalam media gambar berseri 

4. Tulisan mudah dibaca dalam media gambar berseri 

5. Jumlah gambar ilustrasi lebih banyak dibanding tulisan dalam media 

gambar berseri 

6. Gambar-gambar tampilannya jelas dalam media gambar berseri 

7. Isi dari media gambar berseri menarik untuk dibaca 

8. Media gambar berseri meningkatkan motivasi belajar 

9. Jenis huruf menarik perhatian dalam media gambar berseri 

10. Soal evaluasi selaras dengan isi buku dalam media gambar berseri 

  Diagram angket tanggapan siswa tersebut menunjukkan terlihat persentase 

terendahnya yakni 80% dan persentase tertingginya yakni 100%. Persentase 

terendah ada  di butir pertanyaan 2,3, dan 8 yakni mengenai warna sampul, 

pemahaman materi, dan motivasi belajar pada media, dan persentase tertinggi 100% 

terdapat di 7 butir pertanyaan yang lain. 
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4.1.3.2 Angket Tanggapan Guru 

 Angket tanggapan guru adalah instrumen yang disajikan pada pendidik 

untuk dilakukan penganalisisan keterterapan media gambar seri pada pembelajaran 

Bahsa Indonesia materi menulis kembali. Angket tersusun atas 10 butir pertanyaan 

dan dilengkapi dengan kolom catatan. Catatan yang disajikan oleh guru dipakai 

peneliti sebagai masukan untuk memperbaiki media selanjutnya. Angket diberikan 

pada guru setelah guru mengamati dan menggunakan media gambar seri dalam 

tahap uji coba produk.  

 Kriteria sangat Baik dengan rentang 81% - 100%, kriteria baik dengan ren-

tang 61% - 80%, kriteria cukup baik dengan rentang 41% - 60%, kriteria kurang ba-

ik dengan rentang 21% - 40%, dan kriteria tidak baik dengan rentang 0% - 20%. 

Hasil penganalisisan angket tanggapan guru pada pengujicobaan produk 

ditampilkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Angket Tanggapan Guru 

pada Tahap Uji Coba Produk 

No Aspek yang Ditanyakan 
Jumlah Skor 

yang Diperoleh 
Persentase 

1. Keseluruhan tampilan media gambar 

berseri berbasis montase untuk menulis 

narasi menarik dan mewakili isi buku 

5 100% 

2. Media gambar berseri berbasis montase 

untuk menulis narasi sesuai dengan KI, 

KD, dan Indikator Pembelajaran 

5 100% 

3. Dominan gambar dibandingkan teks 

materi. 
5 100% 

4. Jenis dan ukuran huruf yang dipakai 

menarik dan mudah dibaca siswa. 
4 80% 
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5. Kesesuaian gambar sesuai dengan 

materi yang dijelaskan. 
5 100% 

6. Gaya dan bahasa pada buku sesuai 

untuk siswa kelas III 
5 100% 

7. Ukuran buku dan jenis kertas sesuai, 

sehingga mudah digunakan oleh siswa 
4 80% 

8. Media gambar berseri berbasis montase 

untuk menulis narasi membantu dan 

memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi berhemat energi 

4 80% 

9. Materi yang disampaikan jelas dan 

mudah dipahami sesuai dengan tingkat 

berpikir siswa SD kelas III 

5 100% 

10.  Evaluasi yang diberikan sesuai dengan 

materi dan tujuan pembelajaran 
5 100% 

Total skor yang diperoleh 47 94% 

 

 Tabel angket tanggapan guru di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 butir 

aspek pertanyaan yang memperoleh respon positif yakni 80% pada nomor 4 dan 7, 

dan 8, sedangan sisanya mendapat respon positif 100%. Hasil tersebut selanjutnya 

diolah dan ditujukkan dalam diagram berikut. 
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Diagram 4.2 Persentase Angket Tanggapan Guru 

Keterangan: 

1.  Keseluruhan tampilan media gambar seri menulis kembali dongeng 

menarik dan mewakili isi buku 

2. Media gambar seri menulis kembali dongeng sesuai dengan KI, KD, 

dan Indikator Pembelajaran 

3. Dominan gambar dibandingkan teks materi. 

4. Jenis dan ukuran huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca 

peserta didik. 

5. Kesesuaian gambar sesuai dengan materi yang dijelaskan. 

6. Gaya dan bahasa pada buku sesuai untuk siswa kelas III 

7. Ukuran buku dan jenis kertas sesuai, sehingga mudah digunakan 

oleh siswa 

8. Media gambar seri menulis narasi membantu dan memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi 

9. Media gambar seri menulis barasi membantu dan memudahkan guru 

dalam menyampaikan materi 

10.  Evaluasi yang diberikan sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran 

Tahap uji coba produk berdasarkan diagram hasil angket tanggapan guru 

menunjukkan bahwa terdapat 3 butir aspek pertanyaan yang memperoleh respon 

positif yakni 80% pada nomor 4 dan 7, dan 8, sedangan sisanya mendapat respon 

positif 100%. Hal ini menandakan bahwa hasil dari uji coba produk media Gambar 
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Berseri sangat baik untuk diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis narasi kelas III Sekolah Dasar. 

4.1.4 Analisis Data 

4.1.4.1 Analisis Data Awal 

1) Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Uji normalitas yang dilaksankan peneliti bertujuan untuk menentukan 

teknik analisisis data yang nantinya dipakai, diperlukan penggunaan statistik 

parametrik atau non parametrik. Uji normalitas dipakai guna mendapatkan 

pengetahuan mengenai nilai peserta didik saat pretest dan posttest kelas III SDN 

Wonosari 03 distribusinya normal atau tidak.  

 Pengujian normalitas memakai rumus uji Lilifors. Hipotesis perhitungan 

guna menerima atau menolaak hipotesis nol, nilai L0 dibanding dengan nilai kritiss 

L yang diambil berdasarkan daftar nilai kritis untuk uji Lilifors taraf nyata α yakni 

0,05. Hipotesis perhitungannya mencakup Ho diterima jika L0 < Lt, nantinya data 

disebut berdistribusi normal. Ha diterima jika L0 > Lt, nantinya data bisa disebut 

tidak berdistrubusi normal. Berikut adalah tabel hasil Uji Normalitas: 

Tabel 4.10 Uji Normalitas Nilai Pretest dan Posttest 

Tindakan L0 Lt α n Kriteria 

Pretest 0,0137 0,14976 0,05 6 Berdistribusi 

normal 

Posttest 0.067 0,14976 0,05 6 Berdistribusi 

normal 

 

 Tabel Uji Normalitas hasil pretest mempunyai perhitungan Uji Lilifors 

sebesar Berdasarkan tabel Uji Normalitas nilai pretest memiliki perhitungan Uji 

Shapiro-Wilk sebesar 0,0137sedangkan hasil posttest memiliki perhitungan sebesar 

0.067. Hasil tersebut menunjukkan bahwa,nilai Pretest dan Posttest lebih besar 
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dibandingkan dengan nilai kritis untuk Uji Lilifors. Sehingga, bisa disimpulkan 

bahwa nilai pretest dan posttest berdistribusi normal. 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Lebih lanjut hasil dari penelitian pengembangan media gambar berseri 

dijelaskan dalam pembahasan. Pembahasan penelitian ini mencakup pemberian 

makna hasil/temuan dari penelitian. Pemaknaan temuan penelitiannya mencakup 

hasil dari validasi penilaian media gambar berseri, tanggapan peserta didik dan 

pendidik terhadap media gambar berseri, serta hasil belajar peserta didik saat 

pretest dan juga posttest. 

 

4.2.1.1 Hasil Validasi Penilaian pada Setiap Komponen 

Semua aspek dalam media gambar berseri dalam proses belajar mengajar 

Bahasa Indonesia materi menulis narasi untuk kelas III dilaksanakan penilaian oleh 

ahli media dan ahli materi. Nilai/skor yang didapatkan dari setiap ahli dalam tiap 

komponen/aspek yakni dengan mengakumulasikan lalu dilakukan rata-rata. Media 

pembelajaran bisa disebut layak jika semua aspek mulai dari kelayakan isi, media, 

serta bahasa mempunyai rata-rata dengan persentasenya yakni 63% sampai 81%. 

Jika hasil penilaian pada setiap aspek/komponen lebih dari persentase 63% maka 

bisa disebutkan bahwa media tersebut layak dipakai untuk media dalam proses 

belajar mengajar. 

Ahli materi memberikan skor pada lembar instrumen validasi penilaian 

komponen kelayakan isi, yakni dari 10 deskriptor ada 3 buah deskriptor yang 

mendapatkan nilai/skor 4, dan 7 buah deskriptor mendapatkan niali/skor 3. 

Pemberian skor/nilai 4 untuk deskriptor kesesuaian kompetensi inti, kompetensi 

dasar, dan indikator pembelajaran pada materi, materi yang mampu menambah 
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pengatahuan peserta didik, serta kesesuaian rumusan indikator pada tugas dan 

latihan dalam media gambar berseri. Sedangkan pemberian skor 3 untuk deskriptor 

konsep dan topik pembelajaran pada materi sesuai, kesesuaian materi dengan 

perkembangan peserta didik, kemudahan pemahaman materi yang disajikan, 

ketepatan istilah dalam materi, penggunaan kalimat yang mudah dipahami peserta 

didik, bahasa yang digunakan sudah baku, serta kesesuaian contoh soal dengan 

materi yang disajikan dalam media gambar berseri. Hasil dari penyekoran tersebut 

didapatkan jumlah nilai/skor  adalah 33 dari total skor yaitu 40 sehingga  persentase  

sebesar 82,5 % dengan indikasi kriteria yakni sangat layak. 

Ahli media memberikan skor pada lembar instrumen validasi penilaian 

komponen penyajian dari 17 buah deskriptor ada 13 buah deskriptor yang 

mendapatkan penilaian 4 dan 4 buah deskriptor yang mendapatkan penilaian 3. 

Penilaian 4 diberikan pada deskriptor komposisi warna sampul yang sudah sesaui, 

sudah menariknya penataan tampilan gambar disampul, sudah menariknya 

penataan tampilan tulisan sampul, media sudah sesuai ukurannya dengan kebutuhan 

peserta didik media gambar seri, ketebalan media gambar berseri, kesesuaian 

pemilihan kertas media gambar berseri, bentuk media gambar bersrei, komposisis 

warna media gambar berseri, pemilihan jenis huruf (font), ukuran huruf dalam 

media gambar berseri, penataan tampilan tulisan sudah menarik, kesesuaian 

penepatan nomor halaman media gambar berseri, serta kesesuaina penjilidan media 

gambar berseri. Sedangan pemberian skor/nilai 3 untuk deskriptor menariknya 

desain gambar media gambar berseri, desain materi pelajaran yang sesuai, 

kesesuaina pemilihan gambar dengan materi, dan  kesesuainan penataan gambar 

pada media gambar berseri. Hasil dari penyekoran tersebut didapatkan jumlah 

nilai/skor  adalah 64 dari total skor yaitu 68 sehingga  persentase  sebesar 64,1 % 

dengan indikasi kriteria yakni sangat layak. 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli materi dan media pada 

media gambar berseri maka didapatkan persentase rata-rata komponen kelayakan 

isi sebesar 82,5%, dan komponen kelayakan penyajiannya sebesar 94,1%. Oleh 

karena itu, setiap komponen dalam media gambar berseri tersebut sudah memenuhi 
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angka persentase 82% dan dapat dikategorikan sangat layak untuk dipakai dalama 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi menulis narasi. 

 

4.2.1.2 Hasil Penilaian Angket Tanggapan Siswa 

 Media gambar berseri ini sudah bisa disebut layak dan telah dillaksanakan 

perevisian yang didasarkan pada masukan/saran dari setiap ahli, kemudian dipakai 

dalam uji coba produk. Media gambar berseri dilakukan uji coba pada peserta didik 

kelas III di SDN Wonosari 03 Semarang. Selanjutnya yakni mengambil 6 peserta 

didik untuk mengisi angket tanggapan siswa. Pengisian angket tersebut dilakukan 

setelah melaksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis narasi 

dengan menggunakan media gambar berseri pada tahap uji coba produk. 

Selanjutnya angket tersebut dapat dipakai untuk mengetahui respon dari peserta 

didik sebagai koreksi apabila ada yang memberi respon negative “Tidak” dari 

media gambar berseri. Jawaban “Tidak”. Respon tersebut sebagai indikasi perlu 

atau tidaknya melakukan revisi dari media gambar berseri tersebut.  

 Hasil dari tanggapan siswa kelas III SDN Wonosari 03 Semarang 

menunjukkan bahwa persentase 100% ada pada aspek kemenarikan judul media 

gambar berseri, kemudahan dalam membaca tulisan pada media gambar berseri, 

jumlah gambar lebih banyak dibandingkan dengan tulisan, kejelaasan gambar, 

kemenarikan media gambar berseri untuk dibaca, menambah semangat belajar, 

jenis huruf media gambar berseri, serta kesesuaian soal evaluasi dengan isi media 

gambar berseri. Sedangkan persentase 90% ada dalam aspek kemenarikan warna 

sampul buku dan kemudahan dalam pemahaman materi dalam media gambar 

berseri. 

Hasil dari data di atas, diperoleh rata-rata persentase dari penyekorannya 

yakni 96%, bisa diambil kesimpulan bahwa tanggapan siswa terhadap media 

gambar berseri masuk dalam kategori sangat baik yakni dengan rentang 

persentasenya adalah  90% sampai 100%. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah 

melaksanakan uji coba dalam penggunaan siswa kelas III SDN Wonosari 03 

Semarang. Siswa akan diberikan soal pretest sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran materi menulis narasi, kemudian setelah melaksanakan pembelajaran 
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siswa akan diberikan soal posttest. Hasil posttest dan pretest tersebut kemudian 

diakumulasikan dan dilakukan rata-rata yakni memperoleh hasil rata-ratanya adalah 

82,29> 58,33 dengan selisih rata-rata yakni 23,96. 

 

4.2.1.3 Hasil Penilaian Angket Tanggapan Guru 

 

Untuk menganalisis kesesuaian media gambar berseri pada pembelajaran 

Bahasa Indonesia materi menulis narasi, peneliti memberikan angket tanggapan 

guru. Guru melakukan pengisian angket setelah diberikan mengamati dan 

menggunakna media gambar berseri pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis narasi di kelas III SDN Wonosari 03 Semarang. 

Hasil tanggapan tersebut yang telah diberikan oleh guru kelas pengamppu 

mata pelajaran Bahsa Indonesia materi menulis narasi di kelas III SDN Wonosari 

03 Semarang, dalam tahap uji coba produk didapatkan respon positif dengan 

persentase sebesar 94%. Komponen yang mendapat skor 4 yakni pada aspek 

jenis(font) dan ukuran huruf,  ukuran dan jenis kertas yang dipakai, dan media 

gambar berseri dapat membantu dan memudahkan guru paada saat pembelajaran. 

Sedangkan yang mendapat skor 5 yakni pada komponen tampilan dari media 

gambar berseri, kesesuaian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator 

Pembelajaran, perbandingan jumlah gambar dengan tulisan, gambar sudah sesuai 

dengan materi, kesesuaian gaya dan bahasa dengan siswa  kelas III, materi yang 

terdapat pada media gambar berseri sesuai dengan tingkat berpikir siswa kelas III 

SD, dan kesesuaian evaluasi yang diberikan dengan materi. Oleh karena itu, total 

skor yang didapatkan berdasarkan angket tanggapan guru sebesar 47 sehingga 

mendapatkan persentase 94% respon positif oleh guru. 

Guru juga menyampaikan saran dan masukan bagi peneliti selain 

memberikan tanggapan. Saran tersebut sangat berguna sebagai bahan untuk 

mempeerbaiki media gmabar berseri mata pelajaran bahasa Indonesia materi 

menulis narasi untuk siswa kelas III SDN Wonosari 03 Semarang apabila 

diperlukan.  
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4.3 Implikasi Penelitian 

Implikasi hasil penelitian mencakup implikasi teoritis, praktis, dan juga 

pedagogis. Implikasi hasil penelitian yakni konsekuensi langsung dari hasil 

penelitian. Implikasi yang didapatkan berdasarkan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

4.3.1 Implikasi Teoritis 

 

 Implikasi teoritis dapat diterjemahkan yakni konsekuensi dari hasil 

penelitian yang terdiri atas hasil proses mengembangkan media gambar berseri, 

kelayakan media gambar berseri, dan juga keefektifaan media gambar berseri yang 

dilakukan pengkajian didalam kajian teori. Guru dan siswa dapat melaksanakan 

pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis narasi dengan menggunakan media 

gambar berseri. Pemakaian media di dalam pembelajaran mempunyai fungsi yakni 

dijadikan alat bantu guna membuat situasi pembelajaran yang efektif dan 

pemakaian media dalam pengajaran dipokokkan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, sebab dapat melakuakn rangsangan pada memori untuk bekerja lebih 

kuat (Dja-marah, 2014:134-135). 

 Isi dari media gambar berseri yang telah dikembangkan peneliti yakni uraian 

ringkas materi menulis narasi pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas III SD. 

Gambar berseri bisa menjadikan pembelajaran yang unik dan berbeda, hal ini 

menjadikan pemakai gambar berseri mempunyai pengalaman belajar yang lebih 

menarik, efektif, interaktif, dan memorable. Pengguna dapat terstimulus terjadinya 

interaksi dengan buku melalui media gambar berseri.  

 Berdasarkan hasil penelitian selaras dengan teori-teori yang sebelumnya 

sudah dikaji, bahwa pemakaian media gambar berseri bisa memudahkan dalam 

memahami materi yang abstrak sehingga sangat cocok untuk di pakai di SD 

dikarenakan selaras dengan tingkat perkembangna siswa di sekolah dasar. 
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4.3.2 Implikasi Praktis 

 

Implikasi praktis di daalam penelitian yang dilaksanakan peneliiti terkait 

dengan konsekuensi hasil penelitian terhadap proses terlaksananya pmebelajaran 

setelahnya. Pengembangan media gambar berseri dapat memudahkan pekerjaan 

pendidik dalam menyampaikan materi. Proses belajar mengajar di dalam kelas 

dapat lebih optimal, proses belajar mengajar dapat lebih interaktif, menginspirasi, 

menyenanggkan, memberikan tantangan, memberikan motivasi kepada peserta 

didik, serta memberi ruang yang cukup untuk prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian 

disesuaikan dengan talenta, ketertarikan, dan perkembangan fisik serta kondisi 

psikologi peserta didik. Media gambar berseri menolong penddik dalam melakukan 

inovasi bertujuan sebagai penyedia media pembelajaran yang praktis, kekinian, 

serta menarik perhatian peserta didik. 

 

4.3.3 Implikasi Pedagogis 

 

Implikasi pedagogis dalam penelitian yang dilaksanakan pe-neliti yakni 

memberi ide dalam melaksanakan pengembangan media pembelajaran guna 

melakukan pengoptimalan hasil belajar peserta didik. Media gambar yang memiliki 

variasi dalam media gambar berseri dapat merangsang minat belajar. Hal ini 

diperkuat dengan penelitian yang sudah dilaksankan oleh Aprilia Tri Wulandari, 

pada tahun 2015 dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Gambar 

Berseri Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia SDN Kedungolen 04 Kec. Paguyangan Kab. Brebes”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektivan media gambar berseri di-buktikan 

berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan yakni thitung sebesar 42,709 

dengan  α = 5 % serta dk = (22-1) = 21 sehingga di dapatkan ttabel = 21. Kriteria 

pengujiannya, Ho ditolak jika t hitung ≤ t tabel. Sehingga, Ho diterima jika thitung 

≥ t tabel oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata kemampuan 

menulis narasi siswa kelas IV di SDN Kedungoleng 04 paling rendah adalah 65.  
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitri Widya Ningrum dkk, 

pada tahun 2015 dengan judul “ Efektivitas Penggunaan  Media Komik Buta Dalam 

Pembelajaran Menulis Dialog Cerita Siswa Kelas IV SDN Watudakon I Kesamben 

Jombang”. Hasil penelitian menyatakan bahwa media Komik Buta efektif pada 

pembelajaran menulis dialog cerita siswa kelas IV SDN Watudakon I Kesamben 

Jombang, hal ini dibuktikan denga nilai uji t yang menunjuk-kan bahwa thitung >  ttabel 

yakni 14,664> 2,021. 

Penelitian yang dilakukan Harumi di tahun 2017 dengan judul “Efektivitas 

Penggunaan Media Picture Book dalam Pembelajaran Menulis Narasi Ekspositoris 

di Kelas V SD Islam Raudlatul Jannah Waru Siadoarjo”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa perhitungna statistik pada uji-t skor posttest antara kelompok 

kontrol dan eksperimen, menunjukkan bahwa th (thitung)  sebesar 2,143 dengan db 

50 adaah p0,037. Nilai p lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 (p: 0,037 < 0,05). 

Hasil penganalisisan uji-t data pretest dan posttest keterampilan menulis narasi 

ekspositoris kelompok eksperimen didapatkan nilai yaitu -3,258 dengan df = 23, 

sedangkan nilai p sebesar 0,003. Nilai p itu lebih rendah/kecil dibandingkan dengan 

taraf signifikansi 0,05 (5%). Hasil  data tersebut memebreikan kesimpulan bawha 

pembelajaran menulis narasi ekspositoris dengan memakai media picture book 

lebih efektif, dibanding dengan pembelajaran menulis narasi ekspositoris tanpa 

mengunakan media apapuna. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Asih Tri Hastuti dkk, pada tahun 

2015 dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Gambar Seri Terhadap 

Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas IV SDN Di Kecamatan Kebomas”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemakaina media gambar seri untuk keterampilan 

menulis narasi siswa kelas IV SDN Kebomas dan SDN 4 Randuagung berjallan 

sangat baik. Uji t untuk nilai pre test dan post test siswa kelas IV SDN Kebomas 

diketahui tt (5% = 2,052) < thitung (16,2305) sedangkan uji gain adalah 0,44. Uji t 

nilai siswa kelas IV SDN 4 Randuagung diperoleh tt (5% = 2,042) < thitung 

(18,41446) dan uji gain sebesar 0,54. Berdasarkan analisis yang dilaksanakan maka 

bisa diambil kesimpulan bahwa penggunaan media gambar bersseri memiliki 

pengaruh terhadap keterampilan menulis narasi peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan media gambar berseri materi menulis narasi untuk kelas III 

Sekolah Dasar sudah selesai dilaksanakan melalui pengembangan 

aspek/komponens gambar ilustrasi juga teks yang telah disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi lingkungan peserta didik secara riil oleh karenanya 

materi bisa cepat dikuasai. Penelitian ini memakai teori Borg and Gall yang 

telah disesuaikan menjadi enam langkah, yaitu observasi potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi ahli, revisi desain, dan uji coba 

produk skala kecil 

2. Media gambar berseri materi menulis narasi untuk kelas III Sekolah Dasar yang 

sudah dilakukan pengembangan dikatakan sangat layak dipakai berdasarkan 

penilaian ahli materi, ahli media dengan persentase komponen kelayakan isi 

95%, komponen penyajian 94,1% 

 

5.2 Saran  

 
Berdasarkan pengalaman dalam melakukan penelitian, saran yang dapat di-

rekomendasikan antara lain: 

1. Media gambar berseri materi menulis narasi untuk kelas III Sekolah Dasar bisa 

dilakukan peningkatan dari segi kualitas melalui rencana yang lebih terarah dan 
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matang dalam aspek penempatan, isi materi, background serta penyesuaian 

warna yang dipilih dengan peserta didik sekolah dasar. 

2. Penelitian yang sudah dilaksanakan berbatas merancang pengembangan media 

dan validasi saja, belum dilaksanakan sampai ditahap produksi massal. Oleh 

karena itu, untuk penelitian seterusnya bisa diteruskan sampai tahap produksi 

massal dan melakukan kerja sama dengan percetakan buku atau penerbit. 

Harapannya, media yang sudah dilakukan pengembangan peneliti bisa 

dimanfaatkan guru dan peserta didik lebih komprehensif/global, bukan hanya 

sebatas pada SDN Wonosari 03. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN WAWANCARA IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Nama Responden :  

Jabatan  :  

Hari, tanggal  :  

Waktu  :  

Pewawancara  :  

Tempat  :  

 

No Pertaanyaan Jawaban 

1 Kurikulum apa yang diterapkan di SDN Wonosari 03 ?  

2 Berapa jumlah siswa di kelas III SD Wonosari 03?  

3 Bagaimana rata-rata kemampuan belajar siswa kelas III 

di SDN Wonosari 03 ?  

 

4 Apa sajakah permasalahan akademik yang dihadapi 

siswa kelas III di SDN Wonosari 03? 

 

5 Bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut?  

6 Model pembelajaran apa yang Ibu terapkan dalam 

kegiatan mengajar di kelas? 

 

7  Bagaimanakah dengan ketersediaan media pembelajaran 

dengan materi yang terkait? 
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8  Seperti apa karakteristik media pembelajaran yang cocok 

untuk pembelajaran Bahasa Indonesia? 

 

9 Apakah media pembelajaran yang terdapat di sekolah ini 

sudah dapat mendukung pelaksanaan semua muatan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia ? 

 

10  Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran yang 

menggunakan media ? 

 

 

Semarang, 30 Maret 2019 

Kepala SD Negeri Wonosari 03,  Guru Kelas IIIB 

 

Sumarno, S.Pd    Dwijawati Bella Dina, S.Pd 

NIP 196311041993021001   NIP 199401082019022001
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Lampiran 2 

HASIL WAWANCARA IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Nama Responden : Dwijawati Bella Dina, S.Pd. 

Jabatan  : Guru Kelas IIIB 

Hari, tanggal  : Sabtu, 30 Maret 2019 

Waktu  : 09.00 – 10.00 

Pewawancara  : Laeli Izkiyah 

Tempat  : Ruang Perpustakaan SDN Wonosari 03 

 

No Pertaanyaan Jawaban 

1 Kurikulum apa yang diterapkan di 

SDN Wonosari 03 ? 

Kurikulum 2013 

2 Berapa jumlah siswa di kelas III SD 

Wonosari 03? 

Jumlah siswa Kelas 3 SDN 

Wonosari 03 adalah 76 yang 

terdiri dari 37 kelas IIIA dan 39 

kelas IIIB 

3 Bagaimana rata-rata kemampuan 

belajar siswa kelas III di SDN 

Wonosari 03 ?  

Kebanyakan minat belajar siswa 

sudah tinggi, siswa lebih senang 

diberikan tugas dari pada tidak 

diberikan tugas. Hal ini 

dikarenakan setiap akan dimulai 

mata pelajaran, guru selalu 

memberikan motivasi belajar. 
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Namun untuk mata pelajaran 

Bahasa Indonesia siswa masih 

kurang paham jika tidak 

menggunakan media. 

4 Apa sajakah permasalahan 

akademik yang dihadapi siswa kelas 

III di SDN Wonosari 03? 

Siswa masih kesulitan dalam 

menerima mata pelajaran bahasa 

Indonesia terutama dalam 

bercerita dan menulis karena 

tidak adanya media pendukung. 

5 Bagaimana cara Ibu mengatasi 

permasalahan tersebut? 

Sejauh ini belum ada media yang 

khusus digunakan untuk 

mengatasi permasalahan 

tersebut. Namun guru dituntut 

kreatif dalam menggunakan 

metode pembelajarannya. Siswa 

lebih sering dibentuk kelompok 

dalam pembelajaran sehingga 

bisa saling berdiskusi. 

6 Model pembelajaran apa yang Ibu 

terapkan dalam kegiatan mengajar 

di kelas? 

Kalau pada Bahasa Indonesia 

menggunakan model ceramah, 

yaitu guru menjelaskan 

materinya kemudian dilanjutkan 
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dengan latihan seperti menjawab 

pertanyaan atau menceritakan 

kembali. 

7  Bagaimanakah dengan ketersediaan 

media pembelajaran dengan materi 

yang terkait? 

Terdapat buku siswa  

8  Seperti apa karakteristik media 

pembelajaran yang cocok untuk 

pembelajaran Bahasa Indonesia? 

Media yang cocok untuk 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

yaitu lebih baik benda yang 

berwarna dan bergambar tetapi 

juga disesuaikan dengan materi. 

Lebih baik lagi apabila bisa 

membuat pembelajaran menjadi 

menyenangkan, siswa aktif 

dikelas dan dapat bekerjasama 

serta memancing rasa ingin tahu 

siswa. 
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Lampiran 3 

DAFTAR NILAI BAHASA INDONESIA IDENTIFIKASI MASALAH 

SISWA KELAS IIIB SDN WONOSARI 03 

No NIS Nama Nilai Keterangan 

1 2739 ANY 80 TUNTAS 

2 2740 AYR 65 TIDAK TUNTAS 

3 2741 ASS 65 TIDAK TUNTAS 

4 2742 APM 70 TUNTAS 

5 2744 ARS 65 TIDAK TUNTAS 

6 2745 AZN 60 TIDAK TUNTAS 

7 2746 SHP 70 TUNTAS 

8 2747 ARA 70 TUNTAS 

9 2748 AA 70 TUNTAS 

10 2749 BHD 70 TUNTAS 

11 2750 BSA 75 TUNTAS 

12 2751 BP 60 TIDAK TUNTAS 

13 2752 CYK 85 TUNTAS 

14 2753 DP 65 TIDAK TUNTAS 

15 2754 DMF 60 TIDAK TUNTAS 

16 2755 DMR 60 TIDAK TUNTAS 
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17 2756 DWS 60 TIDAK TUNTAS 

18 2757 HFA 65 TIDAK TUNTAS 

19 2758 KDL 70 TUNTAS 

20 2759 LNM 65 TIDAK TUNTAS 

21 2760 MDL 75 TUNTAS 

22 2761 MAP 65 TIDAK TUNTAS 

23 2762 NBC 60 TIDAK TUNTAS 

24 2763 NDS 80 TUNTAS 

25 2764 NAP 50 TIDAK TUNTAS 

26 2765 NAN 60 TIDAK TUNTAS 

27 2766 NK 55 TIDAK TUNTAS 

28 2767 RA 60 TIDAK TUNTAS 

29 2768 RAY 65 TIDAK TUNTAS 

30 2769 RFP 70 TUNTAS 

31 2772 SK 75 TUNTAS 

32 2773 TAPH 65 TIDAK TUNTAS 
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33 2774 TP 55 TIDAK TUNTAS 

34 2838 WA 85 TUNTAS 

35 2775 ZHP 65 TUNTAS 
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Lampiran 4. ANGKET KEBUTUHAN 

KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN GURU DALAM PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS III SD 

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

SOAL 

1.  Pembelajaran menulis narasi 

Bahasa Indonesia 

Tanggapan guru terhadap 

pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

1,4 

Kesesuaian Kompetensi 

Dasar dengan materi yang 

diajarkan 

3 

Kesulitan dalam mengajar 

materi yang diajarkan 
2 

2.  Tanggapan Gambar Berseri Relevansi media dengan 

Kompetensi Dasar 

5 

Kebutuhan media 

pembelajaran dengan materi 

yang diajarkan 

6 

3. Tampilan Media Gambar 

Berseri 

Ukuran Gambar berseri 7 

Warna Gambar berseri 8 

Bentuk Gambar berseri 9 

Font Gambar berseri 10 
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KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN SISWA DALAM PENGEMBANGAN 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS III SD 

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

SOAL 

1.  

Pembelajaran menulis narasi 

Bahasa Indonesia 

Pemahaman siswa dalam 

pembelajaran Bahasa 

Indonesia 

1,2 

Keterampilan siswa 

terhadap materi yang 

diajarkan 

3,4 

2.  Kebutuhan siswa terhadap 

Media  Gambar Berseri 

Tanggapan siswa terhadap 

Media  Gambar Berseri 
5 

Respon siswa terhadap 

materi yang ajarkan 
6 

3.  Tampilan Media  Gambar 

Berseri 

Ukuran Media Gambar 

Berseri 
7 

Desain Media Berseri 8 

Bentuk Media Berseri 9 

Warna Gambar Berseri 10 
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ANGKET KEBUTUAN GURU  

DALAM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA 

INDONESIA KELAS III SD 

 

Identitas Responden 

Nama  : ………………………………………………………………. 

NIP  : ………………………………………………………………. 

Sekolah : …............................................................................................. 

 

PETUNJUK : 

1. Tulislah identitas pada bagian yang telah disediakan  

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

yang anda alami.  

3. Daftar Pertanyaan 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1. 

Apakah pembelajaran Bahasa Indonesia yang 

telah diajarkan sesuai dengan Kompetensi Dasar? 

(      ) Ya 

(      ) Tidak 

2. 

Apakah pembelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya menulis narasi sulit dilakukan? 

(      ) Ya 

(      ) Tidak 

3. 

Apakah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

yang telah diajarkan dapat menyenangkan siswa? 

(      ) Ya 

(      ) Tidak 

4. 

Apakah dalam terlaksannya pembelajaran ada 

kendala dalam pemilihan metode? 

(      ) Ya 

(      ) Tidak 
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5. 
Apakah media sangat membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran? 

(      ) Ya 

(      ) Tidak 

6. 

Apakah media yang telah digunakan dapat 

mendukung pembelajaran? 

(      ) Ya 

(      ) Tidak 

7. 

Berapa ukuran gambar berseri yang diinginkan? (      ) 

Kecil(20x10cm) 

(      

)Sedang(25x15cm) 

(      ) 

Besar(30x20cm) 

(      ) Ukuran lain 

……………………. 

8. 

Warna apa yang sebaiknya digunakan pada kertas 

yang digunakan dalam Gambar Berseri? 

(      ) Putih 

(      ) Berwarna 

(      ) lainnya 

…………………….. 

9. 

 

 

Bagaimana sebaiknya bentuk Gambar Berseri? 

(      ) Persegi panjang 

(      ) Persegi 

(      ) Lainnya 

…………………….. 

10. 
 a. Berlin Sans FB 

b. Comic Sans MS 
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Apa sajakah jenis huruf yang di inginkan dalam 

media gambar berseri? (lingkari tiga) 

c. Copperplate 

Gothic Bold 

d. Imprint MT Shadow 

e. Ink Free 

f. Kristen ITC 

g. MV Boli 

Tempus Sans ITC 

 

Berikan saran sebaiknya sehingga berguna untuk pembuatan Gambar Berseri ! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Semarang, ……………2019 

                          Responden 

 

……………………………… 
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115 

 

 

 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA  

DALAM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 BAHASA INDONESIA KELAS III SD 

 

Identitas Responden 

Nama  : ………………………………………… 

Kelas  : ………………………………………… 

Sekolah : ………………………………………… 

PETUNJUK : 

1. Tulislah identitas pada bagian yang telah disediakan  

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

yang kamu alami.  

3. Daftar Pertanyaan 

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 menulis cerita narasi? (      ) Ya 

(      ) Tidak 

4. Apakah kamu pernah membuat sebuah cerita 

berdasarkan gambar? 

(      ) Ya 

(      ) Tidak 
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5. Bagaimana pendapat kamu mengenai tersedianya 

media untuk mempelajari menulis narasi pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia? 

(      ) Sudah 

lengkap 

(      ) Kurang 

lengkap 

(      ) Tidak 

lengkap 

6. Dalam materi menulis narasi , apakah gurumu 

memberikan contoh cerita? 

 

(      ) Ya 

(      ) Tidak 

7. Berapa ukuran gambar berseri yang diinginkan? (      ) 

Kecil(20x10cm) 

(      

)Sedang(25x15cm) 

(      ) 

Besar(30x20cm) 

(      ) Ukuran lain 

……………………

. 

8. Bagaimana sebaiknya desain pada Gambar 

Berseri? 

(      ) Biasa 

(      ) Ramai 

(      ) Lainnya 

……………………

. 
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9. Bagaimana sebaiknya bentuk Gambar Berseri? (      ) Persegi 

panjang 

(      ) Persegi 

(      ) Lainnya 

……………………

.. 

10. Warna apa yang sebaiknya digunakan pada kertas 

yang digunakan dalam Gambar Berseri? 

(      ) Putih 

(      ) Berwarna 

(      ) Lainnya 

……………………

.. 

 

Berikan saran sebaiknya sehingga berguna untuk pembuatan Gambar Berseri ! 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Semarang, ……………2019 

                          Responden 

 

……………………………… 

 

 

 

 



 

 

118 
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Lampiran 5.PENILAIAN AHLI 

KISI-KISI PENILAIAN AHLI MEDIA TERHADAP GAMBAR BERSERI 

BERBASIS MONTASE KELAS III SD 

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

SOAL 

1.  Tampilan Sampul 

Warna sampul gambar berseri A.1 

Tampilan gambar sampul gambar 

berseri 
A.2 

Tampilan tulisan sampul gambar 

berseri 
A.3 

2.  Bentuk Gambar Berseri 

Ukuran gambar berseri B.1 

Ketebalan media gambar berseri B.2 

Desain gambar berseri B.3 

Pemilihan kertas media gambar 

berseri 
B.4 

Bentuk gambar berseri B.5 

3.  Isi Gambar Berseri Desain materi gambar berseri C.1 

Warna gambar berseri C.2 

Jenis huruf gambar berseri C.3 

Ukuran huruf gambar berseri C.4 

Tampilan tulisan gambar berseri C.5 
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Pemilihan gambar dengan materi 

gambar berseri 
C.6 

Tata letak gambar media gambar 

berseri 
C.7 

Penempatan nomor halaman gambar 

berseri 
C.8 

  Penjilidan gambar berseri C.9 
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KISI-KISI PENILAIAN AHLI MATERI TERHADAP GAMBAR BERSERI 

PADA MENULIS NARASI BAHASA INDONESIA  

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

SOAL 

1. Aspek isi/materi Kesesuaian materi dengan 

KD 
1 

Kesesuaian konsep/topik 

pembelajaran dengan materi 
2 

Kesesuaian materi 

pembelajaran dengan tahapan 

perkembangan siswa 

3 

Penyajian materi menambah 

pengetahuan siswa 
4 

Kemudahan materi yang 

disajikan 
5 

Ketepatan istilah dalam 

materi 
6 

Kemudahan kalimat yang 

digunakan dalam materi 
7 

Penggunaan bahasa 8 

Kesesuaian contoh dengan 

amteri pembelajaran 
9 

Kesesuaian tugas dan latihan 

dengan rumusan indikator 
10 
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KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN GURU TERHADAP MEDIA 

GAMBAR BERSERI BERBASIS MONTASE KELAS III SD 

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

SOAL 

1. Hasil media Tampilan gambar berseri 

secara keseluruhan 
1 

Ukuran Gambar Berseri 2 

Warna Gambar Berseri 3 

Font size Gambar Berseri 4 

Font pada Gambar Berseri 5 

Ukuran Gambar Berseri 6 

Kesesuain isi media 7 

2. Kegunaan  Pemahaman materi pada 

media 
8 

Kegunaan Gambar Berseri 

saat pembelajaran 
9 

Kegunaan Gambar Berseri 

bagi siswa 
10 
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ANGKET PENILAIAN AHLI MEDIA TERHADAP GAMBAR SERI 

BERBASIS MONTASE UNTUK MENULIS KARANGAN NARASI SISWA 

KELAS III SD 

Judul : Pengembangan Media Gambar Berseri Berbasis Montase Untuk  

Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Muatan Bahasa Indonesia Kelas III 

SDN Wonosari 03 Semarang 

Peneliti   : Laeli Izkiyah  

Validator    :   

Asal instansi  : 

Hari/tanggal    : 

PETUNJUK : 

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

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 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. Sampul Gambar Seri Menulis Narasi 

1. Apakah komposisi warna sampul gambar seri menulis narasi sesuai?  

4 3 2 1 

      Saran:  

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

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

4 

Sangat 

Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang 

Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 
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2. Apakah tampilan gambar sampul gambar seri menulis narasi menarik 

penataannya?  

4 3 2 1 

 

Saran:  

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

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

3. Apakah tampilan tulisan sampul gambar seri menulis narasi menarik 

penataannya?  

4 3 2 1 

Saran:  

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

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

B. Bentuk Gambar Seri Menulis Narasi 

1. Apakah ukuran gambar seri menulis narasi telah sesuai dengan kebutuhan siswa?  

4 3 2 1 

Saran:  

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

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

 

2. Apakah tebal gambar seri menulis narasi sesuai dengan rentang waktu 

pembelajarannya?  

4 3 2 1 

Saran:  

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

.......................................................................................................................  
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3. Apakah desain gambar seri menulis narasi dapat menarik perhatian siswa?  

4 3 2 1 

Saran:  

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

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

4. Apakah pemilihan kertas gambar seri menulis narasi dengan media gambar seri 

telah sesuai?  

4 3 2 1 

Saran:  

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

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

 

5. Apakah bentuk gambar seri menulis narasi telah sesuai?  

4 3 2 1 

     Saran: 

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

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

 

C. Isi Media Gambar Seri Menulis Narasi 

1. Apakah desain materi pelajaran gambar seri menulis narasi sudah sesuai dengan 

kondisi siswa kelas III?  

4 3 2 1 

Saran:  

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

....................................................................................................................... 
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2. Apakah komposisi warna gambar seri menulis narasi telah sesuai?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

3. Apakah pemilihan jenis huruf dalam gambar seri narasi sudah sesuai?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

4. Apakah ukuran huruf dalam gambar seri menulis narasi sudah sesuai? 

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

5. Apakah tampilan tulisan gambar seri menulis narasi sudah menarik penataannya?  

4 3 2 1 

 Saran: 

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

.......................................................................................................................  
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6. Apakah pemilihan gambar dalam gambar seri menulis narasi sudah sesuai dengan 

materi?  

4 3 2 1 

 Saran: 

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

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

7. Apakah penataan gambar dalam gambar seri menulis narasi sudah sesuai?  

4 3 2 1 

Saran:  

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

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

 

8. Apakah penempatan nomor halaman gambar seri menulis narasi sudah sesuai?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

9. Apakah penjilidan gambar seri menulis narasi sudah sesuai?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

.......................................................................................................................  
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Saran perbaikan secara umum terhadap gambar seri menulis narasi kelas III SD:  

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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SURAT KETERANGAN VALIDASI AHLI MEDIA 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama  : Dra. Sumilah, M.Pd 

NIP  : 195703231981112001 

Asal Instansi : Universitas Negeri Semarang 

Telah memvalidasi media menulis karangan narasi dengan menggunakan media 

gambar seri dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengembangan 

Media Gambar Berseri Berbasis Montase Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Narasi Muatan Bahasa Indonesia Kelas III SDN Wonosari 03 Semarang” 

oleh peneliti: 

Nama  : Laeli Izkiyah 

NIM  : 1401416098 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Dengan dilaksanakannya validasi media terhadap media ini, menyatakan bahwa 

media pembelajaran tersebut: 

1. Layak untuk di uji cobakan tanpa revisi 

2. Layak untuk di uji cobakan dengan revisi seuai saran 

3. Tidak layak untuk di uji cobakan 

*)lingkari salah satu 

Demikian surat keterangan dibuat, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Semarang,    Januari 2020 

Validator, 

 

 

 

       Dra. Sumilah, M.Pd  
       NIP 195703231981112001 
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ANGKET PENILAIAN AHLI MATERI TERHADAP GAMBAR SERI 

BERBASIS MONTASE UNTUK MENULIS NARASI SISWA KELAS III 

SD 

Judul   : Pengembangan Media Gambar Berseri Berbasis Montase  

Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Muatan  

Bahasa Indonesia III SDN Wonosari 03 Semarang 

Peneliti   : Laeli Izkiyah  

Validator    :  

Asal Instansi  : 

Hari/tanggal    : 

   

PETUNJUK : 

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

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 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. Isi/Materi 

1. Apakah materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, 

dan indikator pembelajaran? 

4 3 2 1 

Saran: 

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

4 

Sangat 

Sesuai 

3 

Sesuai 

2 

Kurang 

Sesuai 

1 

Tidak Sesuai 
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.......................................................................................................................  

2. Apakah materi yang disajikan sesuai kebenaran konsep dan topik pembelajaran?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

3. Apakah materi yang disajikan sesuai dengan tahapan pekembangan siswa?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

4. Apakah materi yang disajikan menambah pengetahuan siswa?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

5. Apakah materi yang disajikan mudah dipahami?  

4 3 2 1 

 Saran: 

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

....................................................................................................................... 
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6. Apakah istilah yang ada dalam materi sudah tepat? 

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

7. Apakah kalimat yang digunakan dalam materi mudah dipahami oleh siswa? 

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

 

8. Apakah bahasa yang digunakan sudah baku?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

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

9. Apakah contoh yang disajikan sudah sesuai dengan materi?  

4 3 2 1 

Saran: 

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

.......................................................................................................................  
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10. Apakah tugas dan latihan sesuai dengan rumusan indikator?  

4 3 2 1 

Saran:  

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

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

Saran perbaikan secara umum terhadap gambar seri menulis narasi kelas III SD:  

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

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

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

....................................................................................................................................  
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SURAT KETERANGAN VALIDASI AHLI MATERI 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

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

NIP  : 198509272015041001 

Asal Instansi : Universitas Negeri Semarang 

Telah memvalidasi materi menulis narasi dengan menggunakan media gambar seri 

dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Pengembangan Media Gambar 

Berseri Berbasis Montase Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi 

Muatan Bahasa Indonesia Kelas III SDN Wonosari 03 Semarang” oleh peneliti: 

Nama  : Laeli Izkiyah 

NIM  : 1401416098 

Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Dengan dilaksanakannya validasi media terhadap media ini, menyatakan bahwa 

media pembelajaran tersebut: 

1. Layak untuk di uji cobakan tanpa revisi 

2. Layak untuk di uji cobakan dengan revisi seuai saran 

3. Tidak layak untuk di uji cobakan 

*)lingkari salah satu 

Demikian surat keterangan dibuat, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Semarang,        April 2020 

Validator, 

 

 

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

     NIP 198509272015041001 
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Lampiran 6. ANGKET TANGGAPAN MEDIA 

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP MEDIA 

GAMBAR BERSERI BERBASIS MONTASE KELAS III SD 

NO ASPEK INDIKATOR 
NO 

SOAL 

1. Hasil media Bentuk Gambar Berseri 1 

Warna Gambar Berseri 2 

Kefektifan penggunaan media 3 

Font size Gambar Berseri 4 

2. Kegunaan Pemanfaatan Gambar Berseri 

bagi siswa 
5 

Kegunaan Gambar Berseri 

bagi siswa 
6 
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ANGKET TANGGAPAN GURU TERHADAP MEDIA GAMBAR 

BERSERI BERBASIS MONTASE KELAS III SD 

 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi : 

Petunjuk : 

1. Isilah nama,NIP da nasal instansi pada kolom yang sudah disediakan. 

2. Bacalah beberapa aspek pertanyaan pada kolom dibawah ini, kemudian isilah 

tandan centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-

masing. 

Contoh : 

No. Pertanyaan 
Pilihan 

1 2 3 4 

1. Tampilan gambar berseri secara 

keseluruhan menarik 

   
√ 

 

Keterangan: 

1 : Kurang Setuju 

2 : Cukup 

3 : Setuju 

4 : Sangat Setuju 

Daftar Pertanyaan 

No. Pertanyaan 
Pilihan 

1 2 3 4 

1. Tampilan gambar berseri secara 

keseluruhan menarik 

    

2. Ukuran Gambar berseri sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

    

3. Pilihan warna pada gambar berseri 

sesuai 

    

4. Ukuran font di dalam gambar berseri 

sesuai dengan perkembangan siswa  

    

5. Font pada gambar berseri sesuai dengan 

kebutuhan siswa 

    

6. Ukuran gambar berseri sesuai dengan 

kebutuhan siswa 
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7. Gambar Berseri sesuai dengan 

Kompetensi Dasar dan Indikator 

Pembelajaran 

    

8. Gambar Berseri dapat digunakan setiap 

pembelajaran menulis cerita narasi 

    

9. Gambar Berseri dapat memudahkan 

proses pembelajaran 

    

10. Gambar Berseri dapat memudahkan 

siswa untuk menulis narasi 

    

 

Saran : 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

      Semarang, ………………….2020 

       Responden, 

 

 

…………………………….. 
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ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP MEDIA GAMBAR 

BERSERI BERBASIS MONTASE KELAS III SD 

Nama  : 

NIP  : 

Instansi : 

Petunjuk : 

1. Isilah nama,NIP da nasal instansi pada kolom yang sudah disediakan. 

2. Bacalah beberapa aspek pertanyaan pada kolom dibawah ini, kemudian isilah 

tandan centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-

masing. 

Contoh : 

No. Pertanyaan 

Pilihan 

1 2 3 4 

1. Tampilan gambar berseri secara 

keseluruhan menarik 

   
√ 

Keterangan: 

1 : Kurang Setuju 

2 : Cukup 

3 : Setuju 

4 : Sangat Setuju 

Daftar Pertanyaan 

No. Pertanyaan 

Pilihan 

1 2 3 4 

1. Bentuk Gambar berseri menarik     
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2. Warna yang digunakan Gambar berseri 

menarik 

    

3. Gambar berseri praktis dalam 

penggunaan 

    

4. Ukuran huruf Gambar berseri sangat jelas     

5. Saya merasa lebih mudah faham dalam 

menulis narasi dengan menggunakan 

gambar berseri 

    

6. Gambar berseri menjadikan saya 

semangat belajar 

    

 

Saran : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

      Semarang, ………………….2020 

       Responden, 

 

…………………………….. 
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z
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Lampiran 7. PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KURIKULUM 2013  

KELAS  III SEMESTER II TEMA 6 CUACA 

SUBTEMA 4 BERHEMAT ENERGI 

PEMBELAJARAN 5 

 

(Bahasa Indonesia) 

 

 

Disusun oleh: 

Laeli Izkiyah 

1401416098 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 
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 PENGGALAN SILABUS 

Satuan Pendidikan : SDN Wonosari 03 

Kelas / Semester  : III/ II 

Tema 6  : Energi dan Perubahannya 

Subtema 4  : Penghematan Energi 

Pembelajaran  : 5 

Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD N Wonosari 03 

Kelas/Semester : III / 2 

Tema    : 6 Energi dan Perubahannya 

Subtema   : 4 Penghematan Energi 

Pembelajaran Ke : 5 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit  

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 

di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, 

dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. KOMPETENSI DASAR, NILAI KARAKTER, DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar Nilai Karakter Indikator 

PPPPKN 

1.2 Menerima amanah hak 

dan kewajiban sebagai 

anggota keluarga dan 

warga sekolah dalam 

kehidupan seharihari. 

2.2 Menerima hak dan 

kewajiban sebagai 

anggota keluarga dan 

 Integritas (satunya 

antara pikiran, 

perkataan, dan 

perbuatan); 

 Mandiri (sanggup 

menghadapi 

tantangan dan tidak 

pernah menyerah; 

 

1.2.1 Memahami arti penting 

bersikap amanah kepada 

sesama sebagai wujud 

hak dan kewajiban warga 

negara 

2.3.1 Memahami beberapa 

sifat individu dalam 

kehidupan sehari-hari di 

sekolah sebagai wujud 
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warga sekolah dalam 

kehidupan seharihari. 

3.2 Mengidentifikasi 

kewajiban dan hak 

sebagai anggota keluarga 

dan warga sekolah.  

4.2 Menyajikan hasil 

identifikasi kewajiban 

dan hak sebagai anggota 

keluarga dan warga 

sekolah. 

bertanggungjawab 

atas apa yang 

diperbuat); 

 Gotong royong 

(memiliki solidaritas 

yang tinggi) 

hak dan kewajiban warga 

negara 

3.2.1 memberikan contoh 

kewajiban sebagai warga 

sekolah sesuai konteks 

pembelajaran 

3.2.2 memberikan contoh hak 

sebagai warga sekolah 

sesuai konteks 

pembelajaran 

4.2.1 menuliskan pengalaman 

melaksanakan kewajiban 

di sekolah 

4.2.2 menuliskan pengalaman 

mendapatkan hak di 

sekolah 

Bahasa Indonesia 

3.2 Sumber dan bentuk energi 

yang disajikan dalam 

bentuk lisan, tulis, visual, 

dan/atau eksplorasi 

lingkungan. 

4.2 Menyajikan hasil 

penggalian informasi 

tentang konsep sumber 

dan bentuk energi dalam 

bentuk tulis dan visual 

menggunakan kosakata 

baku dan kalimat efektif. 

 

3.2.1 menemukan pokok-

pokok informasi yang 

berkaitan dengan 

penghematan energi 

3.2.2 menjelaskan pokok-

pokok informasi yang 

berkaitan dengan 

penghematan energi 

4.2.1 menuliskan teks narasi 

sesuai dengan gambar 

yang berkaitan dnegan 

penghematan energi 



 

 

163 

 

 

 

4.2.2 menyajikan teks narasi 

berkaitan dengan 

penghematan energi 

Matematika 

3.8 Menjelaskan dan 

menentukan luas dan 

volume dalam satuan 

tidak baku dengan 

menggunakan benda 

konkret.  

4.8 Menyelesaikan masalah 

luas dan volume dalam 

satuan tidak baku dengan 

menggunakan benda 

konkret. 

  

3.8.1 menjelaskan cara 

menentukan luas dalam 

satuan tidak baku 

menggunakan benda 

konkret 

3.8.2 menghitung luas dalam 

satuan tidak baku 

menggunakan benda 

konkret 

4.8.1 menyelesaikan masalah 

sehari-hari yang berkaitan 

dengan  luas dalam satuan 

tidak baku menggunakan 

benda-benda konkret. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan pembiasaan bekerjasama, siswa dapat memahami arti penting bersikap 

amanah kepada sesama sebagai wujud hak dan kewajiban warga negara dengan 

baik. 

2. Dengan pembiasaan bekerjasama, siswa dapat memahami beberapa sifat individu 

dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud hak dan kewajiban warga 

negara dengan baik. 

3. Dengan mengamati kegiatan tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh hak 

sebagai warga sekolah sesuai konteks pembelajaran dengan baik. 

4. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat memberikan contoh kewajiban sebagai 

warga sekolah sesuai konteks pembelajaran dengan baik. 
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5. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa memberikan contoh hak sebagai warga sekolah 

sesuai konteks pembelajaran dengan tepat.  

6. Melalui tanya jawab siswa dapat menuliskan pengalaman mendapatkan hak di 

sekolah dengan tepat.  

7. Dengan mengamati gambar berseri, siswa dapat menemukan pokok-pokok 

informasi yang berkaitan dengan penghematan energi dengan tepat.  

8. Dengan mengamati gambar berseri, siswa dapat menuliskan cerita narasi yang 

berkaitan dengan penghematan energi menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dengan baik 

9. Dengan mengamati gambar berseri, siswa dapat menyajikan teks narasi yang 

berkaitan dengan penghematan energi menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektik dengan baik. 

10. Dengan mengamati contoh, siswa dapat menjelaskan cara menentukan luas dalam 

satuan tidak baku menggunakan benda konkret dengan benar.  

11. Dengan mengamati contoh, siswa dapat menghitung luas dalam satuan tidak baku 

menggunakan benda konkret dengan benar. 

12. Dengan  mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan  luas dalam satuan tidak baku menggunakan benda-benda konkret 

dengan benar. 

D. MATERI 

PPKN 

 Materi pembelajaran reguler : Hak dan Kewajiban 

 Materi pembelajaran pengayaan : Hak dan Kewajiban 

 Materi pembelajaran remidial  : Hak dan Kewajiban 

Bahasa Indonesia 

 Materi pembelajaran reguler : Informasi Penghematan Energi 

 Materi pembelajaran pengayaan : Informasi Penghematan Energi 

 Materi pembelajaran remidial  : Informasi Penghematan Energi 

Matematika 

 Materi pembelajaran reguler  : Luas Satuan Tidak Baku 

 Materi pembelajaran pengayaan : Luas Satuan Tidak Baku 
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 Materi pembelajaran remidial  : Luas Satuan Tidak Baku 

 

E. PENDEKATAN MODEL DAN METODE 

Pendekatan   : Saintifik 

Model  : Problem Based Learning (PBL) 

Metode  : Ceramah, Demonstrasi, Penugasan, Tanya Jawab, Diskusi. 

F. MEDIA, ALAT DAN BAHAN AJAR 

1. Media    : Buku teks, Gambar berseri. 

2. Alat dan bahan : LCD, bolpoint, dan benda di sekitar lainnya. 

G. SUMBER BELAJAR 

a. Diri Anak, Lingkungan rumah, dan Lingkungan sekolah. 

b. Suwarsono dkk.2018. Buku Guru SD/MI Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Tema 

Energi dan Perubahannya, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

H. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam. 

2. Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar 

siap untuk belajar. 

3. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

4. Guru melakukan presensi. 

5. Guru meyiapkan sumber dan media belajar. 

6. Guru melakukan  apersepsi dengan bernyanyi 

bersama-sama lagu “Indonesia Raya”. 

7. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang 

akan disampaikan. 

    10 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tema Energi 

dan Perubahannya pada subtema Penghematan Energi 

pembelajaran ke 5 dan kegiatan belajar yang akan 

dilakukan hari ini. 

9. Guru memberi acuan kepada siswa tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. 

Kegiatan 

Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) 

1. Siswa mengamati gambar contoh penghematan energi 

yang dibawa oleh guru. (mengamati) 

2. Guru memancing atau memotivasi rasa ingin tahu 

siswa untuk bertanya berkaitan dengan gambar yang 

dibawa oleh guru.  

3. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang 

contoh penghematan energi. (menanya) 

Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) 

4. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri 

atas 3-4 siswa. 

5. Siswa mendiskusikan hak dan kewajiban yang telah 

dilaksanakan terkait dengan penggunaan energi. 

(menalar) 

6. Siswa menuliskan hak dan kewajiban yang telah 

dilaksanakan terkait dengan penggunaan energi pada 

LKPD I. (menalar) 

7. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

penggunaan energi yakni melakukan penghematan 

energi. (mengumpulkan informasi) 

120 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

8. Setiap kelompok diberikan media gambar berseri oleh 

guru. 

9. Siswa mengamati media gambar berseri yang dibawa 

oleh guru. (mengamati) 

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) 

10. Siswa membaca buku panduan penggunaan media 

gambar berseri. (mengumpulkan informasi) 

11. Siswa mengamati contoh cerita narasi tentang 

penggunaan energi yang ada dalam media gambar 

berseri. (mengamati) 

12. Siswa menuliskan cerita narasi tentang penghematan 

energi pada media gambar berseri. (menalar) 

13. Guru melakukan pengamatan selama kegiatan 

berlangsung. 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) 

14. Setiap perwakilan kelompok secara bergiliran maju ke 

depan kelas untuk menyampaikan hasil teks narasi 

yang telah dibuat. (mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan contoh penghematan energi yaitu 

penanaman pohon yang dilakukan oleh Udin untuk 

menunjukan luas area tertentu. (mengumpulkan 

informasi) 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

16. Siswa menghitung luas area yang dibatasi oleh karet 

sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh guru. 

(mencoba) 

 

Fase 5 (Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) 

17. Siswa melakukan percobaan perhitungan luas area 

menggunakan karet  pada LKPD II secara 

berkelompok. (mengolah informasi) 

18. Masing-masing perwakilan kelompok secara 

bergiliran maju ke depan kelas untuk menyampaikan 

hasil diskusi mereka. (mengkomunikasikan) 

19. Siswa bersama guru menyimpulkan mengenai 

pentingnya melakukan penghematan 

energi.(mengolah informasi) 

Kegiatan 

Penutup 

1. Siswa diarahkan untuk mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang belum dipahami. 

2. Guru bersama dengan siswa menyimpulkan/ringkasan 

hasil pembelajaran. 

3. Siswa mengerjakan evaluasi.  

4. Guru melakukan refleksi hasil pembelajaran dan 

evaluasi. 

5. Guru memberikan tindak lanjut (pengayaan dan 

remedial). 

6. Guru memberi pesan untuk belajar materi selanjutnya. 

    10 

menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

7. Guru menutup pelajaran dengan meminta siswa 

memimpin doa bersama. 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian   

1) Tes  

pengetahuan PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika dengan tes tertulis. 

2)  Non tes 

a. Sikap 

1. Spiritual : Bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 

2. Sosial : Kepedulian, percaya diri, tanggung jawab, disiplin. 

b. Keterampilan  

1. PPKN  : menuliskan pengalaman mendapatkan hak dengan benar 

2. Bahasa Indonesia :  menulis cerita narasi penghematan energi dengan baik. 

3. Matematika : menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan 

luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan bendabenda konkret dengan 

benar 

2. Bentuk penilaian  : uraian singkat dan rating scale dengan rubrik 



 

 

170 
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BAHAN AJAR 
 

Satuan Pendidikan  : SDN Wonosari 03 

Kelas / Semester : III (Tiga) / 2 

Tema 6 : Energi dan Perubahannya 

Sub Tema 4 : Penghematan Energi 

Pembelajaran : 5 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit 

 

A. KOMPETENSI DASAR 

PPKN 

NO KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1 

1.2 Menerima amanah hak dan 

kewajiban sebagai anggota keluarga 

dan warga sekolah dalam kehidupan 

seharihari. 

 

1.2.1 Memahami arti penting bersikap 

amanah kepada sesama sebagai 

wujud hak dan kewajiban warga 

sekolah 

 

2 

2.2 Menerima hak dan kewajiban sebagai 

anggota keluarga dan warga sekolah 

dalam kehidupan seharihari. 

2.3.1Memahami beberapa sifat individu 

dalam kehidupan sehari-hari di 

sekolah sebagai wujud hak dan 

kewajiban warga sekolah 

 

 

3 3.2 Mengidentifikasi kewajiban dan hak 

sebagai anggota keluarga dan warga 

sekolah.  

 

3.2.1 memberikan contoh hak 

 

LAMPIRAN 1 
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4 
4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

kewajiban dan hak sebagai anggota 

keluarga dan warga sekolah. 

4.2.1 menuliskan pengalaman 

mendapatkan kewajiban 

4.2.2 menuliskan pengalaman 

mendapatkan hak”. 

 

 

BAHASA INDONESIA 

NO KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1 3.2 Sumber dan bentuk energi yang 

disajikan dalam bentuk lisan, tulis, 

visual, dan/atau eksplorasi 

lingkungan. 

 

3.2.1 menjelaskan informasi  yang 

berkaitan dengan penghematan energi 

2 4.2 Menyajikan hasil penggalian 

informasi tentang konsep sumber 

dan bentuk energi dalam bentuk 

tulis dan visual menggunakan 

4.2.1 menyusun laporan kegiatan 

penghematan energi 

 

Matematika 

NO KOMPETENSI DASAR (KD) INDIKATOR 

1 3.8 Menjelaskan dan menentukan luas 

dan volume dalam satuan tidak baku 

dengan menggunakan benda 

konkret.  

 

3.8.1 menyebutkan cara menentukan 

luas dalam satuan tidak baku dengan 

menggunakan benda konkret 

2 4.8 Menyelesaikan masalah luas dan 

volume dalam satuan tidak baku 

dengan menggunakan benda 

konkret. 

4.8.1 menyelesaikan masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan luas 

dalam satuan tidak baku dengan 

menggunakan benda-benda konkret 
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Ingatkah kamu dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? 

Manakah kegiatan berikut yang sudah kamu lakukan? 

 

 

 

 

 



 

 

174 

 

 

 

 

 

 

Kalian berhak memanfaatkan energi yang tersedia di alam. 

Kalian berkewajiban menjaga energi yang tersedia di alam. 

Menjaga ketersediaan energi termasuk menjaga kehidupan. 
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177 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan :SDN Wonosari 03 

Tema   : 6 (Energi dan Perubahannya) 

Subtema  : 4 (Penghematan Energi) 

Pembelajaran  :Bahasa Indonesia 

Alokasi Waktu :2 JP x 35 menit 

 

1. Gambar Berseri 
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SOAL EVALUASI 

Berilah Tanda Silang (X) pada Huruf A, B, C Atau D sesuai dengan Jawaban 

Yang Kalian Anggap Paling Benar! 

1. Kita sebagai pengguna energi harus bisa menghemat energi agar …. 

a. Energi semakin menurun 

b. Bisa menjaga akan ketersediaan energi 

c. Energi dapat menjadi barang yang langka 

d. Manusia tidak bisa hidup tanpa energi 

2. Jendela di rumah merupakan sebuah benda yang dapat membuat kita 

menghemat penggunaan lampu, sebab adanya jendela dapat membuat …. 

a. Udara sejuk masuk 

b. Suhu ruangan naik karena panas 

c. Sinar matahari dapat masuk ke rumah melalui jendela – jendela 

d. Cahaya lampu semakin redup 

3. Sebagai siswa yang baik, maka akan selalu berusaha menghemat energi listrik, 

sebab salah satu manfaat yang dapat di peroleh antara lain adalah …. 

a. Lebih hemat membayar tagihan listrik 

b. Akan mendapatkan hadiah 

c. Akan mendapat listrik baru 

d. Lampu menjadi lebih awet 

4. Dibawah ini adalah peralatan rumah yang tidak menggunakan energi listrik 

ialah …. 

a. Kompor gas 

b. Lampu 

c. Handphone 

d. Televisi 

5. Berikut ini adalah contoh perilaku hemat energi listrik di rumah yang dapat 

kita ikuti adalah …. 

a. Mendengarkan berita di radio sepanjang waktu 

b. Menyalakan televisi ketika tidur 

c. Menyetrika baju sehari tiga kali agar baju menjadi rapi semua 

d. Menyalakan lampu seperlunya saja ketika di malam hari 

6. Sikap untuk selalu membiasakan diri hidup hemat adalah termasuk sikap 

yang …. 

a. Teledor 

b. Baik 

c. Menyebalkan 

d. Di larang 
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7. Indah suka menyalakan televisi ketika tidur, sebab dia senang membiasakan 

diri tidur dengan televisi menyala. Ia juga menyalakan banyak lampu di 

kamarnya agar tidak takut. Hal – hal yang dilakukan Indah tersebut termasuk 

sikap yang …. 

a. Hemat 

b. Boros 

c. Terpuji 

d. Yang di anjurkan 

8. Manakah contoh permainan di bawah ini yang tidak perlu menggunakan 

energi listrik adalah …. 

a. Bermain game di laptop 

b. Bermain sepak boleh di handphone 

c. Bermain kelereng 

d. Bermain mobil remot 

9. Pertengahan tahun biasanya banyak wilayah di Indonesia yang kekurangan air 

sebab musim kemarau. Namun, apabila di rumah kita ada banyak air, maka 

kita harus tetap berhemat air sebagai bentuk dari …. 

a. Rasa kemanusiaan 

b. Rasa syukur terhadap rahmat Tuhan 

c. Rasa kewaspadaan 

d. Rasa senang karena terhindar dari kekeringan 

10. Berikut cara menghemat air di rumah antara lain adalah …. 

a. Mandi 3 seminggu 

b. Mandi menggunakan air sungai 

c. Mandi di rumah tetangga saja agar irit 

d. Menggunakan air secukupnya baik saat mandi atau keperluan yang lainnya 

11. Perhatikan gambar dibawah ini! 

              

              

              

              
Hitunglah luas bangun di atas adalah …. 

a. 46 persegi satuan 

b. 56 persegi satuan 

c. 57 persegi satuan 

d. 50 persegi satuan 
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12. Perhatikan gambar dibawah ini! 

           

           

           

           

           
Berpakah jumlah luas bangun di atas adalah …. 

a. 45 persegi satuan 

b. 55 persegi satuan 

c. 65 persegi satuan 

d. 75 persegi satuan 

13. Perhatikan gambar dibawah ini! 

       

       

       
Berapakah jumlah keliling bangun di atas …. 

a. 10 persegi satuan 

b. 15 persegi  satuan 

c. 20 persegi satuan 

d. 12 persegi satuan 

14. Perhatikan gambar dibawah ini! 

       

       
Berapakah jumlah luas bangun di atas …. 

a. 7 persegi satuan 

b. 14 persegi  satuan 

c. 21 persegi satuan 

d. 28 persegi satuan 

15. Perhatikan gambar dibawah ini! 

       

       

Berapakah jumlah keliling bangun di atas …. 

a. 7 persegi satuan 

b. 14 persegi  satuan 

c. 18 persegi satuan 

d. 21 persegi satuan 
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KUNCI JAWABAN 

 

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. D 

6. B 

7. B 

8. C 

9. B 

10. D 

11. B 

12. B 

13. C 

14. B 

15. C 
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LKPD 1 

Tema   : 6 (Energi dan Perubahannya) 

Subtema  : 4 (Penghematan Energi)  

Pembelajaran  : 5 

 

Petunjuk Pelaksanaan : 

1. Sediakan alat tulis yang dibutuhkan! 

2. Tulislah identitas pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Amati gambar berseri yang telah disediakan! 

4. Buatlah kalimat dari setiap gambar berdasarkan gambar berseri! 

5. Perhatikan dengan baik penggunaan ejaan, huruf kapital dan tanda baca! 

6. Rangkailah kalimat-kalimat yang telah dikembangkan menjadi teks narasi yang 

padu! 

 

Soal : 

Amati gambar berseri dibawah ini! 

 

 

 

Nama  : ………………… 

No Urut  : ………………… 
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A. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 

1. Buatlah sebuah kalimat untuk setiap gambar dari gambar berseri! 

Gambar 1 : ……………………………………………………………… 

Gambar 2 : ……………………………………………………………… 

Gambar 3 : ……………………………………………………………… 

Gambar 4 : ……………………………………………………………… 

Gambar 5 : ……………………………………………………………… 

Gambar 6 : ……………………………………………………………… 

2. Gabungkan masing-masing kalimat yang telah dikembangkan menjadi sebuah teks 

narasi yang padu! 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………

………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………

………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………

Nama  : 

No. Urut : 
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LKPD 2 

Tema   : 6 (Energi dan Perubahannya) 

Subtema  : 4 (Penghematan Energi)  

Pembelajaran  : 5 

 

Petunjuk Pelaksanaan : 

1. Sediakan alat tulis yang dibutuhkan! 

2. Tulislah identitas pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

    

    

    

    

3. Hitunglah luas dari bangun di atas! 

Nama  : ………………… 

No Urut  : ………………… 
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PENILAIAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : SDN 5 Klaling 

Tema   : 6 (Energi dan Perubahannya) 

Subtema  : 4 (Penghematan Energi)  

Pembelajaran  : 5 

Alokasi Waktu : 6 JP (6 x 35 menit) 

 

A. Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

B. Keterampilan 

1. Bahasa Indonesia 

Membuat teks narasi menggunakan media 

Lembar penilaian keterampilan menulis narasi 

Petunjuk: Berilah tanda centang (√) pada kolom skor 1, 2, 3, atau 4 berdasarkan 

rubrik penilaian sesuai dengan keadaan 

No 
Nama 

Siswa 

Pemakaian 

PUEBI 

yang 

sesuai 

Kelengkapan 

penulisan 

kata 

Kesesuaian 

isi teks 

yang 

ditulis 

dengan 

tema 

Penggunaan 

kalimat 

yang efektif 

Skor 

Diperoleh 
Nilai 

1  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   

2                    

3                    

dst                    

 

Skor pilihan ganda = 15 

Skor maksimal = 15 

Nilai akhir  = skor maksimal / 15 x 100 
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Lampiran 8. RUBRIK PENILAIAN 

RUBRIK PENILAIAN PENYAJIAN MENULIS NARASI SISWA 

KELAS III 

No Aspek 

yang 

akan 

dinilai 

 

Skor 

4 

Sangat 

Baik 

3 

Baik 

2 

Cukup 

1 

Perlu 

Bimbingan 

1 Pemakaia

n PUEBI 

yang 

sesuai 

Memakai 

huruf 

kapital, kata 

depan, dan 

tanda baca 

yag tepat 

tanpa 

bimbingan 

guru 

Terdapat 

beberapa 

penggunaan 

huruf kapital, 

kata depan, 

dan tanda 

baca kurang 

digunakan 

dengan tepat, 

tetapi 

dilaksanakan 

tanpa 

bimbingan 

guru 

Terdapat 

beberapa 

penggunaan 

huruf kapital, 

kata depan, 

dan tanda 

baca kurang 

digunakan 

dengan tepat 

dan 

dilaksanakan 

melalui 

bimbingan 

guru 

Sebagian 

besar 

penggunaan 

huruf 

kapital, kata 

depan, dan 

tanda baca 

tidak 

digunakan 

dengan 

sesuai dan 

dilaksanaka

n melalui 

bimbingan 

guru 

2 Kelengka

pan 

penulisan 

kata 

Semua 

kalimat 

menggunak

an penulisan 

kata yang 

lengkap 

Terdapat 

sebagian kecil 

penulisan kata 

yang kurang 

lengkap 

Terdapat 

setengah dari 

teks penulisan 

kata yang 

belum 

lengkap 

Sebagian 

besar 

kalimat 

menggunak

an penulisan 

kata yang 

belum 

lengkap 

3 Kesesuaia

n isi teks 

yang 

ditulis 

dengan 

tema 

Semua isi 

teks yang 

ditulis 

sesuai judul 

atau tema 

Setengah atau 

lebih isi 

karangan 

sesuai judul 

atau tema 

Kurang dari 

setengah isi 

karangan 

sesuai judul 

atau tema 

Semua isi 

karangan 

belum 

sesuai judul 

atau tema 
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4 Pengguna

an 

kalimat 

yang 

efektif 

Berisi unsur 

kalimat 

yang 

lengkap 

dengan 

susunan 

yang tepat 

Berisi unsur 

kalimat yang 

lengkap, 

namun 

susunannya 

kurang tepat 

Berisi unsur 

kalimat yang 

kurang 

lengkap dan 

susunannya 

juga kurang 

tepat 

Berisi unsur 

kalimat 

yang kurang 

lengkap dan 

tidak jelas, 

susunannya 

juga sulit 

dipahami 

Jumlah skor maksimal = 16 

Nilai = 
jumlah skor yang diperoleh

jumlah skor maksimal
x 100 

Nilai = 
(…..) + (…..) + (…..) + (…..)+ (…..)

16
 x 100 

Nilai =… .. 
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Lampiran 9. HASIL UJI COBA SKALA KECIL 

PRETEST 

Nama 

Responde

n 

Kriteria Penilaian Jumlah 

Skor Nilai Keterangan 
A B C D 

R. 1 2 1 3 1 7 43,75 Tidak Tuntas 

R. 2 2 3 3 4 12 75 Tuntas 

R. 3 3 3 3 3 12 75 Tuntas 

R. 4 2 3 2 2 9 56,25 Tidak Tuntas 

R. 5 1 2 3 2 8 50 Tidak Tuntas 

R. 6 1 2 3 2 8 50 Tidak Tuntas 

 

POSTTEST 

Nama 

Responde

n 

Kriteria Penilaian Jumlah 

Skor Nilai Keterangan 
A B C D 

R. 1 3 3 2 3 11 68,75 Tidak Tuntas 

R. 2 4 4 3 3 14 87,5 Tuntas 

R. 3 4 3 4 4 15 93,75 Tuntas 

R. 4 3 3 3 4 13 81,25 Tuntas 

R. 5 4 3 3 3 13 81,25 Tuntas 

R. 6 3 3 4 3 13 81,25 Tuntas 



 

 

195 

 

 

 

HASIL UJI NORMALITAS NILAI PRETEST 

Kelompok Kecil 

No Nama Nilai Pretest 

1 R1 43,75 

2 R2 75 

3 R3 75 

4 R4 56,25 

5 R5 50 

6 R6 50 

 

No X1 Z1 F(Z1) S(Z1) 

F(Z1)-

S(Z1) lF(Z)-S(Z)l 

1 43,75 -1,3762 0,4147 0,0853 0,167 0,081 

2 75 -0,5505 0,2088 0,2912 0,500 0,209 

3 75 -0,5505 0,2088 0,2912 0,500 0,209 

4 56,25 0,27524 0,1064 0,6064 0,667 0,060 

5 50 1,10096 0,3643 0,8643 1,000 0,136 

6 50 1,10096 0,3643 0,8643 1,000 0,136 

x rata-rata 58,33      

s simp.baku 14,388      

 

L0 0,1357 

L tabel 0,271 

Kriteria Data Berdistribusi Normal 
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HASIL UJI NORMALITAS NILAI POSTTEST 

Kelompok Kecil 

No Nama Nilai Posttest 

1 R1 68,75 

2 R2 87,5 

3 R3 93,75 

4 R4 81,25 

5 R5 81,25 

6 R6 81,25 

 

No X1 Z1 F(Z1) S(Z1) 

F(Z1)-

S(Z1) lF(Z)-S(Z)l 

1 68,75 -1,5 
0,4332 0,0668 0,167 0,100 

2 87,5 
0,5 0,1915 0,6915 0,667 0,025 

3 93,75 
0,5 0,1915 0,6915 0,667 0,025 

4 81,25 
0,5 0,1915 0,6915 0,667 0,025 

5 81,25 
1,5 0,4332 0,9332 1,000 0,067 

6 81,25 
2,5 0,4332 0,9332 1,000 0,067 

x rata-rata 82,29      

s simp.baku 6,25      

 

L0 0,067 

L tabel 0,271 

Kriteria Data Berdistribusi Normal 
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Lampiran 10. SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 11.DOKUMENTASI 

 

 

Wawancara identifikasi masalah bersama wali kelas IIIB 

 

Pengisian angket kebutuhan siswa 

 

Pengisian uji coba soal 
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Pengisian angket tanggapan guru terhadap media gambar berseri. 

 


