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ABSTRAK

Siahaan, Mampe. 2011. Pengembangan Mobile Learning berbasis Audio Sebagai
Alternatif Model Pembelajaran Bidang Studi Bahasa Indonesia di SMK N 8
Semarang Tahun 2011. Skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan,
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dra.
Nurussa’adah, M.Si. Pembimbing II: Drs. Sutomo, M.Pd.
Kata Kunci: Mobile Learning, Mobile Learning berbasis Audio, Audio, Alternatif
Model Pembelajaran.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang begitu
pesat telah mempengaruhi penggunaan berbagai jenis media dalam proses
pembelajaran. Media tersebut telah banyak bermunculan, yakni dengan Mobile
Learning. Istilah Mobile Learning mengacu  pada penggunaan perangkat teknologi
informasi genggam dan bergerak seperti Handphone untuk pengajaran dan
pembelajaran. Mobile Learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar
dapat mempelajari materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun.

Dalam penelitian ini, dibahas mengenai Mobile Learning sebagai alternatif
model pembelajaran dengan menggunakan program Adobe Audition 3.0. Adobe
Audition dapat menghasilkan audio file dan membuat komposisi audio sesuai
kebutuhan pembelajaran. Desain pembelajaran ini dibuat interaktif melalui cara
penyampaiannya. Media pembelajaran tersebut dikemas ke dalam handphone.

Pembelajaran di SMK Negeri 8 Semarang Jurusan Multimedia masih banyak
menggunakan metode yang konvensional dan kurangnya pemanfaatan TIK
meskipun sudah ditunjang dengan beberapa media lain. Selain itu juga muncul
kendala bilamana guru berhalangan hadir atau ada kegiatan penting yang
mengharuskan meninggalkan pengajaran.

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Mobile Learning
berbasis Audio diterapkan di SMK Negeri 8 Semarang Jurusan Multimedia dan
kesiapan para guru serta siswanya terhadap produk Mobile Learning berbasis Audio.
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan media Mobile
Learning berbasis Audio sebagai alternatif model pembelajaran di Jurusan
Multimedia SMK N 8 Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian dan pengembangan (Research and Development). Model pengembangan
diadaptasi dari model pengembangan yang dipaparkan oleh Haryono (1987: 5) yaitu:
analisis kebutuhan, pembuatan desain, penyusunan naskah, produksi program, uji
coba, evaluasi program, revisi, hingga program selesai.

Uji coba produk dilakukan kepada guru dan siswa jurusan Multimedia.
Sebelumnya dilakukan kajian dari pakar materi dan pakar media terhadap produk.
Peneliti memberikan produk Mobile Learning kepada siswa, untuk selanjutnya
dipelajari oleh siswa. Siswa dapat mempelajari produk Mobile Learning dimanapun
dan kapanpun.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk Mobile Learning
berbasis Audio yang telah dikembangkan dapat dikatakan sudah baik. Mulai dari
materi, interaktifitas penyampaian dan soal latihan yang tersedia sudah memenuhi
kriteria sebuah media pembelajaran yang baik. Penerapan model pembelajaran
dengan menggunakan Mobile Learning berbasis Audio, dapat diterapkan disaat
model pembelajaran lain tidak berjalan efektif ataupun juga disaat guru berhalangan
hadir atau ada kegiatan penting lainnya sehingga mengharuskan untuk meninggalkan
proses belajar mengajar.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari dan

berlangsung seumur hidup, karena pendidikan membebaskan manusia dari

keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Menurut John Dewey dalam

(Syaiful Sagala 2007: 3), Pendidikan merupakan proses pembentukan

kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya

intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang di arahkan kepada tabiat

manusia dan kepada sesamanya.

Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar

dan aktivitas belajar. Proses pembelajaran merupakan proses kegiatan interaksi

antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru

sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya (Sudarwan

2008). Dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara peserta didik

dan pendidik. Peserta didik atau anak didik adalah salah satu komponen

manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar,

sedang pendidik adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia

yang potensial di bidang pembangunan.
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Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks

mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara pengajar itu

sendiri dengan si belajar. Sebaliknya, aktivitas belajar merupakan proses dasar

perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-

perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang.

Suatu pengajaran akan berhasil secara baik apabila seorang guru mampu

mengubah diri siswa dalam arti luas menumbuh  kembangkan keadaan siswa

untuk belajar, sehingga dari pengalaman yang diperoleh siswa selama ia

mengikuti proses pembelajaran tersebut dirasakan manfaatnya secara langsung

bagi perkembangan pribadi siswa.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah

mempengaruhi penggunaan berbagai jenis media dalam proses pembelajaran.

Sehingga para pengajar diharapkan dapat menggunakan media tersebut secara

efektif dan efisien dalam pembelajaran. Tetapi di sisi lain, pengajar juga

diisyaratkan untuk dapat menggunakan berbagai alat-alat yang murah, efisien,

mampu dimiliki sekolah, baik yang dibuat sendiri oleh pengajar, maupun alat-

alat yang sudah tersedia dan dimiliki sekolah, serta tidak menolak kemungkinan

menggunakan alat-alat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan

teknologi dalam pembelajaran.

Pada kenyataannya bahwa saat ini memasuki era informasi yaitu suatu era

yang ditandai dengan semakin banyaknya medium informasi. Tersebarnya

informasi yang makin meluas dan seketika, serta informasi dalam berbagai

bentuk yang bervariasi tersaji dalam waktu yang cepat. Penyajian pesan pada era
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informasi ini akan selalu menggunakan media, baik elektronik maupun non

elektronik. Kehadiran media telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan,

termasuk sistem pendidikan kita, meskipun dalam persentase yang berbeda-

beda. Hal itu mendorong akan kebutuhan model pembelajaran mandiri yang

variatif salah satunya dengan menggunakan komputer.

Komputer dengan aplikasinya tentu mampu memfasilitasi aneka model

pembelajaran yang diinginkan guru. Mandiri berbasis komputer ini dipilih sebab

banyak sekolah yang telah memiliki laboratorium komputer. Tetapi pada

kenyataannya komputer ini hanya dimanfaatkan untuk pelajaran Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) saja atau sebenarnya tidak lebih sebagai alat

ketik.

Sekarang ini komputer telah masuk menjadi bagian yang sangat banyak

mempengaruhi dari kehidupan manusia. Bermacam program komputer untuk

pembelajaran telah ditawarkan, salah satunya adalah dengan program Adobe

Audition. Belum ada di temukan pembuat media pembelajaran menggunakan

software tersebut sebagai program utama, hanya dimanfaatkan sebagai program

pelengkap. Program ini dapat menghasilkan file berbasis audio seperti wav, mp3,

dan konversi audio lainnya melalui proses rekaman terlebih dahulu serta mixing

sesuai dengan kebutuhan kita.

Didalam program Adobe Audition ini terdapat mode yang dinamakan

Multitrack yang dapat digunakan untuk menggabungkan berbagai track rekaman

dalam format audio. Dari desain pembelajaran yang sederhana dari program

Adobe Audition tersebut, dikemaslah sebuah media pembelajaran tersebut ke
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dalam handphone. Penggunaan media pada handphone ini dapat dikatakan

sebagai media Mobile Learning.

Istilah Mobile Learning mengacu kepada penggunaan perangkat teknologi

informasi genggam dan bergerak, seperti handphone, dalam pengajaran dan

pembelajaran. Pada konsep pembelajaran tersebut mobile learning membawa

manfaat ketersediaan materi ajar yang dapat di akses setiap saat, kapanpun dan

dimanapun dengan materi yang menarik.

Kehadiran teknologi seluler atau handphone menjanjikan adanya peluang

yang cukup potensial bagi dikembangkannya model pembelajaran yang baru.

Mengingat tingginya tingkat kepemilikan perangkat serta harga perangkat yang

semakin murah dan fitur yang semakin canggih. Namun, sejak mencuatnya pada

dekade belakangan ini, pemanfaatan handphone masih sebatas berkomunikasi

dan hiburan. Sampai saat ini masih sedikit adanya pengembangan dan penelitian

yang difokuskan untuk memanfaatkan teknologi seluler ini sebagai sarana

pendidikan.

Melihat kenyataan di sekolah bahwa makin banyak pelajar yang memiliki

handphone dan senang mengutak-atik handphone, sangat relevan jika

handphone digunakan sebagai sarana pendukung proses pembelajaran di

sekolah. Kiranya melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

kita menciptakan pembelajaran yang humanistik.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Semarang yang menempati

lokasi di jalan Pandanaran II/12, Mugasari Kec. Semarang Selatan, Kota

Semarang 50234 Telp.(024)8312190 dengan luas areal ± 5.981 m2, yang berisi
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bangunan, SDM, infra struktur dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh

seluruh civitas SMK Negeri 8 Semarang dan telah terakreditasi A.

SMK N 8 Semarang mempunyai visi dan misi menciptakan tenaga kerja

tingkat menengah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan nasional

baik saat ini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan kecenderungan

globalisasi, SMK Negeri 8 Semarang berupaya menghasilkan sumber daya

manusia yang dapat menjadi faktor keunggulan dalam  berbagai sektor

pembangunan, mengubah peserta didik dari status beban menjadi asset

pembangunan yang  produktif, menghasilkan tenaga kerja professional untuk

memenuhi tuntutan kebutuhan industrialisasi khususnya dan tuntutan

pembangunan pada umumnya, membekali peserta didik dengan kemampuan

untuk dapat menyumbangkan dirinya  secara berkelanjutan.

Untuk merealisasikan visi dan misi diatas, diperlukan langkah-langkah

konkret. Salah satunya dengan menciptakan pembelajaran yang efektif dan

berkualitas. Namun dalam menciptakan pembelajaran tersebut, sering

mengalami kendala misalnya disaat model pembelajaran konvensonal dirasa

kurang efektif untuk diterapkan dan bilamana guru lagi berhalangan hadir atau

ada kegiatan penting yang mengharuskan meninggalkan pengajaran. Untuk

mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan alternatif model pembelajaran,

salah satunya dengan menggunakan Mobile Learning.

Dengan menggunakan Mobile Learning diharapkan dapat menjadi

alternatif model pembelajaran dalam mengurangi suasana yang statis dan dapat

menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menarik, interaktif dan
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menyenangkan. Selain hal-hal yang disampaikan di atas, kegunaan lain dari

penggunaan Mobile Learning ini, dapat menciptakan variasi belajar sehingga

tidak menimbulkan kebosanan terhadap siswa. Manfaat Mobile learning ini

diharapkan akan memotivasi siswa untuk belajar mandiri, kreatif, efektif dan

efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengembangkan

Mobile Learning berbasis Audio sebagai alternatif  model pembelajaran bidang

studi Bahasa Indonesia di SMK N 8 Semarang tahun 2011 dengan harapan dapat

dimanfaatkan untuk mengatasi masalah belajar dan  meningkatkan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM) guru dan siswa di SMK N 8 Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemecahan

masalah maka perlu dijabarkan permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Penyampaian pokok bahasan mata pelajaran bahasa Indonesia yang kurang

variatif

2. Kurangnya pemanfaatan TIK oleh guru

3. Guru berhalangan hadir

4. Banyak siswa membawa handphone ke sekolah

5. Bagaimana merancang mobile learning berbasis audio
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah,

yaitu bagaimana penerapan media Mobile Learning berbasis Audio sebagai

alternatif model pembelajaran di Jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu untuk mengetahui

bagaimana penerapan media Mobile Learning berbasis Audio sebagai alternatif

model pembelajaran di Jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, yaitu baik secara

teoritis maupun secara praktis antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat

menambah ilmu pengetahuan tentang mobile learning berbasis audio

dalam hal pengembangan media pembelajaran yang bermanfaat dalam

proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan khususnya jurusan

Multimedia dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
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Untuk menambah pengetahuan dan sarana dalam menerapkan

pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah terhadap masalah-

masalah yang dihadapi didunia pendidikan secara nyata.

b. Bagi Sekolah

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat

menjadi masukan bagi pihak sekolah dan upaya sosialisasi penggunaan

media Mobile Learning sebagai media pembelajaran di Jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang.

c. Bagi Jurusan

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat

menjadi masukan bagi pihak Jurusan dalam upaya meningkatkan

kemampuan dan kompetensi mahasiswa Program studi Teknologi

Pendidikan.

1.6 Penegasan Istilah

Untuk mempertegas ruang lingkup  permasalahan serta  agar penelitian

menjadi lebih terarah maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini diberi

batasan, yaitu:

1.6.1 Pengembangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan pembangunan

secara bertahap dan teratur, dan yang menjurus ke sasaran yang

dikehendaki (Kamus Bahasa Indonesia 2008: 679). Dari pengertian diatas

bahwa pengembangan adalah suatu perilaku untuk menjadikan sesuatu ke
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arah yang lebih baik. Dalam penelitian dimaksudkan dengan

pengembangan mobile learning berbasis audio yang digunakan sebagai

alternatif model pembelajaran.

1.6.2 Mobile Learning

M-Learning (mobile learning) adalah suatu pendekatan

pembelajaran yang melibatkan device bergerak seperti telepon genggam,

PDA, Laptop dan tablet PC, dimana pembelajar dapat mengakses materi,

arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pelajaran tanpa dibatasi oleh

ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun mereka berada (Aan Yulianto:

http://blog.student.uny.ac.id/aanyulianto/2011/01/06/mobile-learning-m-

learning/). Istilah mobile learning yang dimaksud dalam penelitian ini

mengacu kepada penggunaan perangkat/divais teknologi informasi

genggam dan bergerak, seperti handphone dalam pengajaran dan

pembelajaran.

1.6.3 Audio

Media pembelajaran audio merupakan bentuk media baik software

maupun hardware yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-

pesan yang terkandung secara auditif. Handphone merupakan salah satu

perangkat audio yang dapat memutar musik dalam format audio melaui

mp3 player atau audio player yang didengar dan dapat dibawa kemana

saja. Kemampuan memutar file format audio pada handphone inilah yang

digunakan sebagai media pembelajaran.

http://blog.student.uny.ac.id/aanyulianto/2011/01/06/mobile-learning-m-
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1.6.4 Alternatif Model Pembelajaran

Menurut Soekamto, dkk dalam Trianto (2010: 21), model

pembelajaran merupakan kerangka koseptual yang melukiskan prosedur

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas

belajar mengajar. Alternatif model pembelajaran in dimaksudkan sebagai

pilihan lain selain model pembelajaran yang konvensional di sekolah.

Dalam hal ini penggunaan pembelajaran mobile learning berbasis audio.

1.6.5 Bidang Studi Bahasa Indonesia

Sebagai matapelajaran yang dijadikan materi pelajaran dengan

pokok bahasan “Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat” yang dibagi menjadi empat materi pembelajaran

yaitu, (memahami sumber informasi, jenis sifat informasi, ragam bahasa,

dan memahami penanda uraian proses dan hasil) dalam pembuatan media

audio.

1.6.6 SMK N 8 Semarang

Sebagai tempat dilaksanakannya penelitian yang berada di jalan

Pandanaran II/12, Mugasari Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang.

1.7 Sistematika Skripsi

Tujuan digunakan sistematika skripsi ini adalah untuk memudahkan

peneliti dalam menyusun laporan yang sistematis, sehingga diperoleh deskripsi
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yang jelas dan mendetail mengenai skripsi. Adapun sistematikanya adalah

sebagai berikut:

Bagian awal, berisi: sampul, lembar berlogo, lembar judul, lembar

pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, kata pengantar,

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.

BAB II Landasan teori yang terdiri atas uraian tentang konsep-konsep,

dalil-dalil, serta teori-teori yang berisi referensi dalam skripsi dan kerangka

berpikir, dan hipotesis.

BAB III Metode penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, subjek

penelitian, fokus penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Selanjutnya, Metode Pengembangan Produk yaitu model pengembangan, dan

prosedur pengembangan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi deskripsi setting

peneltian, meliputi visi SMK N 8 Semarang dan jurusan multimedia, misi SMK

N 8 semarang dan jurusan multimedia, sasaran mutu jurusan multimedia, proses

pembelajaran jurusan multimedia, dan fasilitas SMK N 8 Semarang. Analisis

pengembangan produk, meliputi analisis kebutuhan, pembuatan desain,

penyusunan naskah, produksi, uji coba, evalusi program, revisi, dan program

selesai. Hasil penelitian, meliputi aspek kesiapan guru dan siswa di SMK Negeri

8 Semarang terhadap produk mobile learning berbasis audio, aspek penilaian

terhadap produk mobile learning berbasis audio, aspek prospek dan penerapan
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mobile learning berbasis audio di SMK N 8 Semarang jurusan multimedia,

selanjutnya pembahasan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran-saran dan pada akhir

skripsi berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembelajaran

Pendidikan tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari dan

berlangsung seumur hidup, karena pendidikan membebaskan manusia dari

keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Menurut John Dewey dalam

(Syaiful Sagala 2007: 3), Pendidikan merupakan proses pembentukan

kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya

intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang di arahkan kepada tabiat

manusia dan kepada sesamanya.

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata ”instruction” yang berarti

self instruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal).

Pembelajaran dari internal didapat dari pengalaman hidup sehari-hari sedangkan

pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut

teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat eksternal, prinsip-

prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran.

Sesuatu yang dikatakan prinsip biasanya berupa aturan atau ketentuan dasar

yang bila dilakukan secara konsisten akan berjalan efektif atau sebaliknya.

Prinsip pembelajaran merupakan aturan/ketentuan dasar dengan sasaran utama

adalah perilaku guru (Achmad Sugandi dan Haryanto 2007: 9). Menurut

Achmad Sugandi dan Haryanto (2007: 9), Pembelajaran yang berorientasi
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bagaimana perilaku guru yang efektif, beberapa teori belajar mendeskripsikan

pembelajaran sebagai berikut:

(1) Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan

lingkungan, agar tejadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku

si belajar. (Behavioristik)

(2) Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar

memahami apa yang dipelajari. (Kognitif)

(3) Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran dan

cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya.

(Humanistik).

Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas

mengajar dan aktivitas belajar. Proses pembelajaran merupakan proses kegiatan

interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar

dan guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya

(Sudarwan 2008). Dalam proses belajar mengajar akan terjadi interaksi antara

peserta didik dan pendidik. Peserta didik atau anak didik adalah salah satu

komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-

mengajar,  sedang pendidik adalah salah satu komponen manusiawi dalam

proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber

daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.

Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks

mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara pengajar itu

sendiri dengan si belajar. Sebaliknya, aktivitas belajar merupakan proses dasar
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perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-

perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang.

Suatu pengajaran akan berhasil secara baik apabila seorang guru mampu

mengubah diri siswa dalam arti luas menumbuh  kembangkan keadaan siswa

untuk belajar, sehingga dari pengalaman yang diperoleh siswa selama ia

mengikuti proses pembelajaran tersebut dirasakan manfaatnya secara langsung

bagi perkembangan pribadi siswa.

Ciri-ciri dari pembelajaran dalam bukunya Achmad Sugandi, Dkk (2000:

25) antara lain:

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam

belajar.

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan

menantang bagi siswa.

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik.

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan

menyenangkan bagi siswa.

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara

fisik maupun psikologis.

Prinsip-prinsip pembelajaran dalam bukunya Achmad Sugandi, Dkk

(2000: 27) antara lain :

a. Kesiapan belajar
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Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi awal

suatu kegiatan belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini biasanya sudah terjadi

pada diri siswa sebelum ia masuk kelas. Oleh karena itu, guru tidak dapat

terlalu banyak berbuat. Namun, guru diharapkan dapat mengurangi akibat

dari kondisi tersebut dengan berbagai upaya pada saat membelajarkan siswa.

b. Perhatian

Perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu obyek.

Belajar sebagai suatu aktifitas yang kompleks membutuhkan perhatian dari

siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui berbagai kiat

untuk menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran sedang

berlangsung.

c. Motivasi

Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang

mendorong orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai

tujuan. Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif, saat orang

melakukan aktifitas. Motivasi dapat menjadi aktif dan tidak aktif. Jika tidak

aktif, maka siswa tidak bersemangat belajar. Dalam hal seperti ini, guru

harus dapat memotivasi siswa agar siswa dapat mencapai tujuan belajar

dengan baik.

d. Keaktifan siswa

Kegiatan belajar dilakukan oleh siswa sehingga siswa harus aktif.

Dengan bantuan guru, siswa harus mampu mencari, menemukan dan

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.
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e. Mengalami sendiri

Prinsip pengalaman ini sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya

dengan prinsip keaktifan. Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri,

akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan pemahaman yang lebih

mendalam.

f. Pengulangan

Untuk mempelajari materi sampai pada taraf insight, siswa perlu

membaca, berfikir, mengingat, dan latihan. Dengan latihan berarti siswa

mengulang-ulang materi yang dipelajari sehingga materi tersebut mudah

diingat. Guru dapat mendorong siswa melakukan pengulangan, misalnya

dengan memberikan pekerjaan rumah, membuat laporan dan mengadakan

ulangan harian.

g. Materi pelajaran yang menantang

Keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh rasa ingin tahu. Dengan

sikap seperti ini motivasi anak akan meningkat. Rasa ingin tahu timbul saat

guru memberikan pelajaran yang bersifat menantang atau problematis.

Dengan pemberian materi yang problematis, akan membuat anak aktif

belajar.

h. Balikan dan penguatan

Balikan atau feedback adalah masukan penting bagi siswa maupun

bagi guru. Dengan balikan, siswa dapat mengetahui sejauh mana

kemmpuannya dalam suatu hal, dimana letak kekuatan dan kelemahannya.

Balikan juga berharga bagi guru untuk menentukan perlakuan selanjutnya
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dalam pembelajaran. Penguatan atau reinforcement adalah suatu tindakan

yang menyenangkan dari guru kepada siswa yang telah berhasil melakukan

suatu perbuatan belajar. Dengan penguatan diharapkan siswa mengulangi

perbuatan baiknya tersebut.

i. Perbedaan individual

Masing-masing siswa mempunyai karakteristik baik dari segi fisik

maupun psikis. Dengan adanya perbedaan ini, tentu minat serta kemampuan

belajar mereka tidak sama. Guru harus memperhatikan siswa-siswa tertentu

secara individual dan memikirkan model pengajaran yang berbeda bagi anak

didik yang berbakat dengan yang kurang berbakat.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran merupakan proses

melibatkan guru dengan semua komponen tujuan, bahan, metode dan alat serta

penilaian. Jadi proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang saling terkait

antar komponennya didalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Teknologi Pendidikan

2.2.1 Definisi Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang kajian khusus

(spesialisasi) ilmu pendidikan dengan objek formal “belajar” pada manusia

secara pribadi atau yang tergabung dalam suatu organisasi. Bidang kajian

ini pada mulanya digarap dengan mensintensiskan berbagai teori dan

konsep dari berbagai disiplin ilmu ke dalam suatu usaha terpadu, atau

disebut dengan pendekatan isomeristik, yaitu penggabungan berbagai
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unsur yang berkaitan dalam satu kesatuan yang lebih bermakna.

Perkembangan bidang kajian ini selanjutnya mensyaratkan pendekatan

tambahan, yaitu sistematik dan sistemik. Sistematik artinya dilakukan

secara runtut (teratur dengan langkah tertentu), sedangkan sistemik artinya

menyeluruh atau disebut pula holistic atau komprehensif (Yusufhadi

Miarso 2007: 199).

Dari definisi teknologi pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa

teknologi pendidikan dapat membantu jalannya pembelajaran, mengingat

bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan

terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi

untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan,

mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua

aspek belajar manusia.

2.2.2 Kawasan Teknologi Pendidikan

Pada tahun 1973, Ely mengemukakan bahwa definisi-definisi

teknologi pendidikan mengandung tiga tema utama, dengan

mengetengahkan bahwa teknologi pendidikan merupakan :

a. Pendekatan sistematik

b. Pengkajian sarana atau cara, dan

c. Suatu bidang untuk diarahkan untuk tujuan tertentu (Seels dan Richey

1994:22).
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Dari definisi ini, mencerminkan teknologi pendidikan adalah suatu

bidang kajian dan profesi, dan bahwa kontribusi bidang kajian ini berupa

teori dan praktek.

Sebagaimana diusulkan oleh Ronald L. Jacobs (1988) dalam Seels

dan Richey (1994: 27) bahwa dalam teknologi pendidikan ada suatu

kawasan teknologi kinerja manusia yang mencakup teori dan praktek, dan

mengidentifikasi tugas-tugas para praktisi. Berdasarkan kawasan yang

diajukan oleh Jacobs, terdapat tiga fungsi, yaitu: fungsi pengelolaan,

fungsi pengembangan sistem kinerja, dan komponen sistem kinerja

manusia yang merupakan dasar konseptual untuk melakukan fungsi yang

lain. Setiap fungsi mempunyai tujuan dan komponen. Subkomponen

pengelolaan meliputi administrasi dan personalia. Subkomponen

pengembangan adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan.

Sedangkan subkomponen dari sistem perilaku manusia adalah konsep-

konsep mengenai organisasi, motivasi, perilaku, kinerja serta umpan balik.

Berikut  masing-masing domain dalam kawasan teknologi

pendidikan antara lain:

a. Desain

Desain merupakan proses menspesifikasikan kondisi belajar.

Domain desain mencakup studi tentang desain sistem pembelajaran,

desain pesan, strategi pembelajaran dan karakteristik pembelajaran.

Desain sistem pembelajaran merupakan prosedur yang terorganisir

mencakup langkah-langkah antara lain menganalisis, mendesain,
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mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi. Desain pesan

melibatkan perencanaan untuk mengatur bentuk fisik pesan tersebut.

Strategi pembelajaran merupakan spesifikasi untuk menyeleksi dan

mengurutkan peristiwa kegiatan dalam sebuah pelajaran.

b. Pengembangan

Pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi

desain kedalam bentuk fisiknya. Domain pengembangan

diorganisasikan dalam empat kategori yaitu teknologi cetak, teknologi

audio visual, teknologi berdasarkan komputer dan teknologi terpadu.

c. Pemanfaatan atau Pemakaian

Pemanfaatan atau pemakaian merupakan tindakan untuk

menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Domain ini

bertanggung jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan materi dan

kegiatan spesifik, mempersiapkan pembelajar untuk berinteraksi

dengan materi dan kegiatan yang dipilih, memberikan bimbingan

selama keterlibatan tersebut, memberikan penilaian hasil dan

memadukan pemakaian ini ke dalam keberlanjutan prosedur

organisasi. Dalam domain pemakaian terdapat empat kategori yaitu

pemakaian media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi

dan kebajikan dan aturan.

d. Pengelolaan

Domain manajemen melibatkan pengontrolan teknologi

pembelajaran melalui perencanaan, organisasi, koordinasi dan



22

supervisi. Dalam domain manajemen sendiri terdapat empat kategori

domain yaitu manajemen proyek, manajemen sumber, manajemen

sistem penyebaran dan manajemen informasi. Manajemen proyek

melibatkan perencanaan, monitoring, pengontrolan desain

pembelajaran dan proyek pengembangan. Manajemen sumber

melibatkan perencanaan, monitoring dan pengontrolan sistem

dukungan sumber daya dan layanannya. Manajemen sistem

penyebaran memfokuskan pada isi produk, seperti persyaratan

perangkat keras atau perangkat lunak dan dukungan teknis kepada

pemakai dan operator seperti petunjuk untuk desainer dan instruktur.

Manajemen informasi melibatkan perencanaan, monitoring,

pengontrolan,  penyimpanan, transfer dan proses informasi untuk

belajar.

e. Evaluasi

Evaluasi adalah proses penentuan kesesuaian pebelajar dan

belajar. Evaluasi dimulai dengan analisis masalah. Analisis masalah

merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan dan

evaluasi pembelajaran. Dalam domain evaluasi terdapat empat kategori

yaitu analisis masalah, pengukuran beracuan kriteria, evaluasi formatif

dan evaluasi sumatif.

Hubungan antar kawasan tidak linier tetapi saling melengkapi,

terbukti dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap

kawasan. Hubungan antar kawasan juga bersifat sinergetik. Sebagai
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contoh, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan

menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain sistem

pembelajaran dan desain pesan. Seorang praktisi yang bekerja dalam

kawasan desain menggunakan teori mengenai karakteristik media dari

kawasan pengembangan dan kawasan pemanfaatan dan teori mengenai

analisi masalah dan pengukuran dari kawasan penilaian. Sifat saling

melengkapi dari hubungan antar kawasan dalam bidang dapat dilihat

dalam bagan berikut:

Bagan 2.1. Hubungan antar kawasan dalam bidang (Seels dan Richey
1994: 28)

PENGEMBANGAN

PENILAIAN

DESAIN PEMANFAATAN

PENGELOLAAN

TEORI
&

PRAKTEK
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Dari bagan di atas dapat terlihat bahwa setiap kawasan memberikan

kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori

yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Sebagai contoh, teori yang

digunakan bersama ialah teori mengenai umpan balik yang dalam

beberapa hal digunakan oleh setiap kawasan. Umpan balik dapat masuk

dalam strategi pembelajaran maupun dalam desain pesan. Putaran umpan

balik digunakan dalam sistem pengelolaan, dan penilaian juga memberikan

umpan balik (Seels dan Richey 1994: 28). Teknologi pendidikan

merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan

orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah,

mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola

pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini termasuk dalam

kawasan pengembangan. Pengembangan Mobile Learning dengan

program Adobe Audition untuk pokok bahasan Bahasa Indonesia berarti

mengembangkan sumber-sumber belajar secara sistematis termasuk juga

dalam mengembangkan media pembelajaran. Proses pengembangan media

merupakan proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat

dipertanggungjawabkan guna mempersiapkan pembelajar untuk

berinteraksi dengan materi dan kegiatan yang dipilih dan memberikan

bimbingan selama proses pembelajaran itu berlangsung.
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2.3 Model Pembelajaran

Menurut Soekamto, dkk dalam Trianto (2010: 21) model pembelajaran

merupakan kerangka koseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu,

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para

pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar.

Menurut kajian terhadap berbagai model mengajar dalam berbagai

bidang studi, (Joyce, Weil, dan Calhoun 2011) mengklasifikasikan model

mengajar menjadi empat rumpun, yaitu :

(1) Kelompok Model yang Memproses Informasi

Menekankan proses pembentukan tingkah laku dalam hal cara-cara

memperoleh dan mengorganisir data, memikirkan dan memecahkan

masalah, serta penggunaan simbol verbal/bahasa. Kelompok Model yang

memproses Informasi menekankan pada aspek kecakapan pelajar untuk

memecahkan masalah, dan menekankan aspek berfikir yang produktif,

sedangkan beberapa yang lainnya lebih menekankan kecakapan intelektual

umum. Beberapa model pembelajaran yang tergolong didalamnya adalah

model pembelajaran berpikir induktif, penemuan konsep, model induktif

kata bergambar, model latihan penelitian, model menghafal, sinektik, dan

model advance organizer.

(2) Kelompok Model Pengajaran Sosial

Menekankan pada hubungan individu dan lingkungan sosialnya.

Model ini memusatkan pada proses dimana kenyataan ditawarkan secara
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sosial, memberikan prioritas untuk memperbaiki kecakapan individu untuk

berhubungan dengan orang lain, untuk bertindak dalam proses yang

demokratis, dan untuk bekerja secara produktif dalam masyarakat. Model

yang tergolong didalamnya adalah model investigasi kelompok, model

bermain peran (role playing), dan model penelitian hukum.

(3) Kelompok Model Pengajaran Personal

Menekankan proses pengembangan pribadi dan berusaha

menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga semakin sadar dan

bertanggung jawab kepada dirinya. Beberapa model pembelajaran yang

tergolong didalamnya adalah model pengajaran tak terarah, pertemuan

kelas dan  latihan kesadaran.

(4) Kelompok Model Sistem-sistem Perilaku

Menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan

perilaku yang tidak dapat di amati. Salah satu karakteristik umum pada

model-model perilaku adalah dalam hal penjabaran tugas-tugas yang harus

dipelajari menjadi serangkaian perilaku dalam bentuk yang lebih rinci dan

berurutan. Beberapa model pembelajaran yang tergolong didalamnya

adalah mastery learning, instruksi langsung, dan model simulasi.

2.4 Pengembangan Mobile Learning sebagai Model Pembelajaran

2.4.1 Media Pembelajaran

Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah, baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan
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sumber belajar (UUD Tentang Pendidikan Pasal 35), jadi pendidikan tidak

mungkin terselenggara dengan baik bilamana para tenaga kependidikan

maupun para peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang

diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar yang bersangkutan.

Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau daya yang dapat

dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun dalam bentuk

gabungan untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan

meningkatkan efektifitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Pengertian

sumber belajar secara sempit adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna

kepentingan proses belajar-mengajar, baik secara langsung maupun tidak

langsung, sebagian atau secara keseluruhan (Nana Sudjana dan Ahmad

Rivai 2007: 76). Pengertian sumber belajar yang lebih luas diberikan

Edgar Dale dalam Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2007: 77),

menyatakan bahwa pengalaman yang dapat memberikan sumber belajar

diklasifikasikan menurut jenjang tertentu, berbentuk kerucut pengalaman

(cone of experience). Perjenjangan jenis-jenis pengalaman tersebut disusun

dari hasil yang kongkret sampai yang abstrak. Untuk lebih memahami

tentang sumber belajar dari pengalaman Edgar Dale berikut ini adalah

bagan kerucut pengalaman dari Edgar Dale.
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Bagan 2.2. Kerucut Pengalaman dari Edgar Dale
(Nana Sudjana dan Ahmad Rivai 2007: 76)

Pada hakekatnya kegiatan belajar mengajar adalah proses

komunikasi. Dimana proses komunikasi harus diciptakan atau diwujudkan

melalui kegiatan penyampaian dan tukar menukar pesan atau informasi

oleh setiap guru dan peserta didik agar tidak terjadi kesesatan dalam proses

komunikasi perlu digunakan saran yang membantu proses komunikasi

yang disebut media. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa tidak terlepas

dari media. Media menjadi sarana yang efektif dan efisien dalam

menunjang kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, siswa cenderung lebih

tertarik serta mudah menyerap informasi yang disampaikan dengan media.

Media berasal dari kata medium yang secara harfiah berarti

perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan
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(Arief Sadiman, dkk 2009: 6). Dalam bahasa arab media adalah perantara

atau pengantar pesan dan pengirim pesan kepada penerima pesan (Azhar

Arsyad 2009: 3). Pengertian media menurut Atwi Suparman (2001: 187),

adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari

pengirim kepada penerima pesan. Pengirim dan penerima pesan itu dapat

berbentuk orang atau lembaga, sedangkan media tersebut dapat berupa

alat-alat elektronik, gambar, buku, dan sebagainya.

Gerlach dan Ely dalam Azhar Arsyad (2009: 3), mengatakan bahwa

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Selanjutnya Yusufhadi

Miarso (2007: 458), juga menyatakan bahwa media pembelajaran adalah

segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga

dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan

terkendali.

AECT di Amerika memberikan batasan media sebagai segala

bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/

informasi. Sementara itu Briggs (1970) dalam Arif Sadiman, dkk (2009:

6), berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat

menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Sesuatu dapat

dikatakan sebagai media pendidikan atau pembelajaran apabila mereka

(media) itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan
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instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Sedangkan

media pendidikan adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan

siswa dalam proses pembelajaran.

Gagne dan Briggs (1975) dalam Azhar Arsyad (2009: 4),

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik

digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran misalnya buku,

tape-recorder, kaset, film, video, slide, dan lain-lain. Menurut Hamalik

(1994: 12), media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang

digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara

guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Media

pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran

yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang

dicapainya.

Beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat

dinyatakan bahwa media merupakan bentuk peralatan yang berfungsi

merangsang pemikiran, pengantar pesan kepada sasaran dan dapat

membangkitkan perasaan. Jika media tersebut tidak dapat

berfungsi sebagai penyalur pesan berarti media tersebut tidak mampu

mengkomunikasikan isi pesan yang ingin disampaikan sumber ke

penerima. Televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang

diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah media

komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang
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bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran

maka media itu disebut media pembelajaranBatasan-batasan mengenai

pengertian media di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah segala

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim dan

penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat

serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.

Berpedoman pada semua pendapat yang telah dikemukakan dapat

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, maupun

metode/teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan

maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara guru dan anak

didik/warga belajar dapat berlangsung tepat guna dan berdaya guna.

Sudjana dan Rivai (2007: 2), mengemukakan manfaat media

pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu :

a. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar.

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai

tujuan pengajaran.

c. Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga

siswa tidak bosan dan guru tidak tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau

guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Siswa dapat lebih banyak

melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian
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guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,

mendemontrasikan, memamerkan dan lain-lain.

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media

pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran

pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman,

menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran

data dan memadatkan informasi. Edgar Dale dalam Azhar Arsyad (2009:

15), memperkirakan bahwa perolehan hasil belajar seorang peserta didik

melalui indra pandang berkisar 75%, melalui indra dengar 13%, dan

melalui indra lainnya sekitar 12%.

Karakteristik berbagai jenis media yang biasa dipakai dalam

kegiatan belajar mengajar antara lain yaitu :

a. Berdasarkan Indra yang Digunakan

1) Media Audio

Media audio berkaitan dengan indra pendengaran, pesan

yang disampaikan dituangkan kedalam lambang-lambang auditif

baik verbal maupun non verbal. Beberapa jenis media audio antara
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lain, radio, alat perekam pita magnetic, piringan hitam dan

laboratorium bahasa.

2) Media Visual

Media visual berkaitan dengan indra penglihatan, misalnya

gambar, diagram, grafik, dan sebagainya.

3) Media Audio Visual

Media audio visual adalah media intruksional modern yang

sesuai dengan perkembangan zaman, meliputi media yang dapat

didengar, dilihat, dan yang dapat didengar dan dilihat. Adapun

jenis media audio visual antara lain, film bingkai, film rangkai,

media transparansi, film, televisi, video / VCD dan CD.

Berdasarkan karakteristik media ini, maka Mobile Learning

termasuk media audio, visual, dan audio visual dimana di dalam Mobile

Learning berbasis Audio ini diberikan materi pembelajaran dalam bentuk

Audio digital yang interaktif agar penyampaian materi bisa efektif dan

mudah dipahami penggunaanya.

b. Berdasarkan Jenis Pesan

1) Media Cetak

Merupakan bahan cetak dari bahan intraksional, misal :

buku, pamlet, koran, dan sebagainya

2) Media Non Cetak

3) Media Grafis

(a) Media bagan
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(b) Media grafik

(c) Media poster

(d) Karikatur

(e) Media gambar

4) Media Non Grafis

c. Berdasarkan Alat dan Bahannya:

1) Hardware

2) Software

2.4.2 Media Pembelajaran Audio

Media pembelajaran audio merupakan bentuk media baik software

maupun hardware yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-

pesan yang terkandung secara auditif. Artinya pesan-pesan yang

diakandungnya disampaikan dengan melalui saluran indra pendengaran.

Menurut Gerlach dan Ely (1990) dalam Kustiono (2010: 68),

media audio termasuk jenis media rekaman suara (audio recorder); dengan

menggunakan bahasa verbal atau sound effect dan musik. Rekaman suara

dapat dipakai sebagai media pembelajaran secara klasik, kelompok atau

pun individual. Yang termasuk dalam klasifikasi media audio ini adalah

rekaman suara guru, radio, rekaman piringan hitam, tape recorder, dan

sebagainya.

Dale dalam Kustiono (2010: 69), media audio (menurut

pengalaman belajar siswa yang digambarkan dalam kerucut pengalaman
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(the cone of experience), diklasifikasikan sebagai media dalam tingkat ke-

9, yakni media radio dan rekaman.

Rudy Bretz dalam Kustiono (2010: 69), mengklasifikasikan media

audio kedalam dua bentuk, yaitu: (1) media audio semi gerak, seperti;

rekaman tulisan jauh, audio pointer; dan (2) media audio, seperti; piringan

audio, pita audio. Sedangkan Duncan dalam Kustiono (2010: 69),

mengklasifikasikan media audio (menurut hirarkhi pemanfaatannya) ke

dalam kelompok media reproduksi, yang mencakup: lab bahasa, buku teks,

buku kerja, slide, OHP/OHT, film, siaran radio, siaran TV, CCTV,

komputer. Adapun Briggs dalam Kustiono (2010: 69), menegaskan bahwa

media audio (menurut stimulus yang dapat ditimbulkannya), termasuk

media rekaman audio.

Media audio memiliki fungsi dan nilai-nilai edukatif yang tidak

kalah pentingnya dibandingkan dengan media bentuk lainnya. Sebagai

media pembelajaran, media audio memiliki peranan yang sangat strategis

dan bersifat integral sebagai salah satu komponen pembelajaran. Di

samping itu, media audio mampu memberikan banyak kontribusi bagi

siswa ataupun mahasiswa, yakni: (1) sangat efektif untuk mengembangkan

daya imajinatif siswa; (2) mampu menyampaikan pesan-pesan historis

melalui dongeng atau ceritera; (3) efektif untuk membacakan karya sastra,

seperti: puisi, sajak-sajak, dan sebagainya; (4) menyemangatkan belajar

siswa, melalui alunan musik-musik instrumentalia; (5) meningkatkan
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kesemangatan senam atau menari yang tengah dilatihkan; (6) mampu

mengembangkan indra auditif atau pendengaran siswa.

Media dengar yang sering digunakan sebagai media dalam

pembelajaran, antara lain tape recorder. Tape recorder adalah salah satu

media pendidikan yang tidak dapat diabaikan untuk mambantu guru dalam

penyampaian informasi. Tape recorder selain harganya relatif murah, juga

mudah dalam menggunakanya. Saat ini handphone telah banyak

digunakan masyarakat Indonesia. Handphone dapat menggantikan fungsi

tape recorder, antara lain: radio, musik dalam format audio melaui mp3

player atau audio player yang didengar dan dapat dibawa kemana saja.

Kemampun memutar file format audio pada handphone ini yang

digunakan sebagai media pembelajaran sejauh ini belum ada.

Menurut Kustiono (2010: 70), Media audio, apapun bentuknya

akan sangat diperlukan untuk keperluan-keperluan pembelajaran tertentu.

Apabila untuk perkembangan IPTEKS dewasa ini, yang mana jenis media

audio berkembang begitu pesat, seperti: munculnya mp3, mp4, headphone,

HP (Hand phone), dan lain sebagainya, sehingga sangat memungkinkan

maraknya suasana pembelajaran dengan menggunakan media audio ini.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Gerlach dan Ely (1980) dalam

Kustiono (2010: 70), ragam/jenis media audio, mencakup: (1) rekaman

kaset suara (suara guru); (2) microcassete; (3) radio pendidikan; (4)

rekaman piringan hitam; (5) MP3; (6) MP4; (7) CD Audio; (8) Audio

Card.
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2.4.3 Handphone sebagai Media Pembelajaran

Telepon genggam seringnya disebut handphone (disingkat HP)

atau disebut pula sebagai telepon selular (disingkat ponsel) adalah

perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar

yang sama dengan telepon fixed line konvensional, namun dapat dibawa ke

mana-mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan dengan

jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; wireless). Saat ini

Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM

(Global System for Mobile Telecommunications) dan sistem CDMA (Code

Division Multiple Access).

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan

telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan

penerimaan pesan singkat (short message service, SMS). Mengikuti

perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan

berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan televisi,

perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, game,

dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Selain fitur-fitur tersebut, ponsel

sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, orang

bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia

bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan

semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut

diselesaikan dalam waktu yang singkat

(http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam).
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Dengan segala kelengkapannya yang telah disebut diatas,

diharapkan bentuk-bentuk pembelajaran dapat menjadi bagian dari

handphone sehingga handphone juga bisa berfungsi sebagai media

pembelajaran yang menarik yang dapat dibawa kemanapun dan kapanpun.

2.4.4 Mobile Learning

M-Learning (mobile learning) adalah suatu pendekatan

pembelajaran yang melibatkan device bergerak seperti telepon genggam,

PDA, Laptop dan tablet PC, dimana pembelajar dapat mengakses materi,

arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pelajaran tanpa dibatasi oleh

ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun mereka berada (Aan Yulianto:

http://blog.student.uny.ac.id/aanyulianto/2011/01/06/mobile-learning-m-

learning/).

Istilah Mobile Learning mengacu kepada penggunaan

perangkat/divais teknologi informasi genggam dan bergerak, seperti

handphone, dalam pengajaran dan pembelajaran. Beberapa kemampuan

penting yang harus disediakan oleh perangkat pembelajaran Mobile

Learning adalah adanya kemampuan untuk terkoneksi ke peralatan lain

(terutama komputer), kemampuan menyajikan informasi pembelajaran dan

kemampuan untuk merealisasikan komunikasi bilateral antara pengajar

dan pembelajar.

Mobile Learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar

dapat mengakses materi pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan

dengan pembelajaran, kapan-pun dan dimana-pun. Hal ini akan

http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://blog.student.uny.ac.id/aanyulianto/2011/01/06/mobile-learning-m-
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meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, membuat pembelajaran

menjadi pervasif, dan dapat mendorong motivasi pembelajar kepada

pembelajaran sepanjang hayat (life long learning). Selain itu,dibandingkan

pembelajaran konvensional, mobile learning memungkinkan adanya lebih

banyak kesempatan untuk kolaborasi dan berinteraksi secara informal pada

pembelajar.

1) Kelebihan Mobile Learning

Beberapa kelebihan dari Mobile Learning diantaranya :

a) Dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.

b) Kebanyakan divais bergerak memiliki harga yang relatif lebih

murah dibanding harga PC desktop.

c) Ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada PC desktop.

d) Diperkirakan dapat mengikutsertakan lebih banyak pembelajar

karena m- learning memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan

dalam kehidupan sehari-hari, (Aan Yulianto:

http://blog.student.uny.ac.id/aanyulianto/2011/01/06/mobile-

learning-m-learning/).

Dalam pembelajaran Mobile Learning, independensi waktu dan

tempat menjadi faktor penting yang sering ditekankan. Namun, dalam

mobile learning tradisional kebutuhan minimum tetap sebuah PC yang

memiliki konsekuensi bahwa independensi waktu dan tempat tidak

sepenuhnya terpenuhi. Independensi ini masih belum dapat dipenuhi

dengan penggunaan notebook (komputer portabel), karena independensi

http://blog.student.uny.ac.id/aanyulianto/2011/01/06/mobile-
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waktu dan tempat yang sesungguhnya berarti seseorang dapat belajar

dimana-pun dan kapan-pun dia membutuhkan akses pada materi

pembelajaran.

2) Kekurangan M-Learning

Meski memiliki beberapa kelebihan, Mobile Learning tidak

akan sepenuhnya menggantikan pembelajaran tradisional. Kekurangan

Mobile Learning untuk sebuah pembelajaran diantaranya:

a) Kurangnya interaksi guru dan siswa

b) Kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan social

c) Peran guru dituntut menguasai ICT

d) Tidak semuanya memiliki handphone

e) Perangkat memiliki kapasitas memori yang kecil

2.5 Program Adobe Audition 3.0

Komputer sebagi alat bantu pembelajaran telah lama dikenal dan

dikembangkan. Istilah-istilah CAI (Computer-aided Instruction), CBL

(Computer-based Learning), CBT (Computer-based Training) telah menjadi

bagian dari kosa kata para ahli teknologi pembelajaran sejak tahun 1980-an.

Perkembangan teknologi komputer yang memungkinkan penayangan

informasi grafik, suara dan gambar, selain teks, memungkinkan dibuat media

audiovisual yang bersifat interaktif. Multimedia adalah istilah yang diberikan

pada teknik penyajian informasi yang menggabungkan informasi berupa teks,
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grafik, citra, suara, gambar, video, maupun animasi. Program yang digunakan

dalam hal ini dimanfaatkan sebagai media audio digital (suara) saja.

Salah satu media pada komputer (software) yang mampu membuat dan

menyajikan informasi tersebut yakni dengan menggunakan software Adobe

Audition 3.0. Adobe audition adalah program editing audio yang banyak

digunakan karena fasilitas dan fiturnya yang lengkap. Adobe audition

merupakan software milik Adobe System Corporate. Aplikasi ini secara khusus

digunakan untuk membantu para pengguna komputer mengelola audio dan

membuat komposisi audio dengan mudah dan cepat (Wahana Komputer 2009:

1). Adobe audition 3.0 merupakan versi terbaru yang telah dilengkapi banyak

keunggulan fitur antara lain interface yang lebih user friendly, tools yang

lengkap, kecepatan proses editing yang lebih baik, serta dukungan terhadap

beberapa teknologi audio yang selalu up-to-date. Hingga saat ini Adobe Audition

telah menjadi standar professional dalam mengedit Audio.

Popularitas adobe audition bisa menghasilkan file audio track yang

menakjubkan dan mampu dikonversikan menjadi ukuran yang cukup kecil untuk

bisa digunakan pada handphone.

Sebagian besar orang tahu bahwa adobe audition sangat canggih dalam

hal editing audio. Dalam pembuatan audio untuk movie, game, animasi

menggunakan adobe audition sebagai aplikasi untuk mengedit file audio. Semua

ini menjadikan adobe audition standar aplikasi pembuatan file audio.

Menurut Wahana Komputer (2009: 2), agar dapat menggunakan aplikasi

Adobe audition 3.0 dengan lancar, komputer harus memenuhi spesifikasi sistem
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minimum yang dipersyaratkan. Jika tidak, saat digunakan, proses loading

maupun editing audio dapat berjalan lama sehingga mengurangi efesiensi waktu

kerja. Atau, jika spesifikasi sistem komputer terlalu rendah maka proses instalasi

program tidak dapat berjalan dengan sukses. Spesifikasi sistem meliputi

persyaratan hardware dan software yang terinstal baik sistem operasi maupun

software pendukung lainnya. Oleh karena itu, sebelum menginstal program

Adobe audition 3.0 perlu dilakukan pengecekan pada komputer.

Kebutuhan dasar dalam penggunaan program Adobe Audition

diantaranya:

1) Prosesor : Pentium IV atau yang lebih tinggi

2) Software : Microsoft Windows XP Profesional SP2, XP-

Home SP2 atau yang lebih tinggi

3) Memori RAM : 512MB atau yang lebih tinggi

4) Hard Disk : 10GB atau yang lebih tinggi

5) Monitor : reolusi 1024x768 pixel atau lebih

6) Soundcard : yang kompatibel dengan microsoft directX atau

teknologi ASIO. ASIO (Audio Stream

Input/Output) merupakan driver audio khusus

bawaan Adobe Audition 3.0 yang dapat

meningkatkan performa sistem dalam memainkan

dan merekam audio.

Dengan persyaratan diatas maka untuk membuat sebuah produk Mobile

Learning diperlukan beberapa perangkat, diantaranya:
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1) Perangkat keras (Hardware) utama

 Prosesor : Pentium IV atau yang lebih tinggi

 Memori RAM : 512MB atau yang lebih tinggi

 Hard Disk : 10GB atau yang lebih tinggi

 Monitor : reolusi 1024x768 pixel atau lebih

 Soundcard : yang kompatibel dengan microsoft directX atau

teknologi ASIO. ASIO (Audio Stream

Input/Output) merupakan driver audio khusus

bawaan Adobe Audition 3.0 yang dapat

meningkatkan performa sistem dalam memainkan

dan merekam audio.

 Handphone : Semua jenis HP yang support file Audio (True

Tone)

 Speaker eksternal computer

 Earphone/Headphone Handphone

 Bluetooth atau Kabel USB Handphone

2) Perangkat lunak (Software) utama

 Adobe Audition 3.0

 Software Microsoft Windows XP Profesional SP2, XP-Home SP2

atau yang lebih tinggi

 Audio Player/Media Player Handphone
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2.6 Produksi Media

2.6.1 Penyusunan Program Materi

Proses penyusunan program materi atau penulisan naskah media

program Audio untuk Mobile Learning dengan program Adobe Audition

berdasarkan langkah-langkat berikut ini :

a. Rasional perlunya dikembangkan media audio pembelajaran

b. Tujuan produksi media audio pembelajaran

c. Penyusunan GBIPMP Audio

d. Penyusunan sinopsis dan treatmen

e. Identifikasi program audio pembelajaran

f. Penulisan Naskah

Penyusunan program materi, pertama kali ditetapkan mata

pelajaran, kelas, semester, pokok materi, kompetensi dasar, dan indikator

setelah itu rangkaian materi.

2.6.2 Produksi Program

Memproduksi program adalah mengubah naskah menjadi program.

Setelah rancangan materi dibuat maka langkah selanjutnya dibuat langkah-

langkah produksi dalam bentuk Mobile learning, langkah-langkah

pembuatan produksi media meliputi:
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Bagan 2.3. Langkah-langkah Produksi Media ( Haryono 1987 :18)

Naskah dan materi yang telah dirancang diubah kedalam bentuk

Mobile learning dimulai dengan :

1) Menulis naskah yang terdiri dari tema, topik, judul, tujusn

umum/kompetensi standar, tujuan khusus/kompetensi dasar, tujuan

khusus/kompetensi dasar dijabarkan dari tujuan umum/kompetensi

standar, format penyajian, durasi, penulis, sinopsis, treatmen, format

naskah, musik, dan talent/pelaku.

2) Setelah menulis naskah diadakan pembuatan dengan program Adobe

Audition

3) Kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan orang yang ahli dalam

media pembelajaran.

4) Setelah direview maka diadakan revisi pada Mobile learning tersebut

kemudian dihasilkan produk dalam bentuk Mobile learning yang akan

digunakan untuk penelitian.

NASKAH

PEMBUATAN PRODUK

CD PEMBELAJARAN

REVIEW AHLI / PAKAR

REVISI

PRODUK
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2.7 Kerangka Berpikir

Penyampaian pokok bahasan mata pelajaran bahasa Indonesia yang

dilakuakan oleh guru kurang variatif/monoton sehingga terkesan membosankan.

Hal membosankan ini juga dikarenakan kurangnya pemanfaatan TIK oleh guru.

Ketidakhadiran guru juga nantinya akan berpengaruh dalam proses

pembelajaran, sehingga peserta didik tidak mengalami proses pembelajara secara

efektif. Melihat masalah tersebut perlu untuk diproduksi alternatif pembelajaran,

salah satunya menggunakan mobile learning berbasis audio. Hal ini sangat

didukung dengan banyaknya peserta didik yang memiliki handphone yang dapat

dijadikan media alternatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Bagan 2.4. Kerangka berpikir

2.8 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang telah di jabarkan tersebut, hipotesis tindakan

penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Pembelajaran
Kurang Variatif

Kurangnya
Pemanfaatan TIK

Guru
Berhalangan

Mobile Learning
Berbasis Audio

Banyak Siswa
Memiliki

Handphone



47

Model Pembelajaran dengan menggunakan media Mobile Learning

berbasis Audio dapat diterapkan dengan baik dalam pembelajaran Bahasa

Indonesia di SMK N 8 Semarang. Siswa dapat menggunakan media Mobile

Learning sebagai panduan lengkap dan menarik dalam proses pembelajaran di

dalam (kelas/sekolah) maupun juga di luar (kehidupan sehari-hari) karena

Mobile Learning sifatnya bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian memerlukan suatu cara pendekatan yang tepat untuk

memperoleh data yang akurat, untuk itu diperlukan adanya suatu metode.

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan pengamatan dengan pemikiran

yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah

untuk mencari, menyusun, dan menganalisis serta menyimpulkan data, sehingga

dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran

suatu pengetahuan. Berturut-turut akan dibahas metode penelitian yang meliputi:

3.1.1 Rancangan Penelitian

Rancangan pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum

dilaksanakan. Kegiatan merencanakan mencakup komponen-komponen

penelitian yang diperlukan. Sehubungan dengan hal itu Lincoln dan Guba

dalam Lexy Moleong (2007: 385), mendefinisikan proposal atau

rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan kemungkinan-

kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa

yang akan dikerjakan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research And

Development (penelitian dan pengembangan). Penelitian Pengembangan

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu



49

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat

dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau

perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran

di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak atau

(software), seperti program komputer untuk pengolahan data,

pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-

model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi,

manajemen, dll (Nana Syaodih 2010: 164-165). Penelitian pengembangan

adalah kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat

dipakai untuk memecahkan masalah aktual. Dalam hal ini, kegiatan

pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep,

prinsip-prinsip, atau temuan-temuan penelitian untuk memecahkan

masalah (Rusijono dan Mustaji 2008: 39).

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipaparkan adalah data

kualitatif yang diperoleh secara empiris dari para responden (audien) di

lapangan mengenai produk Mobile Learning berbasis Audio. Kesan dan

pesan audien terhadap produk  disampaikan lewat angket terbuka.

Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses

penyimpulan induktif artinya data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan

dan akan muncul teori-teori sebagai dinamika hubungan antar fenomena

yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanan pendekatan

kualitatif yaitu pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-

cara berfikir formal dan argumentatif.
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3.1.2 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam pengembangan Mobile Learning berbasis

Audio adalah siswa dan guru SMK N 8 Semarang Jurusan Multimedia.

Subjek penelitian diambil dengan metode random sampling.

3.1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok-pokok persoalan yang menjadi

pusat perhatian dalam penelitian. Fokus penelitian atau pokok persoalan

yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana

penerapan Mobile Learning pembelajaran berbasis Audio sebagai

alternatif model pembelajaran di Jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang.

3.1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan alat yang digunakan dalam

mengambil data (Mantra 2004). Suryabrata (2005) menambahkan bahwa

dalam memilih metode pengumpulan data ini perlu disesuaikan dengan

metode penelitian yang digunakan selanjutnya adalah pertimbangan dari

segi kualitas alat, yaitu taraf validitas dan reliabilitas dan pertimbangan

lainnya biasanya dari sudut praktis, misalnya besar kecilnya biaya, macam

kualifikasi orang yang harus menggunakannya, mudah sukarnya

menggunakan alat tersebut, dan sebagainya (Mantra 2004).

Mengacu pada hal tersebut maka, metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:
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3.1.4.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan

sistematik fenomena-fenomena yang diteliti. Metode observasi ini

merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku

penduduk seperti: perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu

dalam keadaan tertentu (Mantra 2004).

Sebelum melaksanakan observasi maka perlu terlebih

dahulu dibuat catatan atau pedoman observasi mengenai hal-hal

yang perlu diamati sesuai dengan tujuan penelitian yang

dilaksanakan. Pedoman tersebut meliputi apa saja yang harus

diobservasi dan bagaimana mengadakan pencatatan. Secara singkat

pedoman observasi dalam penelitian ini adalah, pertama

merumuskan apa saja yang akan diobservasi, yaitu visi, misi,

tujuan dan model pembelajaran yang diterapkan di jurusan

Multimedia. Setelah rumusan tersusun berikutnya adalah

bagaimana proses melaksankan observasi dan pencatatan.

Observasi ini dilakukan pertama kali dengan meminta surat

pengantar dari lembaga asal setelah itu meminta ijin untuk

melaksanakan observasi dengan pihak SMK N 8 Semarang.

Setelah birokrasi selesai langkah selanjutnya adalah mengamati

model pembelajaran yang diterapakan dan juga mencatat data dan

keterangan-keterangan seputar fasilitas apa saja yang dimiliki oleh

SMK N 8 Semarang.
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3.1.4.2 Angket/Kuesioner

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto

2002: 128). Jadi kuesioner adalah cara mengumpulkan data dari

lapangan dengan menyebar daftar pertanyaan atau angket kepada

responden penelitian.

Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka,

dimana memberi kesempatan kepada audien untuk menjawab

dengan kalimatnya sendiri. Hasil dari kuesioner dalam penelitian

ini adalah berupa uraian pendapat dari tiap responden terkait

dengan proses uji coba produk yang telah dikembangkan.

Kegunaan angket terbuka dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui apakah audien dapat menerima Mobile Learning

berbasis Audio sebagai salah satu alternatif model pembelajaran di

Jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang.

3.1.4.3 Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2007: 216),

dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen dalam

penelitian digunakan sebagai sumber data, karena dalam banyak

hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan

bahkan untuk meramalkan.
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Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat

pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesis yang

dianjurkan secara logis dan rasional melalui pendapat.

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi

bahan tertulis berupa visi, misi, tujuan dan kurikulum Jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang. Selain itu peneliti juga

memerlukan data tentang produk-produk Mobile Learning jika ada

ataupun mengambil contoh produk Mobile Learning dari balai

Pengembangan Multimedia Semarang yang nantinya dijadikan

sebagai referensi dalam pengembangan Mobile Learning berbasis

Audio.

3.1.4.4 Wawancara

Pengungkapan (enquiring) dilakukan melalui wawancara.

Peneliti mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak terkait

untuk mendapatkan data yang diperlukan (Nana Syaodih 2010:

152). Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang

digunakan untuk melengkapi informasi atau data yang diperoleh

dari metode angket seperti komentar guru Multimedia sebagai

pengkaji materi sekaligus ahli dibidangnya dan komentar dari

pengkaji media sebagai ahli di bidang media.

3.1.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2007: 280), adalah

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola,
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kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan Bogdan dan Taylor

mendefinisikan analisis data sebagai proses yang  merinci usaha secara

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide)

seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan

bantuan pada tema dan hipotesis kerja itu. Dengan demikian definisi

tersebut dapat disintesiskan menjadi: Analisis data adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari,

menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada

di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan

dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman dalam Rachman (1999: 120), bahwa

peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan

hasil observasi di lapangan. Berikut tahapan analisis data:

3.1.5.1 Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa

adanya sesuai dengan hasil observasi di lapangan dengan

menggunakan teknik-teknik yang telah ditetapkan sebelumnya.
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3.1.5.2 Reduksi data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus

penelitian. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam

bentuk uraian terinci yang akan terus bertambah sejalan dengan

bertambahnya waktu penelitian. Untuk itu data tersebut perlu

direduksi, dirangkum, dipilah-pilah, difokuskan, dicari tema atau

polanya. Langkah selanjutnya adalah menyusun data hasil reduksi

dalam bentuk satuan-satuan. Satuan adalah bagian terkecil yang

mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas

dari bagian yang lain. Setelah seluruh data penelitian tersusun

dalam satuan-satuan, langkah penelitian selanjutnya adalah

kategorisasi. Kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat

tumpukan yang disusun atas dasar pikiran intuisi, pendapat ataupun

kriteria tertentu.

3.1.5.3 Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dalam pelaksanan penelitian, penyajian data yang lebih

baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang

lebih valid. Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai

macam visual misalnya; gambar, grafik, chart network, diagram,

matrik, dan sebagainya.
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3.1.5.4 Pengambilan keputusan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu

kegiatan konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan yang

diperoleh juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang besar tidaknya hasil

laporan penelitian. Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan

di lapangan, kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna-makna yang

muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya

dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Sejak awal

peneliti mencari makna dari data yang diperoleh, untuk itu peneliti

berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal

yang sering muncul dan sebagainya.

Tahapan analisis data kualitatif dapat dilihat dalam bagan

berikut.

Bagan 3.1. Tahapan analisis data kualitatif

PENGUMPULAN
DATA

MASALAH

SAJIAN
DATA

VERIFIKASI

REDUKSI
DATA
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Keempat komponen saling mempengaruhi dan terkait.

Pertama kali peneliti ke lapangan dengan mengadakan observasi

yang merupakan tahap pengumpulan data, setelah data

dikumpulkan maka direduksi data dan kemudian data disajikan

selain itu juga digunakan untuk penyajian data dan dilanjutkan

verifikasi data. Karena dalam penelitian ini lebih berorientasi pada

proses pengembangan suatu produk maka tidak seluruhnya teori

diatas mutlak diterapkan.

3.2 Metode Pengembangan Produk

Metode pengembangan adalah urutan-urutan yang harus dilakukan oleh

pengembang pada saat melakukan pengembangan. Dengan urutan-urutan yang

jelas suatu pengembangan dapat dipahami oleh siapa saja. Dalam pengembangan

program Mobile Learning berbasis Audio ini urutan-urutan yang dilakukan

adalah sebagai berikut:

3.2.1 Model Pengembangan

Model pengembangan adalah suatu bentuk atau contoh yang

digunakan dalam pengembangan produk. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan model pengembangan yang diadaptasi dari model

pengembangan yang dipaparkan oleh Haryono (1987: 5) yaitu:
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Bagan 3.2. Adaptasi Model Pengembangan menurut Haryono

3.2.2 Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan adalah langkah-langkah prosedural yang

harus ditempuh oleh pengembang dalam membuat produk, pengembang

mengikuti acuan seperti yang terlihat dalam model pengembangan.

Prosedur pengembangan berguna untuk lebih memperjelas tentang

bagaimana langkah prosedural yang harus dilalui agar sampai ke produk

yang dispesifikasikan. Prosedur pengembangan Mobile Learning berbasis

Audio berdasarkan model pengembangan adalah sebagai berikut:
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3.2.2.1 Analisis Kebutuhan

Kegiatan analisis kebutuhan merupakan hal pokok sebelum

melakukan suatu pengembangan media, tujuannya adalah untuk

mendapatkan sebuah produk yang efektif dan efisien sesuai tujuan.

Analisis kebutuhan dalam pengembangan Mobile Learning

berbasis Audio ini adalah mengacu pada kondisi objek yang

menjadi sasaran pengembangan yaitu jurusan Multimedia di SMK

N 8 Semarang. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan observasi

awal untuk melihat sejauh mana model pembelajaran yang

diterapkan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan kompetensi

di SMK N 8 Semarang. Selain itu juga dilakukan pengamatan

mengenai materi apa yang tepat untuk dijadikan produk Mobile

Learning.

3.2.2.2 Pembuatan Desain

Pembuatan desain didasarkan pada hasil observasi awal

dalam kegiatan analisis kebutuhan. Hasil  observasi disusun

menjadi sebuah kerangka Mobile Learning berdasarkan pokok data

yang diperoleh. Pokok data dalam pengembangan Mobile Learning

berbasis Audio adalah model pembelajaran yang diterapkan di

Jurusan Multimedia di SMK N 8 Semarang. Media pembelajaran

inilah yang nantinya akan didesain dan dikembangkan menjadi

media Mobile Learning.
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3.2.2.3 Penyusunan Naskah

Penyusunan naskah dalam pengembangan Mobile Learning

berbasis Audio tidak sama seperti penyusunan naskah

pengembangan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) pada

umumnya, dimana pada kebanyakan MPI memiliki patokan dalam

penyusunan naskah dengan materi yang lebih banyak dari Mobile

Learning. Namun inti dari tahap penyusunan naskah ini adalah

sama, yaitu menyusun hal apa sajakah yang akan ditampilkan

secara urut dan terencana dalam produk yang akan dikembangkan.

Dalam pengembangan Mobile Learning berbasis Audio, naskah

berupa kerangka urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam

membuat sebuah media Mobile Learning berdasarkan kerangka

desain yang telah dibuat.

Dalam penyusunan naskah Mobile Learning, peneliti

menetapkan peta materi, menetapkan peta kompetensi,

mengidentifkasi GBIPMP, penyusunan sinopsis dan treatmen, dan

identifikasi program audio pembelajaran terlebih dahulu.

Selanjutnya disusun tampilan naskah produk secara keseluruhan

dari awal sampai akhir dengan audio/narasi.

Setelah penyusunan naskah, dilakukan validasi desain

naskah. Validasi tersebut merupakan proses kegiatan untuk menilai

apakah rancangan dari naskah produk Mobile Learning sudah

sesuai dan layak untuk dijadikan sebuah media pembelajaran.
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Validasi desain naskah dapat dilakukan dengan cara

konsultasi atau bimbingan kepada beberapa pakar atau tenaga ahli

yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru  yang

dirancang. Pakar yang akan menilai desain produk, terbagi menjadi

dua yakni pakar  media dan pakar materi.

3.2.2.4 Produksi

Tahap produksi ini adalah mengubah naskah menjadi

sebuah program secara nyata. Dalam hal ini program adalah sebuah

produk Mobile Learning.  Produksi terdiri dari tiga tahapan, yaitu

pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Masing-masing

tahapan memiliki langkah kerja sendiri-sendiri.

3.2.2.4.1 Tahap Pra Produksi

Tahap pra produksi meliputi kegiatan penyiapan

alat produksi. Yaitu seperangkat komputer dan software-

software pendukung, dalam hal ini software yang paling

utama adalah Adobe Audition 3.0.

3.2.2.4.2 Tahap Produksi

Tahap produksi meliputi kegiatan pembuatan

produk Mobile Learning pada komputer dengan

menggunakan software Adobe Audition 3.0. Dalam

proses pembuatan harus disesuaikan naskah Mobile

Learning yang telah divalidasi.
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3.2.2.4.3 Tahap Pasca Produksi

Tahapan ini meliputi kegiatan me-review dan

mentransfer produk yang telah jadi  ke perangkat

Handphone.

3.2.2.5 Uji coba

Untuk mendapatkan produk Mobile Learning yang baik,

maka perlu diadakan uji coba terhadap program tersebut, karena

hasil produksi suatu program media yang oleh pembuatnya

dianggap telah baik, belum tentu mampu efektif untuk proses

pembelajaran, terkadang sukar dipahami sehingga program tersebut

tidak dapat dikatakan baik. Uji coba Mobile Learning ini dilakukan

melalui penilaian individu dan penilaian ahli. Uji coba ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui setiap detail

kekurangan dan kelemahan dari program yang telah jadi, untuk

melihat efektifitas program tersebut bila digunakan oleh sasaran

didik yang dituju.

3.2.2.6 Evaluasi Program

Evaluasi merupakan suatu proses pembuatan pertimbangan

tentang jasa, nilai atau manfaat program, hasil dan proses. Evaluasi

dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan setelah

program Mobile Learning berbasis Audio diujicobakan kepada

sasaran yang dituju terkait dengan model pembelajaran yang

diterapkan. Pengambilan keputusan didasarkan atas data yang
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lengkap, benar, dan akurat mengenai hal-hal yang terkait dengan

permasalahan. Bebarapa kemungkinan keputusan yang diambil

yaitu:

(1) Dilanjutkan, karena menunjukkan manfaat yang sangat positif

terhadap model pembelajaran yang diterapkan.

(2) Dilanjutkan tetapi pada tahap tertentu, karena apabila

dilanjutkan harus menempuh persyaratan khusus.

(3) Dilanjutkan hanya pada program yang bersangkutan, itupun

memerlukan perubahan, penambahan atau penyempurnaan

seperlunya.

(4) Dihentikan, karena dari hasil evaluasi program tersebut

menunjukkan tidak adanya manfaat.

3.2.2.7 Revisi

Tahap revisi merupakan tahapan analisis kembali bagian

mana yang belum sempurna. Baik itu dari desain, naskah, produksi

maupun dalam tahap uji cobanya.

3.2.2.8 Program Selesai

Program dinyatakan selesai apabila telah memenuhi

beberapa tahap-tahap sebelumnya. Mulai dari analisis kebutuhan,

penyusunan naskah, produksi, uji coba, evaluasi program hingga

pada tahap revisi. Setelah semua tahap telah dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya, maka program dinyatakan selesai dan siap untuk

digunakan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Setting Penelitian

Setting penelitian dalam uji coba dan penelitian ini adalah di Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Semarang. Peneliti memilih SMK N 8

dikarenakan sekolah ini merupakan salah satu sekolah kejuruan yang

berkembang sangat pesat, sehingga dalam pembelajarannya dibutuhkan inovasi-

inovasi baru untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di sekolah

tersebut baik guru dan siswa.

SMK N 8 Semarang menempati lokasi di jalan Pandanaran II/12,

Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan dengan luas areal ± 5.981 m2, yang

berisi bangunan, SDM, infra struktur dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan

oleh seluruh civitas SMK Negeri 8 Semarang dan telah terakreditasi A. Jumlah

total tenaga kerja di SMK N 8 Semarang berjumlah 107 orang, yakni :

- Guru tetap : 71

- Guru tidak tetap : 16

- Pegawai : 20

Di SMK Negeri 8 Semarang terdapat 4 jurusan, yakni Rekayasa

Perangkat Lunak (RPL), Multimedia (MM), Perawatan Sosial (PS), dan

Teknik Komputer Jaringan (TKJ)

Sekolah ini membuka program keahlian, diantaranya :

(1) Program Keahlian Pekerjaan Sosial (PS)
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(2) Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

(3) Program Keahlian Multimedia (MM)

(4) Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ)

Dalam penelitian ini, dikhususkan pada salah satu program keahlian

yakni pada jurusan Multimedia Bidang Studi Bahasa Indonesia pada pakok

bahasan Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks

bermasyarakat pada Jurusan Multimedia. Jurusan Multimedia terbagi menjadi

tiga kelas untuk setiap angkatannya. Setelah melalui observasi, peneliti memilih

siswa kelas X-MM2 untuk dijadikan sasaran peneltian.

 Data guru program keahlian Multimedia:

No Nama NIP/ NUPTK
1. Affan Salaffudin, S.Pd. 19741122 200801 1 006
2. Andae Meirawan, S.Pd. 7857760662200042
3. Anis Fuadi, S.Pd. 19770317 200801 1 008
4. Ardan Sirojuddin, S.Pd. 19731008 200501 1 004
5. Budi Sulistyo, S.Pd. -
6. Dra. Djuwiitaningsih -
7. Dra. Ida Fitri Suryani 19660201 200701 2 015
8. Drs. Agoes Soeprijanto 19560613 199111 1 001
9. Drs. Budi Prastowo 19671203 200801 1 007

10. Drs. H. Bambang Tjiptadi 19531228 197802 1 004
11. Drs. Handoyo 19620107 199203 1 006
12. Drs. Ibnu 19620810 198803 1 016
13. Drs. Purwono 19580416 198603 1 011
14. Drs. Susilo Purwanto, SH 19600728 19903 1 003
15. Emaliya Fransisca S., S.Pd. -
16. Erni Ambarningrum, S.Pd. 19700225 200604 2 004
17. Ery Setyo Pramudi, S.Pd. -
18. Esti Dian Firstyani, S.Pd. 19870803 201001 2 016
19. Iva Merliana, S.Pd. 5354756657300023
20. Juju Juariyah, S.Pd. 19650115 199802 2 001
21. Mushofan, S.Ag. 19560731 198304 1 001
22. Retno Suherni, S.Pd 19710207 200701 2 005
23. Roemanah 19651020 200701 2 011
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24. Sri Budi Rahayu,  S.Pd. 19690703 200502 2 002
25. Sriyani Widiastuti, S.Pd. 0753751652300052
26. Susi Juwita Budhiarti, S.Pd. 19810717 200502 2 005
27. Toni Nurcahyo, S. Pd. -
28. Umi Haryati, S.Pd. 19780406 201001 2 014
29. Yemi Maria Arbi, S.Pd. 19860523 201001 1 010
30. Yudi Kristianto, S.Pd. 19831108 201001 1 013

Tabel 4.1 Daftar guru program keahlian Multimedia

 Data Siswa kelas X-MM2 program keahlian Multimedia:

No. Nama NIS
1. Angga Romana 5688
2. Aprillia Dewi Rahayu 5689
3. Bayu Chandra Aji 5690
4. Deby Oktariani 5691
5. Desi Delani 5692
6. Dyah Umi Fadilah 5693
7. Fandy Aldi W. 5694
8. Febri Novita Sari 5695
9. Fella Mas’adatul A. 5696

10. Ficka Bhakti R. 5697
11. Indri Oktaviana 5698
12. Intan Widyasih Pratiwi 5699
13. Ita Rachmawati 5700
14. Klara S. Putri 5701
15. Kun Trisna Y. 5702
16. Lili Galih P 5703
17. Muhammad Sanditya S 5704
18. Mutiara Kusumastuti 5705
19. Noa Audiana 5706
20. Nuraini Kususmastuti 5707
21. Nur Soim 5708
22. Paramita Sari Oktaviani 5710
23. Putri Indah 5711
24. Rahmad Firmansyah 5712
25. Revin Nugraeni 5713
26. Rima Pratiwi 5714
27. Rizal Ramdhan Dwi Y. 5715
28. Rizky Afrahana 5716
29. Setiani Wulandari 5717
30. Siam Dani Nur Islamiati 5718
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31. Siti Sumasmi 5719
32. Sunarti 5720
33. Yessi Ulfa Triana 5722

Tabel 4.2 Daftar siswa kelas X-MM2

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari hasil observasi, secara

lebih rinci profil Jurusan Multimedia di SMKN 8 Semarang adalah sebagai

berikut :

4.1.1 Visi SMK N 8 Semarang dan Jurusan Multimedia

SMK N 8 Semarang mempunyai visi Menciptakan Tenaga Kerja

tingkat menengah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan

nasional baik saat ini maupun di masa yang akan datang sejalan dengan

kecenderungan globalisasi. Visi jurusan juga sama dengan visi sekolah

4.1.2 Misi SMK N 8 dan Jurusan Multimedia

Untuk merealisasi visi tersebut, SMK Negeri 8 Semarang berupaya

meningkatkan mutu lulusan yaitu dengan menghasilkan sumber daya

manusia yang dapat menjadi faktor keunggulan dalam  berbagai sektor

pembangunan, mengubah peserta didik dari status beban menjadi asset

pembangunan yang  produktif, menghasilkan tenaga kerja professional

untuk memenuhi tuntutan kebutuhan  industrialisasi khususnya dan

tuntutan pembangunan pada umumnya, membekali peserta didik dengan

kemampuan untuk dapat menyumbangkan dirinya  secara berkelanjutan.

Misi jurusan Multimedia juga sama dengan misi sekolah.

4.1.3 Tujuan Jurusan Multimedia

Sasaran mutu yang akan dicapai dari jurusan Multimedia adalah:
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(1) Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki sikap berakhlak mulia, sehat,

cakap, kreatif, mandiri, demokratis, tanggung jawab, disiplin dan

jujur.

(2) Menyiapkan tamatan professional yang memiliki ketrampilan dalam

bidang multimedia bagi dunia kerja.

(3) Menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengembangkan diri dan

mampu berkompetisi dalam dunia kerja multimedia.

(4) Mengembangkan ketrampilan multimedia seiring perkembangan

teknologi yang ada.

(5) Dapat menjadi tenaga terampil yang mampu berwiramandiri

4.1.4 Proses Pembelajaran Jurusan Multimedia

Proses pembelajaran di SMK N 8 Jurusan Multimedia lebih sering

menggunakan  model tatap muka langsung dikelas antara guru dan siswa,

metode mengajar yang sering diterapkan antara lain adalah :

(1) Metode ceramah

Metode ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah dengan

kombinasi metode yang bervariasi. Mengapa disebut demikian, sebab

ceramah dilakukan dengan tujuan sebagai pemicu terjadinya kegiatan

yang partisipatif (curah pendapat, tanya jawab, penugasan, maupun

studi kasus). Selain itu, ceramah yang dimaksud disini adalah ceramah

yang cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui adanya

tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman
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peserta. Media pendukung yang digunakan, seperti bahan cetak

(handouts) atau buku.

(2) Metode praktik

Metode praktik bertujuan untuk melatih dan meningkatkan

kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan

keterampilan yang diperolehnya. Kegiatan ini dilakukan di luar kelas

yang bisa berarti di tempat praktik, laboratorium maupun di

masyarakat. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman nyata

yang diperoleh bisa langsung dirasakan oleh peserta, sehingga dapat

memicu kemampuan peserta dalam mengembangkan kemampuannya.

(3) Metode penugasan

Adalah pengajar memberikan tugas kepada peserta didik untuk

diselesaikan dan hasilnya dilaporkan/diserahkan kepada pengajar

sebagai penilaian atau evaluasi untuk mengukur pemahaman materi

yang telah di sampaikan.

4.1.5 Fasilitas SMK N 8 Semarang

Fasilitas yang dimiliki oleh SMKN 8 Semarang diantaranya:

No. Ruang / Gedung Jumlah
1. Ruang Kepala Sekolah 1
2. Ruang Guru 1
3. Ruang Tata Usaha 1
4. Ruang Kelas/Teori 14
5. Gudang 1
6. Perpustakaan 1
7. Ruang Lab Komputer 5
8. Ruang Lab Komunikasi/wawancara 1
9. Ruang BK 1

10. Ruang Serbaguna 1
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11. Ruang Koperasi 1
12. Ruang Warnet 1
13. Ruang musik 1
14. Lapangan Olahraga(Basket, Voli, Bulutangkis,

futsal)
1

15. Mushola 1
16. Kantin sekolah 4
17. Lab TPA (menerima jasa penitipan anak) 1
18. Ruang OSIS 1
19. Ruang Penjaga Sekolah 1
20. Ruang Kamar Mandi Guru dan Karyawan 3
21. Ruang Kamar Mandi Siswa 7
22. Ruang UKS 1
23. Parkir 3

Tabel 4.3 Daftar fasilitas SMKN 8 Semarang

Sesuai dengan tabel diatas, fasilitas SMK N 8 Semarang terbilang

lengkap. Salahsatunya adalah ruang komputer yang merupakan sarana

utama dalam pembuatan Mobile Learning.

4.2 Analisis Pengembangan Produk

4.2.1 Analisis Kebutuhan

Tahapan analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan

metode observasi, yaitu dengan beberapa pengamatan diantaranya :

4.2.1.1 Program Mobile Learning

Dalam pengamatan peneliti, pembuatan program Mobile

Learning dibutuhkan sebuah software pada komputer yang mampu

untuk menjalankan produk pembelajaran ke dalam perangkat

handphone. Software yang saat ini sering digunakan diantaranya

dengan menggunakan basis Flash ataupun juga dengan basis Java.
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Program Flash merupakan program yang mampu membuat

berbagai macam aplikasi diantaranya gambar, animasi, game, web,

video, dan lain sebagainya. Beberapa menu pilihan yang terdapat

Flash diantaranya Flash File, Flash Presentasi, Flash JavaScript,

Flash Mobile, dan lain sebagainya. Dari beberapa menu tersebut,

Flash Mobile inilah yang merupakan bahan dalam pembuatan

Produk Mobile Learning. Seri terbaru dari program Flash saat ini

yakni seri Adobe Flash CS5.

Gambar 4.1. Tampilan Adobe Flash CS5

Sedangkan program Java merupakan program yang berisi

bahasa pemrograman yang dapat dijalankan diberbagai komputer
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termasuk telepon genggam. Salahsatu dari beberapa program yang

berbasis Java yakni NetBeans Mobility atau J2ME.

Gambar 4.2 Tampilan NetBeans Mobilty 6.0 (Java)

Dari kedua program tersebut, peneliti tidak memilih

menggunakan program berbasi Flash ataupun berbasis Java

dikarenakan peneliti mencoba memberi sumbangan dalam

pengembangan produk pembelajaran yang secara konsep masuk

dalam mobile learning. Software yang saat ini sering digunakan

dalam pembuatan produk mobile learning, yaitu basis Flash dan

Java. Dalam hal ini peneliti hendak mengembangkan mobile

learning dalam basis yang belum disebutkan sebelumnya, yaitu

mobile learning berbasis audio dengan software Adobe Audition

3.0. Program ini dapat dikatakan mobile learning karena kesamaan

konsep dan penggunaanya dalam pembelajaran yaitu
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mengguanakan handphone, sehingga dapat belajar kapanpun dan

dimanapun.

Program Adobe audition adalah program editing audio yang

banyak digunakan karena fasilitas dan fiturnya yang lengkap.

Adobe audition merupakan software milik Adobe System

Corporate. Aplikasi ini secara khusus digunakan untuk membantu

para pengguna komputer mengelola audio dan membuat komposisi

audio dengan mudah dan cepat (Wahana Komputer 2009: 1).

Adobe audition 3.0 merupakan versi terbaru yang telah dilengkapi

banyak keunggulan fitur antara lain interface yang lebih user

friendly, tools yang lengkap, kecepatan proses editing yang lebih

baik, serta dukungan terhadap beberapa teknologi audio yang selalu

up-to-date. Hingga saat ini Adobe Audition telah menjadi standar

professional dalam mengedit Audio.

Gambar 4.3 Tampilan awal Adobe Audition
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Gambar 4.4 Tampilan interface Adobe Audition

Kelebihan program Adobe Audition dengan program Adobe

Flash dan Java diantaranya:

(1) Program Audition hanya membutuhkan kapasitas memory

komputer yang kecil dibanding dengan java maupun flash yang

sedikit lebih besar.

(2) Lebih cepat untuk dipelajari karena untuk program java dan

flash haruslah memiliki kemampuan dasar bahasa program

(3) Untuk pembuatan produk, program Audition lebih

memudahkan karena hanya dalam mengedit audio melalui

multitrack sedangkan Flash harus memahami bahasa scrip dan

Java secara keseluruhan menggunakan bahasa pemograman.

(4) Produk Audio dapat dijalankan pada tipe Handphone yang

support Audio. Pada umumnya handphone yang telah support

java maupun Symbian sudah mendukung Audio sedangakan
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flash harus pada handphone berbasis Java dan Symbian

sedangkan program Java hanya bisa dijalankan dengan tipe

Handphone yang berbasis Java. Hal ini berarti kesempatan

untuk melaksanakan pembelajaran pada tipe Handphone yang

menggunakan program Audio lebih banyak.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan diatas, penggunaan

program Audition memang tepat dalam penelitian ini yang

mengambil lokasi di SMK N 8 Semarang. Dengan menitikberatkan

guru yang diharapkan dapat membuat produk-produk Mobile

Learning, program Audio lebih mudah dan cepat dipelajari

dibandingkan dengan program Flash dan Java. Begitu juga bagi

peserta didik yang mendapatkan dan mempelajari materi dari

produk Mobile Learning, cukup menggunakan Tipe Handphone

yang berbasis Audio yang telah mendukung true tone berbeda

dengan Flash dan Java yang harus dilengkapi symbian maupun

java.

4.2.1.2 Jenis handphone

Selama proses pengamatan, peneliti dapat

mengklasifikasikan jenis-jenis Handphone yang dapat digunakan

untuk menjalankan produk Mobile Learning yakni diantaranya:

(1) Nokia

5100, 5110, 5120, 5125, 5130, 5140, 5140i, 5160, 5165, 5170,

5170i, 5180i, 5185i, 5190, 5200, 5210, 5220, 5300, 5310,
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5500, 5700, 5630, 2330, 3250, 5200, 5300, 5500, 6085, 6125,

6131, 6151, 6300, 7390, 8800, E50, E60, E61, E62, E63, E70,

N70, N71, N73, N75, N80, N91, N92, N93 dan seri terbaru

Nokia lainnya yang support audio.

(2) Sony Ericsson

802SE, SO505i, SO505iS, SO506i, SO506iC, SO506iS,

SO702i, SO902i, SO902IWP, W21S, W31S, W32S, W41S,

W42S, W43S dan seri terbaru Sony Ericsson lainnya yang

support audio.

(3) Panasonic

P505i, P505iS, P506iC, P506iCII, P700i, P701iD, P702i,

P702iD, P851i, P900i, P900iV, P901i, P901iS, P901iTV,

P902i, P902iS dan seri terbaru Panasonic lainnya yang support

audio.

(4) Samsung

705SC, 706SC, 804SS, dan seri terbaru Samsung lainnya yang

support audio.

(5) Thosiba

810T, 910T, A5511T, A5516T, A5517T, W21T, W31T,

W32T, W41T, W42T, W43T, W44T, W44TII, W45T, dan seri

terbaru Thosiba lainnya yang support audio.

(6) Sharp
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703SH, 703SHf, 705SH, 802SH, 804SH, 810SH, 811SH,

902SH, 903SH, 904SH, 905SH, SH505i, SH505iS, SH506iC,

SH700i, SH700Is, SH702iD, SH702iS, SH851i, SH900i,

SH901iC, SH901iS, SH902i, SH902iS, SH902iSL, SH903i,

W41SH, dan seri terbaru Sharp lainnya yang support audio.

(7) Casio Hitachi

A5512CA, A5513CA, W21CA, W21CAII, W31CA, W31H,

W32H, W41CA, W41H, W42CA, W42H, W43CA, W43H,

dan seri terbaru Casio lainnya yang support audio.

(8) Sanyo

A5522SA, SA700iS, SA702i, SA800i, W21SA, W22SA,

W31SA, W31SAII, W32SA, W33SA, W33SAII, W41SA, dan

seri terbaru Sanyo lainnya yang support audio.

(9) LG, E-Touch, Nexian, Cross, Hi Tech, IMO, ZTE, Taxco,

MITO dan HP lainnya yang memiliki aplikasi Audio Player.

4.2.1.3 Model Pembelajaran di Jurusan Multimedia

Dalam proses analisis kebutuhan yang dilaksanakan melalui

observasi,  diperoleh data diantaranya pada Jurusan Multimedia

mengalami masalah keterbatasan ruang dan waktu untuk

melaksanakan proses pembelajaran konvensional tatap muka di

kelas antara guru dan siswa. Ada beberapa guru yang jarang

mengajar karena mengikuti rapat, seminar, dan kesibukannya diluar

selain sebagai guru. Selain itu pembelajaran yang kurang menarik
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dan membosankan membuat pembelajaran tidak efektif. Dari data

yang diperoleh tersebut, kebutuhan yang di butuhkan oleh Jurusan

Multimedia adalah adanya sebuah alternatif model pembelajaran

yang mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta mampu

menggantikan model pembelajaran konvensional tatap muka di

kelas sehingga proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Dari

kebutuhan tersebut maka dikembangkan sebuah model

pembelajaran Mobile Learning berbasis Audio yang berfungsi

sebagai penunjang pembelajaran.

4.2.1.4 Tujuan Produksi Media

Berdasarkan analisis masalah yang muncul di lapangan,

sebagaimana diilustrasikan di atas, maka segera dirumuskannya

tujuan  untuk diproduksinya media audio pembelajaran untuk

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia pada pokok bahasan

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks

bermasyarakat. Adapun tujuan diproduksinya media pembelajaran

ini, khususnya mobile learning berbasis audio ini, antara lain: (1)

untuk menambah perbendaharaan produk media pembelajaran

(mobile learning berbasis audio) yang ada di sekolah; (2) untuk

menambah pengalaman dalam pembuatan mobile learning berbasis

audio; dan (3) untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran

terutama untuk pembelajaran Bahasa Indonesia pada pokok
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bahasan Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat.

4.2.2 Pembuatan Desain

Desain Mobile Learnng yang dibuat didasarkan pada hasil

pengamatan dan analisis kebutuhan yang telah disusun. Perancangan

desain meliputi penentuan materi dan format naskah. Untuk materi yang

diambil di jurusan Multimedia yakni pada Bidang Studi Bahasa Indonesia

pada pakok bahasan menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat yang terbagi menjadi 4 sub materi pelajaran.

Pelajaran (1) memahami sumber informasi, (2) jenis sifat informasi, (3)

ragam bahasa, dan (4) memahami penanda uraian proses dan hasil. Materi

ini ditujukan untuk kelas X jurusan Multimedia. Sedangkan untuk desain

naskah pada produk Mobile Learning, peneliti menyesuaikan dengan

masing-masing materi sub pokok bahasan sehingga tercipta ketersesuaian

dengan isi materi dan tujuan pembelajaran.

4.2.3 Penyusunan Naskah

4.2.3.1 Peta Materi

Merupakan bagan atau alur kompetensi dari pakok bahasan

menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks

bermasyarakat. Materi diambil atau dipilih menyesuaikan standar

kompetensi dan kompetensi dasar dari bidang studi Bahasa

Indonesia.
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Gambar 4.5. Tampilan  peta materi pakok bahasan menyimak
untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat.

4.2.3.2 Peta Kompetensi

Merupakan bagan atau alur tujuan kompetensi dari pakok

bahasan menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat. Tujuan diambil atau dipilih menyesuaikan

indikator  dari kompetensi dasar menyimak untuk memahami

informasi lisan dalam konteks bermasyarakat bidang studi Bahasa

Indonesia.

Gambar 4.6 Tampilan  peta kompetensi pakok bahasan menyimak
untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat.
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4.2.3.3 Garis-garis Besar Isi Program Media Pembelajaran (GBIPMP)

GBIPMP (Garis-garis Besar Isi Program Media

Pembelajaran) Audio ini perlu dibuat sebelum guru melakukan

tugas-tugas pengembangan media audio pembelajaran. Format dari

penyusunan GBIPMP khususnya untuk pengembangan media

audio ini setidaknya dapat kita ikuti format sebagaimana

dimetrikkan oleh Haryono (1997) dalam Kustiono (2010: 72), hasil

kolaborasi antara Pustekkom Depdiknas Jakarta dengan

Universitas Negeri Jakarta (dulu IKIP Jakarta), sebagai berikut:

Gambar 4.7. Garis-garis Besar Isi Program Media Pembelajaran
pakok bahasan menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat.

4.2.3.4 Sinopsis

Langkah berikutnya setelah menyelesaikan GBIPMP audio

adalah merumuskan sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita atau

program yang diuraikan dalam bentuk “essay” yang tidak

mengandung unsur-unsur dialog. Kalimat yang digunakan kalimat
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tidak langsung. Dengan sinopsis ini akan tergambar selain urutan

penyajian , juga alur cerita, konflik, dan sedikit perwatakan.

4.2.3.5 Treatmen

Langkah berikutnya setelah menyelesaikan sinopsis adalah

merumuskan treatmen. Treatmen merupakan sebagai

pengembangan lebih lanjut dari sinopsis. Bahasa yang

dipergunakan adalah bahasa lisan, artinya dengan memahami

treatmen ini akan tergambar momen-momen auditif yang

didengarkan melalui handphone. Treatmen juga sering disebut

sebagai urut-urutan perdengaran atau penyampaian suatu program

dalam adegan-adegan yang diurutkan.

4.2.3.6 Identifikasi Program Audio Pembelajaran

Langkah selanjutnya dilakukan mengidentifikasi program

audio pembelajaran. Hal-hal yang perlu yaitu: (1) tema, tema

adalah pemikiran-pemikiran ideal yang melatarbelakangi

pembuatan sebuah program, sebagai central idea bagi

pengembangan program selanjutnya; (2) topik, dari tema disusun

topik-topik (pokok bahasan) yang terurai dalam setiap episode; (3)

judul, tema dan topik memberi gambaran menyeluruh isi program,

sedangkan judul tidak selamanya menggambarkan peristiwa (isi)

cerita/materi program secara langsung; (4) tujuan umum,

merupakan kompetensi standar; (5) tujuan khusus, merupakan

kompetensi dasar; (6) sasaran, siapa yang akan dijadiakan audiens;
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(7) format penyajian, format yang dipakai dalam penyajian

program; (8) durasi, berapakah lama program audio; (9) penulis;

(10) sinopsis; (11) treatmen; (12) format naskah; (13) Musik; dan

(14) pelaku.

4.2.3.7 Isi Naskah

Format naskah program audio menggunakan format dua

kolom, untuk kolon 1: berisikan jenis musik, soundeffect (disingkat

“FX”), suara announcer, suara narrator, suara pelaku; sedang

kolom 2 berisikan narasi jenis suara dan teknik perdenganran

suara.

Gambar 4.8. Tampilan isi naskah Memahami Sumber Informasi

Naskah yang sudah disusun dikonsultasikan dan direview

oleh guru Bahasa Indonesia selaku pengkaji materi. Selain itu juga

dikonsultasikan kepada pakar multimedia terkait dengan sajian dan

program Adobe Audition, dalam hal ini peneliti berkonsultasi

dengan dosen ahli media pembelajaran peneliti sendiri.
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4.2.4 Produksi

4.2.5.1 Tahap Pra Produksi

Tahap ini dimulai dengan mempersiapkan bahan-bahan

yang digunakan untuk memproduksi produk Mobile Learning

Berikut merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses

produksi:

a) Komputer/Laptop

b) Software Adobe Audition 3.0

c) Handphone

d) Kabel USB atau bluetooth

e) Naskah Mobile Learning

Persiapan dimulai dengan menginstal software Adobe

Audition 3.0 ke dalam komputer/laptop.

4.2.5.2 Tahap Produksi

Pada tahap ini mulai dilakukan produksi dengan

berpedoman pada naskah Mobile Learning yang sudah jadi.

Pembuatan dimulai dengan musik opening atau pembuka yang

dijadikan musik tema dan indentitas dari pelajaran Bahasa

Indonesia. Produksi dilakukan sebanyak empat kali, karena dibuat

menjadi empat sub materi pelajaran. Pelajaran (1) memahami

sumber informasi, (2) jenis sifat informasi, (3) ragam bahasa, dan

(4) memahami penanda uraian proses dan hasil sesuai format

naskah. Selanjutnya memilih sound effect serta musik background
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sesuai naskah, selanjutnya proses perekaman pelaku serta mixing

hingga mixdown dan konversi file audio sesuai kebutuhan dan

kemampuan handphone.

4.2.5.3 Tahap Pasca Produksi

Tahap dimana Produk Mobile Learning yang sudah jadi

kemudian ditransfer ke perangkat Handphone. Untuk proses

transfer dari komputer ke dalam Handphone dapat dilakukan

dengan dua cara, yakni menggunakan Kabel USB dan Bluetooth.

Penggunaan dengan kabel USB dilakukan dengan mengkoneksikan

kabel USB pada komputer dan Handphone. Mengcopy file Mobile

Learning yang terdapat pada komputer. File produk Mobile

Learning yang sudah jadi memiliki extensi .mp3 maupun .wav

sesuai kebutuhan dan kemampuan handphone. MP3 dan WAV

merupakan file jadi pada adobe audition. Setelah di copy, lalu

paste-kan ke Handphone pada folder other atau sesuai kebutuhan.

Sedangkan bila menggunakan perangkat Bluetooth, proses transfer

dilakukan dengan langsung send (kirim) file pada komputer ke

dalam handphone.

4.2.5 Uji Coba

Uji coba terhadap produk Mobile Learning ditujukan kepada siswa

kelas X-MM2. Produk diuji dengan terlebih dahulu kepada responden

yang memiliki Handphone untuk ditransfer produk Mobile Learning dari

peneliti. Setelah semua responden menerima produk tersebut. Responden
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dibiarkan untuk mempelajari langsung 4 sub materi pelajaran. Pelajaran

(1) memahami sumber informasi, (2) jenis sifat informasi, (3) ragam

bahasa, dan (4) memahami penanda uraian proses dan hasil pada produk

Mobile Learning tersebut. Sambil membawa dan mempelajari materi

pokok bahasan Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat, responden juga langsung mengerjakan tugas pada

materi tersebut. Responden mengoperasikan produk, menyimak produk

dan juga mengerjakan beberapa soal yang terdapat pada isi materi produk.

Selanjutnya responden juga dapat mempelajarinya di luar kelas.

Responden dapat mempelajari materi Menyimak untuk memahami

informasi lisan dalam konteks bermasyarakat sampai kapanpun dan

dimanapun. Dengan demikian diharapkan responden benar-benar

memahami materi Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat. Lalu diakhiri dengan memberikan angket kepada

responden mengenai komentar terhadap produk Mobile Learning.

Disamping melakukan uji coba terhadap Produk Mobile Learning

dengan materi pokok bahasan Menyimak untuk memahami informasi lisan

dalam konteks bermasyarakat kepada siswa, peneliti juga melakukan

pelatihan kepada beberapa guru yang mengajar di kelas multimedia.

Diharapkan dengan pelatihan ini guru-guru tersebut mampu mendesain

dan membuat produk-produk Mobile Learning selanjutnya sesuai dengan

materi yang ingin disampaikan oleh guru. Setelah diadakan uji produk,
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angket dibagi untuk mengetahui  komentar terhadap pembelajaran dengan

menggunakan Mobile Learning berbasis Audio (daftar terlampir).

4.2.6 Evaluasi Program

Evaluasi dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan

setelah program Mobile Learning berbasis Audio di ujicobakan kepada

sasaran yang dituju terkait dengan model pembelajaran yang diterapkan.

Pengambilan keputusan didasarkan  atas data yang lengkap, benar, dan

akurat mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan.  Bebarapa

kemungkinan keputusan yang diambil yaitu:

(1) Dilanjutkan, karena menunjukkan manfaat yang sangat positif

terhadap model pembelajaran yang diterapkan.

(2) Dilanjutkan tetapi pada tahap tertentu, karena apabila dilanjutkan

harus menempuh persyaratan khusus.

(3) Dilanjutkan hanya pada program yang bersangkutan, itupun

memerlukan perubahan, penambahan atau penyempurnaan seperlunya.

(4) Dihentikan, karena dari hasil evaluasi program tersebut menunjukkan

tidak adanya manfaat.

4.2.7 Revisi

Revisi dilaksanakan apabila diperoleh masukan atau kritikan dari

responden dalam proses uji coba. Hasil revisi dari proses uji coba ini

nantinya akan di uji kembali oleh dosen penguji dalam ujian skripsi dan

jika masih harus direvisi kembali maka akan direvisi untuk menjadi sebuah

produk akhir yang layak pakai.
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4.2.8 Program Selesai

Program dinyatakan selesai apabila telah memenuhi beberapa

tahap-tahap sebelumnya. Mulai dari analisis kebutuhan, penyusunan

naskah, produksi, uji coba, evaluasi program hingga pada tahap revisi.

Setelah semua tahap telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka

program dinyatakan selesai dan siap untuk digunakan.

4.3 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di peroleh dari proses uji coba produk. Dengan

mengacu pada aspek penilaian produk dan penerapannya di SMK N 8 Semarang

Jurusan Multimedia. Data kualitatif yang diperoleh secara kuesioner diolah dan

apresiasikan dengan tingkat prosentase.

4.3.1 Aspek Kesiapan Guru dan Siswa di SMK Negeri 8 Semarang

Terhadap Produk Mobile Learning Berbasis Audio

Penilaian responden didapatkan dari pengisian angket setelah

proses uji coba dilaksanakan. Jumlah responden siswa sebanyak 33 orang,

sedangkan dari guru sebanyak 11 orang. Penilaian produk ini dilihat dari

berbagai segi:

(1) Kepemilikan Handphone dari siswa kelas X-MM2 mencapai 100%.

Dari keseluruhan dapat dipakai untuk menjalankan produk Mobile

Learning. Sedangkan dari guru yang peneliti ajukan, yang memiliki

Handphone juga mencapai 100%, dari keseluruhan yang dapat

digunakan untuk menjalankan produk Mobile Learning juga 100%.
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(2) Fungsi Handphone bagi siswa hanya sebagai objek hiburan.

Sedangkan fungsi handphone bagi guru, sebanyak 73% untuk hiburan

sedangkan 18% untuk internetan dan 9% untuk sms dan telepon saja

(3) Pada handphone siswa belum ada aplikasi yang sejenis dengan produk

Mobile Learning ini. Begitu juga halnya dengan guru yang belum

banyak memanfaatkan fitur-fitur pada handphone yang sebenarnya

mempunyai kelengkapan fasilitas.

4.3.2 Aspek Penilaian Terhadap Produk Mobile Learning Berbasis Audio

Penilaian responden produk Mobile Learning berbasis Audio

dilakukan dengan pengisian angket setelah proses uji coba dilaksanakan.

Penilaian produk ini di lihat dari berbagai segi:

(1) Dari segi penyampaian, sebanyak 33% responden dari siswa melihat

produk Mobile Learning dari peneliti sangat menarik sedangkan

sisanya cukup menarik 67%. Sedangkan dari guru, sebanyak 100%

menyukai produk Mobile Learning dengan penyampaian materi yang

menarik.

(2) Dari segi isi materi, sebanyak 52% siswa menilai sudah cukup untuk

pembelajaran Bahasa Indonesia pada materi pokok bahasan

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks

bermasyarakat dan 48 % menilai sangat cukup. Sedangkan penilaian

dari guru, sebanyak 100% menilai sudah cukup untuk dapat diajarkan

kepada siswa-siswanya dan satu diantaranya menyatakan tetapi materi

perlu lebih banyak lagi, sehingga pembelajaran dapat tuntas.
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(3) Untuk pengoperasian dari produk Mobile Learning, sebanyak 61%

responden siswa menganggap produk Mobile Learning ini sangat

mudah untuk dijalankan. 36% menilai produk ini mudah dioperasikan

dan 3% nya tidak mudah untuk mengoperasikannya. Sedangkan dari

guru, sebanyak 100% menilai mudah dioperasikan.

(4) Sebanyak 52% siswa menganggap produk Mobile Learning sudah

dapat dikatakan sangat bermanfaat dan 48% terbilang sudah cukup

bermanfaat. Sedangkan semua guru, produk Mobile Learning dapat

bermanfaat untuk media pembelajaran karena bisa mempermudah

pemahaman materi, efisien dan membantu siswa belajar di rumah

maupun di sekolah.

(5) Selain penilaian dari guru dan siswa, peneliti juga mengajukan produk

Mobile Learning pada dosen jurusan Teknologi Pendidikan

Universitas Negeri Semarang selaku pakar media. Dosen media

menilai produk ini secara keseluruhan sajian sudah sangat bagus.

4.3.3 Aspek Prospek dan Penerapan Mobile Learning Berbasis Audio di

SMK N 8 Semarang Jurusan Multimedia

Penilaian responden didapatkan dari pengisian angket setelah

proses uji coba dilaksanakan. Penilaian produk ini di lihat dari berbagai

segi:

(1) Responden siswa menganggap produk Mobile learning sangat cocok

untuk diterapkan di jurusan Multimedia sebanyak 52% dan cocok
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48%. Sedangkan keseluruhan dari guru mendukung dan menganggap

produk Mobile Learning cocok diterapkan.

(2) Penilaian terhadap penerapan produk Mobile Learning sebagai

alternatif model pembelajaran di jurusan Multimedia, ditanggapi

dengan baik oleh mayoritas responden. Dari siswa sebanyak 97%

menilai dapat digunakan menjadi alternatif pembelajaran dan 3% tidak

tahu. Sedangkan dari dari keseluruhan guru menilai sudah dapat

digunakan sebagai alternatif pembelajaran di jurusan Multimedia.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Penerapan Mobile Learning Berbasis Audio di SMK N 8 Semarang

Jurusan Multimedia

Hasil penelitian yang didapat dari proses uji coba ternyata sesuai

dengan harapan. Mayoritas responden memberikan tanggapan positif

terhadap produk. Dari penyajian yang sederhana ternyata responden sudah

merasa nyaman dengan produk Mobile Learning berbasis Audio.

Penyajian yang sederhana ini didasarkan oleh kriteria sebuah media yang

baik menurut ahli media bapak Kustiono. Yaitu unsur sederhana, personal

dan cepat. Penyajian sederhana akan memudahkan peserta didik dalam

memanfaatkan teknologi yang ada dengan kemudahan pengoperasiannya.

Dari segi interaktifitas, peneliti semaksimal mungkin membangun

produk agar interaktif sehingga dapat menjadi alternatif jika pembelajaran

tatap muka dikelas tidak dapat dilaksanakan. Karena dengan pemyajian
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yang interaktif, membuat siswa tidak merasa bosan untuk mempelajarinya.

Untuk mendukung interaktifitas tersebut, peneliti menyajikannya dengan

bahasa yang mudah dipahami peserta didik juga penuturan yang personal.

Selain itu adanya musik, efek suara, serta penugasan menjadikan siswa

senang dan tertantang untuk mempelajari dan menjawabnya.

Pada isi materi produk Mobile Learning dinilai sudah cukup baik

untuk dijadikan pembelajaran pada materi pokok bahasan Menyimak

untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat. Merujuk

pada materi pokok bahasan Menyimak untuk memahami informasi lisan

dalam konteks bermasyarakat yang banyak dan membutuhkan waktu yang

lama membuat siswa bosan untuk mempelajarinya. Dengan Mobile

Learning, walaupun materi yang disampaikan tidak selengkap dengan

buku dan guru waktu mengajarkan tetapi dengan produk ini siswa dapat

mempelajarinya setiap saat sehingga tingkat pemahamannya lebih cepat

dan lebih baik. Mengenai kekurangan materi, maka dapat diantisipasi

dengan memproduksi Mobile Learning lagi. Dengan kapasitas yang dapat

disesuaikan dengan kemampuan memori handphone menjadikan produk

Mobile Learning dapat dimasukkan ke handphone dengan jumlah yang

banyak.

Pada pengoperasian produk Mobile Learning, secara keseluruhan

menilai produk ini mudah di operasikan, baik saat proses transfernya

maupun juga saat dijalankan di handphone. Proses transfer produk Mobile

learning dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu lewat Kabel USB,
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Bluetooth, Card Reader, dan Inframerah. Sedangkan saat menjalankan

produk, siswa menggunakan fasilitas earphone/headset sehingga orang

yang ada disekitarnya tidak terganggu.

Dari segi pemanfaatan menurut siswa, produk Mobile Learning

dapat dijadikan petunjuk bagi siswa setiap saat jika nantinya kesulitan

dalam penjelasan tentang Menyimak untuk memahami informasi lisan

dalam konteks bermasyarakat dan juga siswa dapat menjadikan produk ini

untuk bocoran saat ujian. Namun hal tersebut sudah diantisipasi oleh

peneliti karena pada saat ujian dilarang untuk membawa handphone.

Sedangkan bagi guru, produk ini dapat mengantisipasi bilamana guru

berhalangan hadir.

Ketersesuaian produk Mobile Learning dengan pembelajaran

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

dapat dilihat dari tanggapan dari mayoritas responden yang menilai bahwa

produk tersebut sudah sesuai dan cocok diterapkan dalam pembelajaran di

jurusan Multimedia dengan alasan, pembelajaran Bahasa Indonesia yang

sering kali dilakukan dengan model ceramah sehingga memungkinkan

siswa untuk cepat lupa terhadap pembelajaran tersebut. Dengan adanya

produk Mobile Learning siswa dapat mempelajarinya materi pokok

bahasan Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks

bermasyarakat (materi lainnya yang nantinya diproduksi oleh guru) sesuka

hati, dapat dipakai setiap saat dan dimana saja.
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Dalam  penerapan produk Mobile Learning, peneliti mendapat

tanggapan positif, dimana baik siswa dan guru menilai produk tersebut

bisa dijadikan alternatif pembelajaran baru dan bisa menambah kegunaan

pada handphone siswa dan guru. Tanggapan positif yang lain yakni baik

dari guru maupun siswa menginginkan pelatihan dalam pembuatan produk

Mobile Learning. Bagi guru bisa dijadikan pembendaharaan model

pembelajaran sedangkan bagi siswa bisa dijadikan ajang lomba.

Untuk kedepannya, dalam menerapkan produk Mobile Learning

berbasis Audio maka diperlukan persiapan pokok yang harus dilakukan

oleh Jurusan Multimedia, yaitu peningkatan SDM guru dan siswa,

pengembangan Mobile Learning untuk jurusan Multimedia, dan

diharapkan jurusan yang lain menyusul serta melengkapai sarana dan

prasarana. Kesiapan untuk penerapan Mobile Learning berbasis Audio di

jurusan Multimedia dapat di jelaskan dari empat faktor, yaitu :

(1) SDM guru

Proses  belajar mengajar  merupakan  inti  dari  proses

pendidikan secara keseluruhan dengan pengajar/guru sebagai

pemegang peranan utama. Dalam penerapan model pembelajaran

Mobile Learning berbasis Audio, guru haruslah mampu untuk

menguasai dahulu medianya, yaitu Mobile Learning yang berbasis

Audio itu sendiri.

Ada tiga kompetensi dasar yang harus  dimiliki guru untuk

menyelenggarakan  model  pembelajaran Mobile learning. Pertama
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adalah kemampuan untuk membuat desain instruksional sesuai dengan

kaidah-kaidah paedagogis yang dituangkan dalam rencana

pembelajaran. Kedua, penguasaan teknologi informasi dan

komunikasi dalam pembelajaran yakni pemanfaatan handphone

sebagai sumber pembelajaran. Ketiga adalah penguasaan materi

pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian yang  dimiliki.

(2) Kesiapan siswa

Kesiapan siswa dalam penerapan model pembelajaran

menggunakan Mobile Learning berbasis Audio yakni dengan

mempelajari dan mempraktekkan dengan baik pembelajaran tersebut.

Bilamana guru berhalangan hadir dalam kegiatan belajar mengajar

maka siswa dapat mempraktekkan materi Menyimak untuk

memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat dengan

merujuk pada produk Mobile Learning. Selain itu bila guru menugasi

untuk mempelajari materi Menyimak untuk memahami informasi

lisan dalam konteks bermasyarakat dengan cara online ke internet ke

situs yang dimiliki guru, siswa sudah siap untuk mencari dan

mempelajarinya.

Kalau dikembangkan, siswa juga perlu mendapatkan pelatihan

untuk pembuatan Mobile Learning berbasis Audio sehingga bisa

menjadi bekal khusus bagi siswa baik itu nantinya untuk ajang lomba

maupun untuk dijadikan sebuah usaha. Sehingga siswa di SMK N 8

menjadi lebih berkualitas.
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(3) Pengembangan Mobile Learning

Pada model pembelajaran dengan menggunakan Mobile

Learning, pembelajaran selain produknya didapatkan melalui

bluetooth atau kabel USB, juga dapat dilakukan secara online di

internet. Siswa dapat mempelajarinya dengan cara mendownload file

tersebut dari internet. Hal ini dapat membantu bagi guru dan siswa

jika berhalangan hadir dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk

situs yang digunakan melakukan interaksi tersebut, dapat

menggunakan beberapa situs diantaranya dengan blog ataupun juga

facebook yang sekarang ini lagi banyak diminati. Selain itu

pengembangan produk Mobile Learning dapat diterapkan di jurusan

lainnya di SMK N 8 Semarang. Sehingga kualitas SDM guru dan

siswa SMK N 8 Semarang menjadi lebih berkualitas.

(4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan dalam pembuatan produk Mobile Learning berbasis

Audio diantaranya:

1) Perangkat keras (Hardware) utama

 Prosesor : Pentium IV atau yang lebih tinggi

 Memori RAM : 512MB atau yang lebih tinggi

 Hard Disk : 10GB atau yang lebih tinggi

 Monitor : resolusi 1024x768 pixel atau lebih

 Soundcard : yang kompatibel dengan microsoft directX
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Atau teknologi ASIO. ASIO (Audio Stream

Input/Output) merupakan driver audio

khusus bawaan Adobe Audition 3.0 yang

dapat meningkatkan performa sistem dalam

memainkan dan merekam audio.

 Handphone : Semua jenis HP yang support file Audio

(True Tone)

 Speaker eksternal komputer

 Earphone/Headphone Handphone

 Bluetooth/Kabel USB Handphone/Card Reader/infrared

2) Perangkat lunak (Software) utama

 Adobe Audition 3.0

 Software Microsoft Windows XP Profesional SP2, XP-

Home SP2 atau yang lebih tinggi

 Audio Player/Media Player Handphone

4.4.2 Manfaat Mobile Learning Berbasis Audio di SMK N 8 Semarang

Jurusan Multimedia

Secara konkrit manfaat yang diperoleh dengan penerapan Mobile

Learning berbasis Audio di SMK N 8 Semarang jurusan Multimedia dapat

dilihat dari dua sudut :

(1) Dari sudut siswa

Dengan adanya pembelajaran menggunakan media Mobile

Learning yang berbasis Audio dimungkinkan siswa memperoleh
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manfaat diantaranya:

1. Siswa mendapatkan suasana belajar yang baru dan menarik

sehingga kebosanan dengan model pembelajaran sebelumnya dapat

diminimalisir.

2. Siswa mendapatkan perkembangan fleksibilitas belajar yang tinggi.

Artinya, peserta didik dapat mempelajari materi setiap saat dan

berulang – ulang. Sehingga diharapkan siswa mampu memahami

dan menguasai materi dalam hal ini materi pokok bahasan

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks

bermasyarakat.

(2) Dari sudut guru

Sedangkan dari sudut guru, adanya media Mobile Learning

yang berbasis Audio memberikan manfaat yang diperoleh

diantaranya:

1. Memberikan alternatif pembelajaran bagi guru dalam memberikan

materi pembelajaran Bahasa Indonesia

2. Membantu mengatasi masalah keterbatasan waktu guru bilamana

pembelajaran dirasa kurang cukup ataupun juga bila guru

berhalangan hadir.

3. Dapat mengembangkan diri guru untuk mempersiapkan bahan ajar.

Karena ciri dari guru profesional salahsatunya yaitu guru harus

mampu meningkatkan kompetensi dirinya untuk menciptakan

inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan

dengan Mobile Learning berbasis Audio di SMK N 8 Semarang jurusan

Multimedia, menunjukkan bahwa produk Mobile Learning yang telah

dikembangkan dapat dikatakan sudah baik. Mulai dari materi, interaktifitas

penyampaian, dan soal latihan yang tersedia sudah memenuhi kriteria sebuah

media pembelajaran yang baik, bahkan beberapa responden berharap untuk

diadakan pelatihan pembuatan Mobile Learning.

Mengenai penerapan MobIile Learning, penggunaan Mobile Learning

sudah cocok untuk diterapkan di SMK N 8 Semarang Jurusan Multimedia.

Mobile Learning diposisikan sebagai alternatif model pembelajaran, bukan

sebagai pengganti pembelajaran secara keseluruhan. Maksudnya adalah bahwa

proses pembelajaran konvensional dikelas atau disaat guru berhalangan hadir

maka proses pembelajaran tetap dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan dan

harus dibutuhkan alternatifnya agar pembelajaran menjadi lebih menarik, maka

pembelajaran menggunakan produk Mobile Learning berbasis Audio dapat

dimanfaatkan.
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5.2 Saran

Untuk merealisasikan model pembelajaran Mobile Learning berbasis

Audio, pihak SMK N 8 Semarang hendaknya mulai mempersiapkan segala

sesuatunya, baik dari peningkatan SDM guru dan siswa maupun dari sarana dan

pasarana. Disamping itu, diharapkan pada jurusan lain yang ada di SMK N 8

Semarang juga bisa menerapkan model pembelajaran Mobile Learning berbasis

Audio.
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1. Daftar Responden

a. Siswa

No. Nama NIS KELAS
1 Angga Romana 5688 X MM 2
2 Aprillia Dewi Rahayu 5689 X MM 2
3 Bayu Chandra Aji 5690 X MM 2
4 Deby Oktariani 5691 X MM 2
5 Desi Delani 5692 X MM 2
6 Dyah Umi Fadilah 5693 X MM 2
7 Fandy Aldi W. 5694 X MM 2
8 Febri Novita Sari 5695 X MM 2
9 Fella Mas’adatul A. 5696 X MM 2

10 Ficka Bhakti R. 5697 X MM 2
11 Indri Oktaviana 5698 X MM 2
12 Intan Widyasih Pratiwi 5699 X MM 2
13 Ita Rachmawati 5700 X MM 2
14 Klara S. Putri 5701 X MM 2
15 Kun Trisna Y. 5702 X MM 2
16 Lili Galih P 5703 X MM 2
17 Muhammad Sanditya S 5704 X MM 2
18 Mutiara Kusumastuti 5705 X MM 2
19 Noa Audiana 5706 X MM 2
20 Nuraini Kususmastuti 5707 X MM 2
21 Nur Soim 5708 X MM 2
22 Paramita Sari Oktaviani 5710 X MM 2
23 Putri Indah 5711 X MM 2
24 Rahmad Firmansyah 5712 X MM 2
25 Revin Nugraeni 5713 X MM 2
26 Rima Pratiwi 5714 X MM 2
27 Rizal Ramdhan Dwi Y. 5715 X MM 2
28 Rizky Afrahana 5716 X MM 2
29 Setiani Wulandari 5717 X MM 2
30 Siam Dani Nur Islamiati 5718 X MM 2
31 Siti Sumasmi 5719 X MM 2
32 Sunarti 5720 X MM 2
33 Yessi Ulfa Triana 5722 X MM 2
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b. Guru

No Nama NIP/NUPTK

1. Affan Salaffudin, S.Pd. 19741122 200801 1 006

2. Andae Meirawan, S.Pd. 7857760662200042

3. Erni Ambarningrum, S.Pd. 19700225 200604 2 004

4. Ery Setyo Pramudi, S.Pd. -

5. Esti Dian Firstyani, S.Pd. 19870803 201001 2 016

6. Iva Merliana, S.Pd. 5354756657300023

7. Juju Juariyah, S.Pd. 19650115 199802 2 001

8. Mushofan, S.Ag. 19560731 198304 1 001

9. Sri Budi Rahayu,  S.Pd. 19690703 200502 2 002

10. Yemi Maria Arbi, S.Pd. 19860523 201001 1 010

11. Yudi Kristianto, S.Pd. 19831108 201001 1 013
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2. Kisi Kisi Dan Layout Instrumen Penelitian

Judul penelitian : Pengembangan Mobile Learning Berbasis Audio Sebagai

Alternatif Model Pembelajaran Bidang Studi Bahasa Indonesia di SMK N 8

Semarang Tahun 2011

Fokus Penelitian
(aspek-aspek

yang diungkap)
Indikator Penelitian/aspek substansi

Instrumen
penelitian

Pandangan umun
tentang SMK N 8
Semarang

1. Visi, misi, tujuan dan proses

pembelajaran di SMK N 8 Semarang

2. Fasilitas di SMK N 8 Semarang

Dokumentasi,

Pembelajaran di
jurusan Multimedis
SMK N 8
Semarang

1. Model pembelajaran di jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang

Observasi,
Wawancara

Fasilitas penunjang
dalam penggunaan
produk Mobile
Learning

1. Kepemilikan Handphone pada siswa

jurusan Multimedia SMK N 8

Semarang

2. Penggunaan Handphone pada siswa

jurusan Multimedia SMK N 8

Semarang

Angket
terbuka

Produk Mobile
Learning berbasis
Audio

1. Ketepatan dan kemenarikan desain dan

penyampaian produk Mobile Learning

berbasis Audio

2. Tingkat interaktifitas penyampaian

Angket
terbuka
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produk Mobile Learning berbasis

Audio

3. Kelengkapan fasilitas atau materi

didalam produk Mobile Learning

berbasis Adio

4. Tingkat kemudahan dalam

pengoperasian produk Mobile Learning

berbasis Audio

Prospek Mobile
Learning di SMK
N 8 Semarang

1. Cocok tidaknya produk Mobile

Learning berbasis Audio diterapkan di

jurusan Multimedia SMK N 8

Semarang .

2. Fasilitas dan faktor pendukung yang

harus dipersiapkan untuk penerapan

produk Mobile Learning berbasis

Audio diterapkan di jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang.

Angket
terbuka
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3. Lembar Observasi

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

1. Profil SMK N 8 Semarang

Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan

1. Visi

2. Misi

3. Tujuan

4. Proses

Pembelajaran

5. Fasilitas

2. Model Pembelajaran yang diterapkan di jurusan Multimedia SMK N 8

Semarang

Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan

1. Model

pembelajaran

apa yang sering

digunakan

dalam proses

pembelajaran

2. Apakah model

pembelajaran

yang sekarang

diterapkan di
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jurusan

Multimedia

SMK N 8

Semarang sudah

efektif.

3. Kendala apa

yang sering

dihadapi dalam

menggunakan

model

pembelajaran

tersebut

3. Keberadaan Mobile Learning di jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang

Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan

1. Apakah jurusan

Multimedia SMK N

8 Semarang sudah

memiliki produk

Mobile Learning.

2. Jika sudah memiliki,

apa peranannya bagi

proses pembelajaran

di jurusan

Multimedia SMK N

8 Semarang.
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4. Fasilitas penunjang dalam penggunaan produk Mobile Learning

Aspek yang diamati Hasil pengamatan Keterangan

1. Berapa siswa

yang memiliki

handphone

2. Kegunaan

handphone bagi

siswa jurusan

Multimedia

SMK N 8

Semarang



110

4. Lembar Angket Siswa

Nama :

Kelas :

PERTANYAAN

(Berilah tanda centang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!)

1. Penilaian pendapat mengenai sumber daya yang dimiliki siswa SMK

N 8 Semarang jurusan Multimedia.

a. Apakah Anda mempunyai handphone?

o Ya

o Tidak

b. Bila ya, apa tipe handphone Anda?

o Nokia Tipe(..............................)

o Sony Ericsson Tipe(..............................)

o Lainnya, (...............................) Tipe(..............................)

c. Fitur pada handphone apa yang paling Anda Sukai?

o Game

o Musik

o Lainnya, (...............................)

d. Apakah pada handphone Anda terdapat aplikasi yang berisi materi

pembelajaran sesuai dengan jurusan Anda?

o Ya

o Tidak

2. Penilaian pendapat tentang produk Mobile Learning berbasis Audio.

a. Menurut Anda, apakah produksi ini sudah cukup menarik?

o Sangat menarik

o Cukup menarik

o Tidak menarik
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b. Menurut Anda, apakah produk ini memiliki isi materi yang cukup

untuk pembelajaran Bahasa Indonesia pada pokok bahasan Menyimak

untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat?

o Sangat cukup

o Cukup

o Tidak cukup

c. Menurut Anda, apakah produk ini mudah dioperasikan?

o Sangat mudah

o Mudah

o Tidak mudah

d. Menurut Anda, apakah produk ini sudah cukup bermanfaat?

o Sangat cukup

o Cukup

o Tidak cukup

3. Prospek produk Mobile Learning berbasis Audio di jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang.

a. Menurut Anda, Apakah produk ini cocok diterapkan di jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang?

o Sangat cocok

o Cocok

o Tidak cocok

b. Menurut  Anda, apakah produk ini dapat digunakan sebagai alternatif

model pembelajaran di jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang?

o Ya

o Tidak

o Tidak tahu
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5. Lembar Angket Guru

Nama :

Jurusan :

PERTANYAAN

(Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!)

1. Penilaian pendapat mengenai sumber daya yang dimiliki guru SMK

N 8 Semarang jurusan Multimedia.

a. Apakah Anda mempunyai handphone?

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

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

b. Bila ya, apa tipe handphone Anda?

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

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

c. Fitur pada handphone apa yang paling Anda Sukai?

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

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

d. Apakah pada handphone Anda terdapat aplikasi yang berisi materi

pembelajaran sesuai dengan jurusan Anda?

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

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

2. Penilaian pendapat tentang produk Mobile Learning berbasis Audio.

a. Menurut Anda, apakah produksi ini sudah cukup menarik?

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

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

b. Menurut Anda, apakah produk ini memiliki isi materi yang cukup

untuk pembelajaran Bahasa Indonesia pada pokok bahasan Menyimak

untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat, jika

belum apa kekurangannya?
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..................................................................................................................

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

c. Menurut Anda, apakah produk ini mudah dioperasikan?

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

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

d. Menurut Anda, apakah produk ini sudah cukup bermanfaat?

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

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

3. Prospek produk Mobile Learning berbasis Audio di jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang.

a. Menurut Anda, Apakah produk ini cocok diterapkan di jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang?

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

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

b. Menurut  Anda, apakah produk ini dapat digunakan sebagai alternatif

model pembelajaran di jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang?

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

..................................................................................................................
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6. Rekapitulasi Hasil Pengisian Angket

a. Siswa

1. Penilaian pendapat mengenai sumber daya yang dimiliki siswa SMK N 8

Semarang jurusan Multimedia.

a. Apakah Anda mempunyai handphone?

Jawab :
33 responden sudah memiliki handphone

b. Bila ya, apa type handphone Anda?

Jawab :
11 responden bertype Nokia, 6 responden bertype HT(Hi Tech), 5
responden bertype Cross, 3 responden bertype Sony Ericsson, 2
responden bertype IMO, 1 responden bertype masing-masing Huawei,
ZTE, Samsung, Nexian, TAXCO, dan Benq-Siemens. Support untuk
Mobile Learning seluruhnya yaitu 33 siswa.

c. Fitur pada handphone apa yang paling Anda sukai?

Jawab :
28 responden menyukai musik, 4 orang menyukai SMS dan browser
internet dan 1 game.

d. Apakah pada handphone Anda terdapat aplikasi yang berisi materi

pembelajaran sesuai dengan jurusan Anda?

Jawab :
33 responden belum punya aplikasi yang sesuai materi di jurusan.

2. Penilaian pendapat tentang produk Mobile Learning berbasis Audio.

a. Menurut anda, apakah produk ini sudah cukup menarik?

Jawab :

Sangat menarik : 11 responden

Cukup menarik : 22 responden

Tidak menarik : 0 responden
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b. Menurut anda, apakah produk ini memiliki isi materi yang cukup

untuk pembelajaran, multimedia pada pokok bahasan Menyimak

untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat?

Jawab :

Sangat cukup : 16 responden

Cukup : 17 responden

Tidak cukup : 0 responden

c. Menurut anda, apakah produk ini mudah dioperasikan?

Jawab :

Sangat mudah : 20 responden

Mudah : 12 responden

Tidak mudah : 1 responden

d. Menurut anda, apakah produk ini sudah cukup bermanfaat?

Jawab :

Sangat cukup : 17 responden

Cukup : 16 responden

Tidak cukup : 0 responden

3. Prospek produk Mobile Learning berbasis Audio di jurusan Multimedia

SMK N 8 Semarang.

a. Menurut anda, apakah produk ini cocok diterapkan di jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang?

Jawab :

Sangat cocok : 17 responden

Cocok : 16 responden
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Tidak cocok : 0 responden

b. Menurut anda, apakah produk ini dapat digunakan sebagai alternatif

model pembelajaran di jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang?

Jawab :

Ya : 32 responden

Tidak : 0 responden

Tidak tahu : 1 responden

b. Guru

1. Penilaian pendapat mengenai sumber daya yang dimiliki guru SMK N 8

Semarang jurusan Multimedia.

a. Apakah Anda mempunyai handphone?

Jawab :
11 responden memiliki handphone

b. Bila ya, apa type handphone Anda?

Jawab :
10 responden bertype Nokia, 1 responden bertype Samsung. Dari
keseluruhan responden support dengan Mobile Learning.

c. Fitur pada handphone apa yang paling Anda sukai?

Jawab :
8 responden buat hiburan(musik, game, kamera), 1 responden hanya
untuk sms dan telepon, dan 2 responden untuk internetan.

d. Apakah pada handphone Anda terdapat aplikasi yang berisi materi

pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang Anda ampu?

Jawab :
11 responden belum ada.

2. Penilaian pendapat tentang produk Mobile Learning berbasis Audio.
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a. Menurut anda, apakah produk Mobile Learning berbasis Audio ini

sudah cukup menarik?

Jawab :

11 reponden menilai sudah cukup menarik

Alasan yang dikemukakan:

- menarik dan interaktif untuk dipelajari dan untuk pembelajaran

jarak jauh,

- dapat berguna untuk media pembelajaran.

b. Menurut anda, apakah produk Mobile Learning berbasis Audio ini

memiliki isi materi yang cukup untuk pembelajaran Bahasa Indonesia

pada pokok bahasan Menyimak untuk memahami informasi lisan

dalam konteks bermasyarakat, jika belum apa kekurangannya?

Jawab :

11 responden menilai sudah cukup

Alasan yang dikemukan :

- Sudah cukup, tetapi perlu lebih banyak lagi, sehingga pembelajaran

dapat tuntas

c. Menurut anda, apakah produk Mobile Learning berbasis Audio ini

mudah dioperasikan?

Jawab :

11 responden menilai mudah digunakan.

Alasan yang dikemukakan :

- Mudah dioperasikan, karena siswa sekarang mempunyai media

berupa handphone.
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d. Menurut anda, apakah produk Mobile Learning berbasis Audio ini

sudah cukup bermanfaat, jika ada sebutkan alasannya?

Jawab :

11 responden menilai sudah bermanfaat.

Alasan yang dikemukakan :

- Membantu siswa dalam belajar di rumah maupun di sekolah.

- Efisien

- Tingkatkan lagi

3. Prospek produk Mobile Learning berbasis Audio di jurusan Multimedia

SMK N 8 Semarang.

a. Menurut anda, apakah produk Mobile Learning berbasis Audio ini

cocok diterapkan di jurusan Multimedia SMK N 8 Semarang?

Jawab :

11 responden menilai sudah cocok untuk diterapkan di jurusan
multimedia.

b. Menurut anda, apakah produk Mobile Learning berbasis Audio ini

dapat digunakan sebagai alternatif model pembelajaran di jurusan

Multimedia SMK N 8 Semarang?

Jawab :

11 responden menilai sudah dapat dijadikan alternatif model
pembelajaran di jurusan multimedia.



119

7. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1.1 Lokasi SMK N 8 Semarang

Gambar 1.2 Lokasi SMK N 8 Semarang
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Gambar 1.3 SMK N 8 Semarang

Gambar 1.4 Pembimbing Materi Bahasa Indonesia
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Gambar 1.5. Penjelasan Langkah-langkah penggunaan

Gambar 1.6. Instalasi file Audio pada handphone melalui Kabel
USB, Bluetooth, Card Reader, dan Inframerah
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Gambar 1.7. Kegiatan Belajar

Gambar 1.8. Kegiatan Belajar
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Gambar 1.9. Kegiatan Belajar

Gambar 1.10. Kegiatan Belajar



NASKAH MOBILE LEARNING BERBASIS AUDIO

MENYIMAK UNTUK MEMAHAMI INFORMASI

LISAN DALAM KONTEKS BERMASYARAKAT

oleh

Mampe Siahaan

1102407018

KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Naskah Mobile Learning: MENYIMAK UNTUK MEMAHAMI

INFORMASI LISAN DALAM KONTEKS BERMASYARAKAT

Disetujui:

Hari :

Tanggal :

Semarang, 2011

Mengetahui

Pengkaji Media Pengkaji Materi

Drs. Kustiono, M.Pd. Erny Ambarningrum, S.Pd.

196303071993031001 NIP. 197002252006042004

Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Drs Budiyono, M.S.

NIP. 196312091987031002



PETA MATERI

Memahami penanda
uraian proses dan hasil

Ragam bahasaJenis Sifat InformasiMemahami sumber
informasi

Menyimak untuk memahami
informasi lisan dalam konteks

bermasyarakat

Informasi bersifat
faktual

Informasi bersifat opini
atau konsep

Informasi bersifat
pemerian



PETA KOMPETENSI

Memahami penanda
uraian proses dan hasil

Ragam bahasaJenis Sifat InformasiMemahami sumber
informasi

Menyimak untuk memahami
informasi lisan dalam konteks

bermasyarakat

Informasi bersifat
faktual

Informasi bersifat
opini atau konsep

Informasi bersifat
pemerian

Pengidentifikasian
sumber informasi sesuai

dengan wacana

Pencatatan isi pokok informasi
dan uraian lisan yang bersifat

faktual, spesifik, dan rinci

Pengenalan
ragam/laras bahasa

Pembedaan proses dan hasil
dengan memerhatikan ciri atau

penanda kata/kalimat



GARIS-GARIS BESAR ISI PROGRAM MEDIA PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

Judul : Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyaraka

Penulis : Mampe Siahaan

Pengkaji Materi : Erny Ambarningrum, S.Pd.

Pengkaji Media : Drs. Kustiono, M.Pd.

Kompetensi Standar
Kompetensi

Dasar
Hasil Belajar Indikator Belajar

Kode

Media
Metode Ref.

Berkomunikasi dengan

Bahasa Indonesia

setara tingkat

Semenjana

Menyimak

untuk

memahami

informasi lisan

dalam konteks

bermasyarakat

Dapat mengidentifikasi

sesuai dengan wacana

Pengidentifikasian

sumber informasi sesuai

dengan wacana

BI-101 Ceramah Buku bahasa

Indonesia 1

kelas X

SMK/MAK

Dapat mencata isi

pokok informasi dan

uraian lisan yang

Pencatatan isi pokok

informasi dan uraian

lisan yang bersifat

BI-102 Ceramah Buku bahasa

Indonesia 1

kelas X

Jenjang SMK Tutorial



bersifat faktual,

spesifik, dan rinci

faktual, spesifik, dan

rinci

SMK/MAK

Mengenal ragam/laras

bahasa

Pengenalan ragam/laras

bahasa

BI-103 Ceramah Buku bahasa

Indonesia 1

kelas X

SMK/MAK

Dapat membedakan

proses dan hasil dengan

memerhatikan ciri atau

penanda kata/kalimat

Pembedaan proses dan

hasil dengan

memerhatikan ciri atau

penanda kata/kalimat

BI-104 Caramah Buku bahasa

Indonesia 1

kelas X

SMK/MAK



PELAJARAN I (BI-101)



TEMA

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

TOPIK

Pengidentifikasian sumber informasi sesuai dengan wacana

JUDUL

Memahami sumber informasi

TUJUAN UMUM

Berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia setara tingkat semenjana

TUJUAN KHUSUS

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

SASARAN

Peserta didik SMK kelas X semester I

FORMAT PENYANJIAN

Ceramah

DURASI

10 menit 35 detik

PENULIS

Mampe Siahaan

SINOPSIS

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

inilah yang menjadi tema dalam program pembelajaran bidang studi Bahasa

Indonesia yang akan diajarkan. Program pembelajaran ini dipandu oleh pembawa

acara pembelajaran dan seorang narator yang membacakan materi pelajaran satu.



Materi yang akan dipelajari dalam pelajaran satu ini ialah memahami

sumber informasi. Pembawa acara program atau announcer dalam pembelajaran

ini dua orang. Pembawa acara pertama disebut ANN1 dan pembawa acara kedua

disebut ANN2. ANN1 hanya sebagai pembuka program untuk menyebutkan nama

program dan pelajaran satu, selajutnya acara akan dipimpin oleh ANN2. ANN2

akan membawakan acara secara interaktif dengan pendengar dan  memberikan

penyampaian/ajakan kepada pendengan agar tetap berkonsentrasi dalam program

pembelajaran ini serta diakhir acara memberikan evaluasi terhadap pebelajaran

yang telah disimak oleh pendengar. Pembacaan materi pada pembelajaran ini

secara seksama dilakukan oleh seorang narator.

TREATMEN

ADEGAN 1

Program ini diawali dengan musik tema yang sekaligus sebagai background pada

saat ANN1 membacakan judul dan pelajaran dan selanjutnya ANN2 mengajak

pendengar untuk siap belajar memahami materi satu yang dibahas melalui

program pembelajaran ini dan mempersilahkan narator untuk memberikan materi

pelajaran satu.

ADEGAN 2

Musik Jembatan sekaligus background mengawali adegan dua ini, selanjutnya

narator memberikan pengertian informasi dan sumber informasi. Musik mengeras

dan mengecil selanjutnya ANN2 memberikan penegasan kepada pendengar

bahwa baru mendengarkan materi dan mengajak kembali untuk mendengarkan

materi selanjutnya.

ADEGAN 3

Musik jembatan sekaligus background dengan volume sedang kemudian mengecil

mengiringi pembacaan narasi oleh narator. Narator memberikan materi yang tidak

dapat disebut sumber informasi. Musik mengeras dan mengecil, selanjutnya

ANN2 mengajak untuk menyimak kembali materi pembelajaran.

ADEGAN 4

Musik jembatan sekaligus background dengan volume sedang kemudian mengecil

mengiringi pembacaan narasi oleh narator. Musik mengeras dan mengecil, ANN2



menanyakan apakah peserta sudah memahami dan memberikan pilihan untuk

memutar ulang abila belum paham, atau melanjutkan jika sudah paham.

ADEGAN 5

Musik jembatan sekaligus background dengan volume sedang kemudian mengecil

mengiringi pembacaan narasi oleh narator. Narator menjelaskan jenis-jenis

sumber informasi. Musik mengeras dan mengecil, ANN2 mengakhiri pelajaran

satu dengan lima soal pertanyaan, pada pertanyaan kelima menambahkan FX

Iklan radio layanan masyarakat. ANN2 berterimakasih dan mengajak pendengar

belajar dan mengakhiri program pembelajaran ini.



NASKAH

Musik/ANN/NAR/Pelaku/FX Suara Musik/Suara FX/Narasi

MUSIK TEMA IN-UP-DOWN-OUT

ANN1 Bahasa Indonesia / Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat / oleh / mampe siahaan //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN1 Pelajaran satu

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Pada pelajaran satu ini / Anda akan belajar memahami sumber informasi

// sekarang apakah Anda sudah siap dan berani mengatakan saya harus

bisa memahami sumber informasi / kalau sudah / mari kita simak

pembacaan materi berikut ini // silahkan kak mampe//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR Segala sesuatu yang memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan

seseorang dapat disebut informasi // Informasi dapat diperoleh melalui

berbagai sumber dalam bentuk lisan / maupun tulisan / yang disebut

dengan sumber informasi // Sumber informasi dapat berbentuk media



tulis cetak / seperti buku / koran / tabloid /  majalah / ensiklopedia /

surat / buletin / jurnal / dan selebaran // Sumber informasi dapat pula

berbentuk media elektronik / seperti radio / televisi / internet / atau

didapat langsung dari narasumber yang bersangkutan dengan melalui

percakapan / wawancara / diskusi / seminar / dan lain-lain //

Narasumber tentunya orang-orang yang dianggap ahli di bidangnya /

seperti tokoh agama / para guru / dan ilmuwan //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Sekarang kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan informasi

dan sumber informasi / selanjutnya kita akan mendengarkan kriteria

sumber informasi //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR Sesuatu disebut sumber informasi jika memenuhi kriteria di berikut ini

// Satu / Berisi informasi bersifat objektif / masuk akal  / dan faktual /

Dua /  Mudah didapat dan dikenal oleh umum / Tiga / Keberadaannya

resmi atau diakui / Empat / Dapat berupa media cetak atau elektronik /

Lima / Dapat ditelaah / dikaji / dan dijadikan ilmu / Enam / Dapat

berbentuk arsip / dokumentasi / dan peninggalan sejarah yang memang

telah diteliti kebenarannya / Tujuh / Dapat berupa narasumber / yaitu



dari orang yang diakui ahli dalam bidangnya / informasinya dapat

dipercaya / dan dipertanggungjawabkan //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Selanjutanya kita akan memahami yang tidak dapat disebut sumber

informasi //

NAR Sesuatu tidak dapat disebut sumber informasi jika memenuhi kriteria

berikut // Satu / Sarananya belum dikenal secara umum / Dua / Berisi

hal-hal yang tak masuk akal dan tak dapat dibuktikan

Kebenarannya / Tiga / Masih berisi asumsi / opini / yang perlu dikaji

lagi secara ilmiah / Empat / Sumber informasi tidak akurat dan tidak

tetap / selalu berubah-ubah //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Untuk memahami Sumber Informasi lebih lanjut / mari kita simak

kembali //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

Banyak sumber informasi yang dapat kita pilih // Memilih sumber

informasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan

dalam mendapatkannya / kualitas isinya / dan bentuk penyampaiannya //



Untuk sumber informasi yang berbentuk media cetak / tentunya cara

memperoleh atau menggalinya ialah dengan membaca // Kegemaran

membaca membantu memperolah informasi sebanyak-banyaknya dari

sumber informasi cetak atau tertulis // Jika membaca tidak menjadi

kegemaran / kemungkinan mendapatkan informasi dapat dengan

memanfaatkan media elektronik // Informasi yang disajikan berbetuk

audio yang dapat didengar / seperti yang sedang anda dengar saat ini //

atau bahkan audio-visual / selain dapat dilihat juga dapat didengar //

Bentuk media elektronik saat ini dibuat dengan aneka ragam bentuk

serta model yang dapat digunakan dan dinikmati oleh siapa saja dan

kapan saja // Sumber informasi juga dapat dijadikan sarana penunjang

proses belajar-mengajar di sekolah // Perpustakaan sekolah merupakan

sarana berisi alat dan sumber belajar //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Sampai disini / apakah Anda sudah paham?// kalau belum / silahkan

putar kembali dari awal / tetapi kalau Anda sudah paham mari kita

lanjutkan pelajaran kita / berikut jenis-jenis beserta contoh sumber

informasi //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND



NAR jenis-jenis sumber informasi // jenis informasi dibedakan menjadi tiga /

yaitu // Tertulis atau cetak / Lisan / dan Narasumber // Untuk jenis

tertulis atau cetak contohnya adalah / Kamus / buku ilmu pengetahuan /

buku pelajaran / ensiklopedia / teks atau naskah dan lain sebagainya //

Untuk jenis Lisan contohnya adalah // rekaman siaran televisi / rekaman

radio / rekaman wawancara /  rekaman pidato/khotbah /  pembacaan

wacana atau teks atau naskah langsung dan lain sebagainya // Untuk

jenis Narasumber contohnya adalah // hasil tanya jawab / wawancara /

pengamatan/observasi dan lain sebagainya // Tetapi dalam kegiatan

menyimak / sumber informasi yang digunakan sebagai bahan simakan

adalah yang berbentuk rekaman atau uraian lisan //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Demikianlah sajian materi yang telah disampaikan kak mampe /

sekarang jawablah pertanyaan berikut ini // Satu /  Sebutkan jenis-jenis

sumber informasi! // Dua / Sebutkan contoh bentuk informasi yang

tergolong media cetak / sebanyak 5 buah! // Tiga / Buatlah 2 contoh

yang bukan termasuk sumber informasi? // Empat / Bagaimana ciri-ciri

sumber informasi yang baik? // Lima / simaklah cuplikan berikut ini //

FX IKLAN RADIO LAYANAN MASYARAKAT



MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

contah jenis informasi apakah yang paling tepat menggambarkan

cuplikan tersebut? // Terimakasih atas perhatian Anda / selamat belajar

dan sampai jumpa pada pelajaran dua //

MUSIK

Musik tema : 1stnoel.mid

Musik Jembatan dan background: Backsound Zodiak Fun.mp3, Backsound_After_Break.mp3, dan efek Button31.mp3 dan LASER17.mp3

TALENT(PELAKU)

ANN1 : Mampe Siahaan

ANN2 : Merliana Ambarita

NAR : Mampe Siahaan



PELAJARAN II (BI-102)



TEMA

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

TOPIK

Pencatatan isi pokok informasi dan uraian lisan yang bersifat faktual, spesifik, dan

rinci.

JUDUL

Jenis sifat informasi

TUJUAN UMUM

Berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia setara tingkat semenjana

TUJUAN KHUSUS

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

SASARAN

Peserta didik SMK kelas X semester I

FORMAT PENYANJIAN

Ceramah

DURASI

7 menit 28 detik

PENULIS

Mampe Siahaan

SINOPSIS

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

inilah yang menjadi tema dalam program pembelajaran bidang studi Bahasa



Indonesia yang akan diajarkan. Program pembelajaran ini dipandu oleh pembawa

acara pembelajaran dan seorang narator yang membacakan materi pelajaran dua.

Materi yang akan dipelajari dalam pelajaran dua ini ialah jenis sifat

informasi. Pembawa acara program atau announcer dalam pembelajaran ini dua

orang. Pembawa acara pertama disebut ANN1 dan pembawa acara kedua disebut

ANN2. ANN1 hanya sebagai pembuka program untuk menyebutkan nama program

dan pelajaran dua, selajutnya acara akan dipimpin oleh ANN2. ANN2 akan

membawakan acara secara interaktif dengan pendengar dan memberikan

penyampaian/ajakan kepada pendengan agar tetap berkonsentrasi dalam program

pembelajaran ini serta diakhir acara memberikan evaluasi terhadap pebelajaran

yang telah disimak oleh pendengar. Pembacaan materi pada pembelajaran ini

secara seksama dilakukan oleh seorang narator.

TREATMEN

ADEGAN 1

Program ini diawali dengan musik tema yang sekaligus sebagai background pada

saat ANN1 membacakan judul dan pelajaran dan selanjutnya ANN2 mengajak

pendengar untuk siap belajar memahami materi dua yang dibahas melalui

program pembelajaran ini dan mempersilahkan narator untuk memberikan materi

pelajaran dua.

ADEGAN 2

Musik Jembatan sekaligus background mengawali adegan dua ini, selanjutnya

narator menjelaskan Jenis Sifat Informasi. Musik mengeras dan mengecil

selanjutnya ANN2 memberikan penegasan kepada pendengar bahwa baru

mendengarkan materi dan mengajak kembali untuk mendengarkan materi

selanjutnya.

ADEGAN 3

Musik jembatan sekaligus background dengan volume sedang kemudian mengecil

mengiringi pembacaan narasi oleh narator. Narator memberikan materi yang

informasi bersifat opini atau konsep informasi bersifat opini. Musik mengeras dan

mengecil, selanjutnya ANN2 menanyakan kepada pendengar apakah sudah



paham, dan memberikan untuk melanjutkan atau mengulangi dari awal agar lebih

mengerti, selanjutnya mengajak untuk menyimak kembali materi pembelajaran.

ADEGAN 4

Musik jembatan sekaligus background dengan volume sedang kemudian mengecil

mengiringi pembacaan narasi oleh narator. Narator menjelaskan informasi bersifat

pemerian. Musik mengeras dan mengecil, ANN2 mengakhiri pelajaran dua

dengan tiga soal pertanyaan. ANN2 berterimakasih dan mengajak pendengar

belajar dan mengakhiri program pembelajaran ini.



NASKAH

Musik/ANN/NAR/Pelaku/FX Suara Musik/Suara FX/Narasi

MUSIK TEMA IN-UP-DOWN-OUT

ANN1 Bahasa Indonesia / Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam

konteks bermasyarakat / oleh / mampe siahaan

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN1 Pelajaran dua

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Pada pelajaran dua ini / Anda akan belajar Jenis Sifat Informasi //

sekarang apakah Anda sudah siap dan berani mengatakan saya harus

bisa mengetahui Jenis Sifat Informasi / kalau sudah mari kita simak

pembacaan materi berikut ini// silahkan kak mampe//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR Dari segi sifat dan uraiannya / informasi dapat dibedakan menjadi

informasi bersifat faktual /  informasi bersifat opini atau konsep / dan

informasi bersifat pemerian atau perincian//

Satu / Informasi bersifat faktual ialah informasi yang berisi fakta-fakta /



peristiwa nyata / dan dapat dibuktikan // Informasi faktual terdiri atas

fakta umum / dan fakta khusus//

Fakta umum / yaitu informasi yang berisi fakta yang masih umum /

belum teruraikan secara khusus tentang nama tempat / objek peristiwa /

pelaku / dan sebagainya//

Contoh /

*Ayah baru pulang dari luar negeri dan sekarang mereka sedang

menjemputnya di bandara //

*Puluhan pedagang kaki lima dan warung pinggir jalan terkena Razia//

*Terjadi perampokan di sebuah rumah // Perampok berhasil menggasak

barang-barang pemilik rumah//

Fakta khusus / yaitu informasi yang berisi kejadian atau peristiwa yang

dijelaskan secara terperinci atau detail//

Contoh /

*Ayah baru pulang dari Amsterdam dan Ibu / adik serta Paman sedang

menjemputnyadi Bandara Soekarno-Hatta//

*Puluhan pedagang kaki lima di Jalan Gunung Sahari Senen / serta

warung di pinggiran proyek Senen terkena razia//

*Terjadi perampokan di sebuah rumah gedung di Jalan Sukapura /



Tanjung Priok Jakarta Utara // Perampok berhasil menggasak 30 gram

perhiasan / 1 unit komputer serta uang 150 juta rupiah//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Anda baru saja mendengakan materi tentang informasi faktual //

sekarang lanjut ke materi berikutnya

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR Dua / Informasi bersifat Opini atau Konsep Informasi bersifat opini

ialah informasi yang masih berupa pendapat / pikiran atau pendirian

seseorang tentang sesuatu// Konsep ialah ide atau pengertian yang

diabstrakkan dari peristiwa konkret//

Contoh opini //

*Banyak remaja sekarang yang bersifat permisif / mengganggap semua

serbaboleh tanpa mempertimbangkan norma-norma yang berlaku//

*Sebagian besar lulusan UN tahun ini mendapatkan nilai yang

memuaskan / hal itu dikatakan Kepala Sekolah SMK At-Takwa dalam

pidato sambutan pada acara perpisahan siswa kelas tiga//

Contoh konsep //

*Sebelum seminar atau diskusi dimulai / biasanya para peserta diskusi

diberikan sebuah makalah // Makalah adalah tulisan yang berisikan



prasaran / pendapat yang berisi uraian atau pembahasan pokok

persoalan yang akan dibicarakan dalam rapat / diskusi / dan sejenisnya //

Makalah juga sering diartikan jenis tugas pada mata kuliah tertentu yang

berisi hasil kajian pustaka atau tulisan tentang suatu hal//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Sampai disini / apakah Anda sudah paham?// kalau belum / silahkan

putar kembali dari awal / tetapi kalau Anda sudah paham mari kita

lanjutkan pelajaran kita / berikut Informasi bersifat pemerian //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR Tiga / Informasi bersifat pemerian //

Dalam menjelaskan sesuatu yang bersifat uraian khusus / penulis

biasanya menjabarkan penjelasan khusus tersebut menyamping / atau

horizontal / atau berbentuk satuan ke bawah secara vertikal // Uraian

khusus yang berupa penyebutan berbentuk kata atau frasa umumnya

ditulis secara horizontal / atau melebar dari kiri ke kanan // Namun ada

juga perincian yang berupa unsur-unsur atau bagian yang berbentuk

kalimat // Contoh rincian berbentuk kalimat ditulis berbentuk satuan-

satuan secara vertikal //

*Proses  untuk mempelajari unsur-unsur suatu bahasa meliputi:



Satu / Pengenalan lambang-lambang bunyi/

Dua / Pengenalan lafal dan tanda baca/

Tiga / Pemahaman kosakata bersifat kekrabatan / dan

Empat / Pemahaman terhadap bentuk kata / frasa / kata tugas / klausa /

dan perubahan makna//

Contoh perincian berbentuk kata yang ditulis secara horizontal//

Masingmasing unsurnya dipisahkan oleh tanda koma //

*Untuk keperluan lomba lukis / Reihan harus menyiapkan alat tulis /

karton / cat air / dan kuas//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Demikianlah materi yang telah Anda pelajari / apabila Anda belum

paham silahkan putar kembali pelajaran dua ini // kalau Anda sudah

paham / Jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat dan benar!//

Satu / Buatlah contoh uraian berisi fakta khusus!//

Dua / Buatlah contoh uraian berisi opini atau konsep!//

Tiga / Buatlah contoh uraian yang bersifat pemerian berupa satuan

kalimat atau bagian!//

Terimakasih atas perhatian Anda / selamat belajar dan sampai jumpa

pada pelajaran tiga //



MUSIK

Musik tema : 1stnoel.mid

Musik Jembatan dan background: Backsound Zodiak Fun.mp3,

Backsound_After_Break.mp3, dan efek Button31.mp3 dan LASER17.mp3

TALENT(PELAKU)

ANN1 : Mampe Siahaan

ANN2 : Merliana Ambarita

NAR : Mampe Siahaan



PELAJARAN III (BI-103)



TEMA

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

TOPIK

Pengenalan ragam bahasa/laras bahasa

JUDUL

Ragam bahasa

TUJUAN UMUM

Berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia setara tingkat semenjana

TUJUAN KHUSUS

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

SASARAN

Peserta didik SMK kelas X semester I

FORMAT PENYANJIAN

Ceramah

DURASI

10 menit 36 detik

PENULIS

Mampe Siahaan

SINOPSIS

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

inilah yang menjadi tema dalam program pembelajaran bidang studi Bahasa

Indonesia yang akan diajarkan. Program pembelajaran ini dipandu oleh pembawa

acara pembelajaran dan seorang narator yang membacakan materi pelajaran tiga.



Materi yang akan dipelajari dalam pelajaran tiga ini ialah ragam bahasa.

Pembawa acara program atau announcer dalam pembelajaran ini dua orang.

Pembawa acara pertama disebut ANN1 dan pembawa acara kedua disebut ANN2.

ANN1 hanya sebagai pembuka program untuk menyebutkan nama program dan

pelajaran tiga, selajutnya acara akan dipimpin oleh ANN2. ANN2 akan

membawakan acara secara interaktif dengan pendengar dan memberikan

penyampaian/ajakan kepada pendengan agar tetap berkonsentrasi dalam program

pembelajaran ini serta diakhir acara memberikan evaluasi terhadap pebelajaran

yang telah disimak oleh pendengar. Pembacaan materi pada pembelajaran ini

secara seksama dilakukan oleh seorang narator.

TREATMEN

ADEGAN 1

Program ini diawali dengan musik tema yang sekaligus sebagai background pada

saat ANN1 membacakan judul dan pelajaran dan selanjutnya ANN2 mengajak

pendengar untuk siap belajar memahami materi tiga yang dibahas melalui

program pembelajaran ini dan mempersilahkan narator untuk memberikan materi

pelajaran tiga.

ADEGAN 2

Musik Jembatan sekaligus background mengawali adegan dua ini, selanjutnya

narator menjelaskan ragam bahasa. Musik mengeras dan mengecil selanjutnya

ANN2 memberikan penegasan kepada pendengar bahwa baru mendengarkan

materi dan mengajak kembali untuk mendengarkan materi selanjutnya.

ADEGAN 3

Musik jembatan sekaligus background dengan volume sedang kemudian mengecil

mengiringi pembacaan narasi oleh narator. Narator memberikan materi lanjutan.

Musik mengeras dan mengecil, selanjutnya ANN2 mengajak untuk lebih

memahami materi  laras bahasa dengan menyimak materi wacana yang

merupakan laras bahasa.

ADEGAN 4

Musik jembatan sekaligus background dengan volume sedang kemudian mengecil

mengiringi pembacaan narasi oleh narator. Narator menjelaskan wacana yang



merupakan laras bahasa. Musik mengeras dan mengecil, ANN2 menanyakan

apakah sudah memahami materi yang telah disampaikan narator dan memberikan

pilihan agara mengulang memutar materi bila belum paham atau melanjutkan jika

sudah paham.

ADEGAN 5

Musik jembatan sekaligus background dengan volume sedang kemudian mengecil

mengiringi pembacaan narasi oleh narator. Narator menjelaskan sarana atau media

yang digunakan dalam ragam bahasa. Musik mengeras dan mengecil, ANN2

mengakhiri pelajaran tiga dengan dua soal pertanyaan. ANN2 berterimakasih dan

mengajak pendengar belajar dan mengakhiri program pembelajaran ini.



NASKAH

Musik/ANN/NAR/Pelaku/FX Suara Musik/Suara FX/Narasi

MUSIK TEMA IN-UP-DOWN-OUT

ANN1 Bahasa Indonesia / Menyimak untuk memahami informasi lisan

dalam konteks bermasyarakat / oleh / mampe siahaan

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN1 Pelajaran tiga

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Pada pelajaran tiga ini / Anda akan belajar ragam bahasa// sekarang

apakah Anda sudah siap dan berani mengatakan saya harus bisa

memahami ragam bahasa/ kalau sudah mari kita simak pembacaan

materi berikut ini // silahkan kak mampe //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR Ragam Bahasa //

Dalam bahasa Indonesia / terdapat aneka ragam bahasa yang timbul

akibat pengaruh dari berbagai hal yang berhubungan dengan penutur

bahasa / dan sarana atau media yang digunakan//



Satu / Hal yang berhubungan dengan penutur dapat dibedakan

seperti berikut

*Berdasarkan Latar belakang daerah penutur//

Ragam bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh latar belakang

daerah penuturnya menimbulkan ragam daerah atau dialek // Dialek

adalah cara berbahasa Indonesia yang diwarnai oleh karakter bahasa

daerah yang masih melekat pada penuturnya // Contoh /

Bahasa Indonesia dengan dialek Betawi biasanya menggunakan

fonem /e/ untuk melafalkan kata yang berakhir dengan vokal /a//

misalnya apa menjadi ape / di mana menjadi di mane / dan

seterusnya // Begitu pula dengan logat Jawa untuk menyebutkan

kata berawalan konsonan /b/ akan terdengar bunyi konsonan /m/

misalnya / Bandung menjadi mBandung / Bogor menjadi mBogor //

*Berdasarkan Latar belakang pendidikan penutur // Berdasarkan

latar belakang pendidikan penutur / timbul ragam yang berlafal baku

dan yang tidak berlafal baku khususnya dalam pengucapan kosakata

yang berasal dari unsur serapan asing // Kaum berpendidikan

umumnya melafalkan sesuai dengan lafal baku // Namun / untuk

yang kurang atau tidak berpendidikan / pelafalan diucapkan tidak



tepat atau tidak baku //

Contoh /

pengucapan kata film / foto / fokus / fakultas / diucapkan pilm / poto

/ pokus / pakultas //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Sudahkah Anda Paham?/ kalau sudah / mari simak materi

berikutnya//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR *Berdasarkan Situasi pemakaian / sikap / dan hubungan sosial

penutur // Berdasarkan hal ini / timbul ragam formal / semiformal /

dan nonformal // Ragam formal digunakan pada situasi resmi atau

formal / seperti di kantor / dalam rapat / seminar / atau acara-acara

kenegaraan // Ragam formal menggunakan kosakata baku dan

kalimatnya terstruktur lengkap // Ragam formal juga dipakai jika

penutur berbicara pada orang yang disegani atau dihormati /

misalnya pimpinan perusahaan//

Ragam semiformal dan nonformal biasa dipakai pada situasi tidak

resmi seperti di warung / di kantin / di pasar / pada situasi santai /

dan akrab // Ragam semiformal dan formal dibedakan oleh



pemilihan katanya / Ragam formal menggunakan kalimat yang tidak

lengkap gramatikalnya / dan kosakata yang dipilih cenderung tidak

baku / sedangkan ragam nonformal relatif sama dengan ragam

informal / hanya pilihan katanya lebih luwes atau bebas // Kata-kata

daerah atau gaul dapat digunakan sepanjang masing-masing

penuturnya memahami dan tak terganggu dengan penggunaan kata

tersebut //

Contoh /

Kalau soal itu / saya nggak tau persis// informal/semiformal//

Emangnya kamu nggak dikasih kupon//  semiformal//

Kalau soal itu / ogut nggak tau deh// nonformal//

Emangnya situ nggak ngantor Mas// nonformal//

*Berdasarkan Ruang lingkup pemakaian / atau pokok persoalan

yang dibicarakan di lingkungan kelompok penutur // Banyak

persoalan yang dapat menjadi topik pembicaraan dalam kehidupan

sehari-hari // Saat membicarakan topik tertentu / seseorang akan

menggunakan kosakata kajian atau khusus yang berhubungan

dengan topik pembicaraan tersebut / Ragam bahasa yang digunakan

untuk membahas suatu bidang akan berbeda dengan bidang lainnya /



misalnya pembicaraan yang berhubungan dengan agama tentu

menggunakan istilah yang berhubungan dengan agama / begitu pula

dengan bidang lainnya / misalnya bidang hukum / kedokteran / dan

ekonomi // Masing-masing memiliki ciri khas kata atau ragam

bahasa yang digunakan // Termasuk penggunaan ungkapan atau

gaya bahasanya // Variasi ini disebut dengan laras bahasa//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Baiklah / untuk lebih memahami laras bahasa / Sekarang Anda akan

mempelajari wacana yang merupakan laras bahasa//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR Berikut ini / beberapa contoh ragam  yang merupakan laras bahasa//

*Wacana tentang teknologi komunikasi//

Banyak situs internet baik di luar maupun di dalam negeri yang

menyediakan fasilitas ruang obrolan atau chatting

room(DIBACA:CETING RUM)// Salah satu yang cukup populer di

Indonesia adalah milik detik dot com(DIBACA:KOM) // Agar

percakapan aman dari umum / chatter(DIBACA:CETER)  dapat

membuat web pribadi // Pembuatannya dapat gratis melalui fasilitas

NBCi dot com(DIBACA:KOM) //



*Wacana yang berhubungan dengan persoalan kesehatan//

Penyakit chikungunya diakibatkan oleh virus yang ditularkan oleh

nyamuk Aedes aegypti // Virus ini membuat penderita mengalami

demam tinggi selama lima hari // Setelah mengalami masa inkubasi

selama tiga hari hingga dua belas hari / penderita akan jatuh sakit //

Selain demam / penderita juga akan mengalami rasa ngilu pada otot

/ mual hingga muntah //

*Wacana surat kabar//

Lima siswa Sekolah Menengah Kejuruan Bina Taruna / Purwakarta /

tewas akibat truk yang mereka tumpangi terguling di kawasan

Waduk Cirata / Kabupaten Purwakarta / Jawa Barat / Rabu /

sembilan mei / sekitar pukul tiga belas tiga puluh // Para siswa

tersebut menumpang truk usai berekreasi ke Waduk Cirata setelah

merampungkan ujian //

*Wacana bergaya sastra //

Grace mengambil payung dari bawah jok tempat duduk dan

beranjak keluar // Dari arah lapangan / murid-murid dengan baju

olahraga enggan berteduh // Pakaian mereka sudah sangat kuyup /

tetapi semangat mereka untuk bermain basket masih menyala dalam



hujan // Beberapa anak yang tidak bermain bersorak-sorai dan

bertepuk tangan sembari menyipratkan air yang berkubang di tanah

dengan kaki mereka //

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Bagaimana? / apakah Anda sudah lebih paham? / kalau belum /

silahkan putar kembali / kalau sudah / ayo simak kembali//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

NAR Dua / Berdasarkan sarana atau media yang digunakan / ragam

bahasa dibedakan menjadi ragam lisan dan tulisan //

Perbedaan ragam lisan dan tulisan /

Ragam lisan//

Satu / Menghendaki adanya teman atau mitra bicara //

Dua / Unsur gramatikal seperti subjek / predikat / objek tidak

tampak // Yang tampak adalah gerakan / mimik / dan ekspresi //

Tiga / Terikat oleh situasi / kondisi / ruang / dan waktu//

Emapat / Makna dipengaruhi oleh tekanan atau nada suara//

Ragam tulisan //

Satu / Tidak harus ada teman bicara di hadapan //

Dua / Fungsi gramatikal dinyatakan  secara eksplisit //



Tiga / Tidak terikat situasi / ruang / dan waktu //

Empat / Makna ditentukan oleh pemakaian tanda baca//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Demikianlah materi yang telah Anda pelajari / apabila Anda belum

paham silahkan putar kembali pelajaran tiga ini // kalau Anda sudah

paham / Jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat dan benar!//

Satu / Faktor apa saja  yang menyebabkan timbulnya ragam

bahasa?//

Dan / Dua / Buatlah kalimat yang menggunakan ragam semi formal

/ sebanyak 2 buah!//

Terimakasih atas perhatian Anda / selamat belajar dan sampai jumpa

pada pelajaran empat //



MUSIK

Musik tema : 1stnoel.mid

Musik Jembatan dan background: Backsound Zodiak Fun.mp3,

Backsound_After_Break.mp3, dan efek Button31.mp3 dan LASER17.mp3

TALENT(PELAKU)

ANN1 : Mampe Siahaan

ANN2 : Merliana Ambarita

NAR : Mampe Siahaan



PELAJARAN IV (BI-104)



TEMA

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

TOPIK

Pembedaan proses dan hasil dengan memerhatikan ciri atau penenda kata/kalimat

JUDUL

Memahami penanda uraian proses dan hasil

TUJUAN UMUM

Berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia setara tingkat semenjana

TUJUAN KHUSUS

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

SASARAN

Peserta didik SMK kelas X semester I

FORMAT PENYANJIAN

Ceramah

DURASI

4 menit 56 detik

PENULIS

Mampe Siahaan

SINOPSIS

Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam konteks bermasyarakat

inilah yang menjadi tema dalam program pembelajaran bidang studi Bahasa

Indonesia yang akan diajarkan. Program pembelajaran ini dipandu oleh pembawa



acara pembelajaran dan seorang narator yang membacakan materi pelajaran

empat.

Materi yang akan dipelajari dalam pelajaran empat ini ialah memahami

penanda uraian proses dan hasil. Pembawa acara program atau announcer dalam

pembelajaran ini dua orang. Pembawa acara pertama disebut ANN1 dan pembawa

acara kedua disebut ANN2. ANN1 hanya sebagai pembuka program untuk

menyebutkan nama program dan pelajaran empat, selajutnya acara akan dipimpin

oleh ANN2. ANN2 akan membawakan acara secara interaktif dengan pendengar

dan memberikan penyampaian/ajakan kepada pendengan agar tetap berkonsentrasi

dalam program pembelajaran ini serta diakhir acara memberikan evaluasi terhadap

pebelajaran yang telah disimak oleh pendengar. Pembacaan materi pada

pembelajaran ini secara seksama dilakukan oleh seorang narator.

TREATMEN

ADEGAN 1

Program ini diawali dengan musik tema yang sekaligus sebagai background pada

saat ANN1 membacakan judul dan pelajaran dan selanjutnya ANN2 mengajak

pendengar untuk siap belajar memahami materi empat yang dibahas melalui

program pembelajaran ini dan mempersilahkan narator untuk memberikan materi

pelajaran empat.

ADEGAN 2

Musik Jembatan sekaligus background mengawali adegan dua ini, selanjutnya

narator menjelaskan penenda uraian proses dan hasil beserta contoh-contohnya.

ADEGAN 3

Musik mengeras dan mengecil, ANN2 mengakhiri pelajaran empat dengan satu

soal pertanyaan. ANN2 berterimakasih dan mengajak pendengar belajar dan

mengakhiri program pembelajaran ini.



NASKAH

Musik/ANN/NAR/Pelaku/FX Suara Musik/Suara FX/Narasi

MUSIK TEMA IN-UP-DOWN-OUT

ANN1 Bahasa Indonesia / Menyimak untuk memahami informasi lisan

dalam konteks bermasyarakat / oleh / mampe siahaan

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN1 Pelajaran empat

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Pada pelajaran empat ini / Anda akan belajar Memahami Penanda

Uraian Proses dan Hasil // sekarang apakah Anda sudah siap dan

berani mengatakan saya harus bisa Memahami Penanda Uraian

Proses dan Hasil / kalau sudah mari kita simak pembacaan materi

berikut ini// silahkan kak mampe

NAR Memahami Penanda Uraian Proses dan Hasil//

Dalam karangan berbentuk eksposisi / sering ditemui uraian cara

atau proses yang diakhiri dengan hasil yang didapatkan // Uraian

proses biasanya menggunakan kata-kata hubung lalu / kemudian /



berikutnya / selanjutnya / dan sebagainya yang menunjukkan adanya

urutan waktu atau berlangsungnya suatu pekerjaan // Secara

gramatikal / uraian proses ditandai oleh penggunaan bentukan kata

dasar / yaitu  nomina / verba / atau adjektiva / dengan imbuhan pe-

an // Untuk uraian hasil ditandai oleh akhiran-an yang dilekatkan

pada kata dasar verba //

Contoh penanda  proses /

*Pengevakuasian korban gempa di Kepulauan Nias berlangsung dua

hari// Pegevakuasian / berimbuhan pe–an / ditambah kata dasar

evakuasi / berbentuk verba / yang artinya proses mengevakuasi //

*Pemutihan kepemilikan KTP di Kelurahan Manggarai merupakan

kebijakan Lurah yang baru// Pemutihan / berimbuhan pe–an /

ditambah kata dasar putih / berbentuk adjektiva  / yang artinya

proses memutihkan atau membuat secara kolektif//

*Bunga akan muncul setelah pemupukan yang intensif//

Pemupukan / berimbuhan pe–an / ditambah kata dasar pupuk /

berbentuk nomina / yang artinya proses memupuk atau memberi

pupuk//

Contoh penanda hasil /



*Mereka digrebek oleh polisi saat menghitung hasil rampokan di

sebuah pematang sawah //

Rampokan / kata dasar  rampok / berbentuk verba  / ditambah

imbuhan -an  yang artinya hasil merampok//

*Ia menjual lukisannya hingga mencapai kisaran lima  juta rupiah//

Lukisan / kata dasar  lukis / berbentuk verba / ditambah imbuhan -an

yang artinya hasil melukis//

*Pantauan penghitungan sementara pemilihan kepala daerah di

Bekasi dimenangkan oleh pasangan Saadudin dan Ramli//

Pantauan / kata dasar  pantau / berbentuk verba / ditambah imbuhan

-an  yang artinya hasil memantau//

MUSIK JEMBATAN DAN BACKGROUND

ANN2 Demikianlah materi yang telah Anda pelajari / apabila Anda belum

paham silahkan putar kembali pelajaran empat ini // kalau Anda

sudah paham / Jawablah soal berikut ini dengan tepat dan benar!//

Buatlah  dua kalimat yang menggunakan afiks atau imbuhan yang

menandakan proses dan hasil! //

Terimakasih atas perhatian Anda / selamat belajar dan sampai jumpa

pada program-program berikutnya//



MUSIK

Musik tema : 1stnoel.mid

Musik Jembatan dan background: Backsound Zodiak Fun.mp3,

Backsound_After_Break.mp3, dan efek Button31.mp3 dan LASER17.mp3

TALENT(PELAKU)

ANN1 : Mampe Siahaan

ANN2 : Merliana Ambarita

NAR : Mampe Siahaan
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BAB 2

MENYIMAK UNTUK MEMAHAMI INFORMASI
LISAN DALAM KONTEKS BERMASYARAKAT

Standar
Kompetensi

- Berkomunikasi dengan bahaa Indonesia setara tingkat
Semenjana

Kompetensi
Dasar

- Menyimak untuk memahami informasi lisan dalam
konteks bermasyarakat

Indikator - Pengidentifikasian sumber informasi sesuai dengan
wacana

- Pencatatan isi pokok informasi dan uraian lisan yang
bersifat faktual, spesifik, dan rinci

- Pengenalan ragam/laras bahasa

- Pembedaan proses dan hasil dengan memerhatikan
ciri atau penanda kata/kalimat

Pada bab ini kita akan mempelajari sumber informasi, macam-macam
sifat informasi, ragam bahasa, dan penanda uraian proses dan hasil.
Dengan mempelajari hal-hal tersebut, kita diharapkan dapat mengenal,
mengindentifikasi sumber informasi sesuai wacana, membedakan informasi
bersifat faktual, spesifik, serta rincian. Selain itu, kita juga diharapkan dapat
memahami ragam bahasa dan penanda uraian proses dan hasil.
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Wacana

Mengantisipasi Dampak Pemanasan Global,
Pelajar pun Menanam Pohon

Sedikitnya 24.000 pelajar SLTA (SMA dan SMK) di DKI Jakarta
berkumpul di Dunia Fantasi Taman Impian Jaya Ancol untuk menghimpun
diri dalam Club Pelajar Cinta Lingkungan “Teens Go Green”. Kekuatan
pelajar ini digalang untuk memulai sekitar 400.000 pohon di DKI Jakarta.

Pelajar pilihan dari 80 SMA/SMK se-DKI Jakarta itu diharapkan bisa
merekrut dan mementor rekan-rekannya untuk ikut peduli ancaman
pemanasan global dan perubahan iklim dengan aksi nyata, seperti menanam
pohon. “Rantai manusia” ini akan menjadi momentum kepedulian pelajar
Ibu Kota terhadap persoalan serius lingkungan.

Berdirinya Club Pelajar Cinta Lingkungan itu dicanangkan Gubernur
DKI Jakarta Fauzi Bowo, Sabtu, 1 / 12 di Panggung Maksima, Dunia Fantasi,
Taman Impian Jaya Ancol (TIJA). Acara itu terselenggara atas kerja sama
TIJA, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta, Yayasan Kehati,
Harian Kompas, Warta Kota, dan Radio Prambors.

Fauzi mengatakan, kalau saat ini pelajar sudah menjadi pemelihara
lingkungan, diharapkan lima tahun sampai 10 tahun mendatang, lingkungan
akan lebih baik. Hari ini baru 80 SLTA besok seluruh sekolah SLTP dan
SLTA di DKI Jakarta diharapkan bergabung.

Fauzi juga memaparkan program pengurangan polusi yang dijanjikan
akan mampu mengurangi tingkat polusi sampai 30 persen. “Itu bisa dicapai
salah satunya dengan mendorong penggunaan energi alternatif bahan bakar
gas terutama untuk angkutan umum,” katanya. Terkait dengan program
hutan bakau, Fauzi berjanji akan lebih banyak menanam bakau di pesisir.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Budi Karya Sumadi
mengatakan, 2.400 pelajar yang mendukung “Teens Go Green” ini akan
menjadi inisiator pelajar peduli lingkungan. Mereka akan menanam dan
memonitor lingkungan di Jakarta. Untuk menarik minat pelajar, anggota
klub  terpilih  dari  setiap  SLTA akan  mendapatkan  fasilitas  kartu  bebas
masuk semua wahana di Ancol.

Di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Ny Ani Yudhoyono bersama Ny
Mufidah Kalla dan sekitar 1.000 perempuan lain juga serentak menanam
berbagai jenis pohon langka. Penanaman pohon oleh Ny Ani Yudhoyono
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dan Ny Mufidah Kalla itu dilakukan bersama dengan tujuh organisasi
perempuan di seluruh Indonesia pukul 08.00 WIB.

Tujuh organisasi perempuan yang bergabung dalam Gerakan
Perempuan Tanam dan Pelihara 10 Juta Pohon adalah Solidaritas Istri
Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Kongres Wanita Indonesia (KOWANI),
Dharma Pertiwi, Bhayangkari, Dharma Wanita Persatuan, Tim Pengerak
PKK, dan Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Selain
para pejabat, penanaman 1.000 pohon di Cibubur mengerahkan anak
sekolah dan anggota Pramuka.

Ny Ani Yudhoyono menanam pohon kecapi (Sandoricum koetjape),
sedangkan Ny Mufidah Kalla menanam pohon jamblang (Syzygium cunini).
Sebanyak 1.000 bibit pohon yang umumnya pohon langka untuk kegiatan
penanaman di Cibubur disediakan Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI
Jakarta. Usai penanaman serentak, Ny Ani melakukan konferensi jarak jauh
dengan Ny Moenartinin T. Narang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
yang serentak menanam 3.000 pohon dan Contantina Suai di Jayapura,
Papua, yang serentak nenanam 4.000 pohon. “Jangan lupa pohon-pohon
itu dipelihara dan disirami agar tumbuh dan bermanfaat,” ujar Ny Ani.

Tiga hari   sebelumnya,   dalam   upaya   menyelamatkan   bumi   dan
menyambut Konferensi Para Pihak Ke-13 Konvensi Kerangka Kerja
PBB tentang Perubahan Iklim (COP-13/UNFCCC), Presiden Yudhoyono
menanam pohon di Cibadak, Bogor, Jawa Barat, dalam gerakan menanam
79 juta pohon.

(Sumber : Kompas, 2 Desember 2007,
dengan sedikit perubahan)

A. Memahami Sumber Informasi
Segala sesuatu yang memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan

seseorang dapat disebut informasi. Informasi dapat diperoleh melalui
berbagai sumber dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disebut dengan
sumber informasi. Sumber informasi  dapat berbentuk  media  tulis cetak,
seperti buku, koran, tabloid, majalah, ensiklopedia, surat, buletin, jurnal,
dan selebaran. Sumber informasi dapat pula berbentuk media elektronik,
seperti radio, televisi, internet, atau didapat langsung dari narasumber yang
bersangkutan dengan melalui percakapan, wawancara, diskusi, seminar,
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dan lain-lain. Narasumber tentunya orang-orang yang dianggap ahli di
bidangnya, seperti tokoh agama, para guru, dan ilmuwan.

Sesuatu disebut sumber informasi jika memenuhi kriteria di bawah
ini.

1. Berisi informasi bersifat objektif, masuk akal, dan faktual

2. Mudah didapat dan dikenal oleh umum

3. Keberadaannya resmi atau diakui

4. Dapat berupa media cetak atau elektronik

5. Dapat ditelaah, dikaji, dan dijadikan ilmu

6. Dapat berbentuk arsip, dokumentasi, dan peninggalan sejarah yang
memang telah diteliti kebenarannya

7. Dapat berupa narasumber, yaitu dari orang yang diakui ahli dalam
bidangnya, informasinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan

Sesuatu tidak dapat disebut sumber informasi jika memenuhi kriteria
berikut.

1. Sarananya belum dikenal secara umum

2. Berisi   hal-hal yang   tak   masuk   akal   dan   tak   dapat   dibuktikan
kebenarannya

3. Masih berisi asumsi, opini, yang perlu dikaji lagi secara ilmiah

4. Sumber informasi tidak akurat dan tidak tetap, selalu berubah-ubah

Banyak sumber informasi yang dapat kita pilih. Memilih sumber
informasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan dalam
mendapatkannya, kualitas isinya, dan bentuk penyampaiannya. Untuk
sumber informasi yang berbentuk media cetak, tentunya cara memperoleh
atau menggalinya ialah dengan membaca. Kegemaran membaca membantu
memperolah informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi cetak
atau tertulis. Jika membaca tidak menjadi kegemaran, kemungkinan
mendapatkan informasi dapat dengan memanfaatkan media elektronik.
Informasi yang disajikan berbetuk audio-visual, selain dapat dilihat juga
dapat didengar. Bentuk media elektronik saat ini dibuat dengan aneka
ragam bentuk serta model yang dapat digunakan dan dinikmati oleh siapa
saja dan kapan saja.
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Sumber informasi juga dapat dijadikan sarana penunjang proses belajar-
mengajar di sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan sarana berisi alat
dan sumber belajar. Di bawah ini diuraikan bentuk dan jenis-jenis sumber
informasi.

Tertulis / cetak Lisan Narasumber
a. kamus

b. buku ilmu pengetahuan

c. buku pelajaran

d. ensiklopedia

e. teks atau naskah

dan lain sebagainya

a. rekaman siaran televisi

b. rekaman radio

c. rekaman wawancara

d. rekaman pidato/khotbah

e. pembacaan wacana/
teks/naskah langsung

a. hasil tanya jawab

b. hasil wawancara

c. pengamatan/
observasi

dan lain
sebagainya

Dalam kegiatan menyimak, sumber informasi yang digunakan sebagai
bahan simakan adalah yang berbentuk rekaman atau uraian lisan. Melalui
informasi yang didengarnya, siswa melakukan penyimakan.

B. Jenis Sifat Informasi
Dari segi sifat dan uraiannya, informasi dapat dibedakan menjadi

informasi bersifat faktual, informasi bersifat opini atau konsep, dan
informasi bersifat pemerian/perincian.

1. Informasi bersifat faktual ialah informasi yang berisi fakta-fakta,
peristiwa nyata dan dapat dibuktikan. Informasi faktual terdiri atas
fakta umum dan fakta khusus.

a. Fakta umum, yaitu informasi yang berisi fakta yang masih umum,
belum teruraikan secara khusus tentang nama tempat, objek
peristiwa, pelaku, dan sebagainya.

Contoh:

- Ayah baru pulang dari luar negeri dan sekarang mereka sedang
menjemputnya di bandara.

- Puluhan pedagang kaki lima dan warung pinggir jalan terkena
razia.
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- Terjadi perampokan di sebuah rumah. Perampok berhasil
menggasak barang-barang pemilik rumah.

b. Fakta khusus, yaitu informasi yang berisi kejadian atau peristiwa
yang dijelaskan secara terperinci atau detail.

Contoh:

- Ayah baru pulang dari Amsterdam dan Ibu, adik serta Paman
sedang menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta.

- Puluhan pedagang kaki lima di Jalan Gunung Sahari Senen,
serta warung di pinggiran proyek Senen terkena razia.

- Terjadi perampokan di sebuah rumah gedung di Jalan
Sukapura, Tanjung Priok Jakarta Utara. Perampok berhasil
menggasak 30 gram perhiasan, 1 unit komputer serta uang 150
juta rupiah.

2. Informasi bersifat Opini atau Konsep

Informasi bersifat opini ialah informasi yang masih berupa pendapat,
pikiran atau pendirian seseorang tentang sesuatu. Konsep ialah ide
atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.

Contoh opini:

- Banyak remaja sekarang yang bersifat permisif, mengganggap
semua serbaboleh tanpa mempertimbangkan norma-norma yang
berlaku.

- Sebagian besar lulusan UN tahun ini mendapatkan nilai yang
memuaskan, hal itu dikatakan Kepala Sekolah SMK At-Takwa
dalam pidato sambutan pada acara perpisahan siswa kelas 3.

Contoh konsep:

- Sebelum seminar atau diskusi dimulai, biasanya para peserta
diskusi diberikan sebuah makalah. Makalah adalah tulisan yang
berisikan prasaran, pendapat yang berisi uraian atau pembahasan
pokok persoalan yang akan dibicarakan dalam rapat, diskusi, dan
sejenisnya. Makalah juga sering diartikan jenis tugas pada mata
kuliah tertentu yang berisi hasil kajian pustaka atau tulisan tentang
suatu hal.
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3. Informasi bersifat pemerian

Dalam menjelaskan sesuatu yang bersifat uraian khusus, penulis
biasanya menjabarkan penjelasan khusus tersebut menyamping atau
horizontal atau berbentuk satuan ke bawah secara vertikal. Uraian
khusus yang berupa penyebutan berbentuk kata atau frasa umumnya
ditulis secara horizontal atau melebar dari kiri ke kanan. Namun ada
juga perincian yang berupa unsur-unsur atau bagian yang berbentuk
kalimat.

Contoh rincian berbentuk kalimat ditulis berbentuk satuan-satuan
secara vertikal.

- Proses untuk mempelajari unsur-unsur suatu bahasa meliputi:

(1) Pengenalan lambang-lambang bunyi,

(2) Pengenalan lafal dan tanda baca,

(3) Pemahaman kosakata bersifat kekrabatan, dan

(4) Pemahaman terhadap bentuk kata, frasa, kata tugas, klausa,
dan  perubahan makna.

Contoh perincian berbentuk kata yang ditulis secara horizontal. Masing-
masing unsurnya dipisahkan oleh tanda koma (,)

- Untuk keperluan lomba lukis, Reihan harus menyiapkan alat tulis,
karton, cat air, dan kuas.

C. Ragam Bahasa
Dalam bahasa Indonesia terdapat aneka ragam bahasa yang timbul

akibat  pengaruh  dari  berbagai  hal yang  berhubungan  dengan  penutur
bahasa dan sarana atau media yang digunakan.

1. Hal yang berhubungan dengan penutur dapat dibedakan seperti berikut.

a. Latar belakang daerah penutur. Ragam bahasa Indonesia yang
dipengaruhi oleh latar belakang daerah penuturnya menimbulkan
ragam daerah atau dialek. Dialek adalah cara berbahasa Indonesia
yang diwarnai oleh karakter bahasa daerah yang masih melekat
pada penuturnya. Contoh: Bahasa Indonesia dengan dialek Betawi
biasanya menggunakan fonem /e/ untuk melafalkan kata yang
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berakhir dengan vokal /a/., misalnya apa menjadi ape, di mana
menjadi di mane, dan seterusnya. Begitu pula dengan logat Jawa
untuk menyebutkan kata berawalan konsonan /b/ akan terdengar
bunyi an konsonan /m/, misalnya, Bandung menjadi mBandung,
Bogor menjadi mBogor.

b. Latar belakang pendidikan penutur. Berdasarkan latar belakang
pendidikan penutur, timbul ragam yang berlafal baku dan yang
tidak berlafal baku khususnya dalam pengucapan kosakata yang
berasal dari unsur serapan asing. Kaum berpendidikan umumnya
melafalkan sesuai dengan lafal baku. Namun, untuk yang kurang
atau tidak berpendidikan, pelafalan diucapkan tidak tepat atau
tidak baku. Contoh pengucapan kata film, foto, fokus, fakultas
diucapkan pilm, poto, pokus, pakultas.

c. Situasi pemakaian, sikap, dan hubungan sosial penutur.
Berdasarkan hal ini, timbul ragam formal, semiformal, dan
nonformal.  Ragam formal digunakan pada situasi resmi atau
formal, seperti di kantor, dalam rapat, seminar, atau acara-acara
kenegaraan. Ragam formal menggunakan kosakata baku dan
kalimatnya terstruktur lengkap. Ragam formal juga dipakai jika
penutur berbicara pada orang yang disegani atau dihormati,
misalnya pimpinan perusahaan.

Ragam semiformal dan nonformal biasa dipakai pada situasi tidak
resmi seperti di warung, di kantin, di pasar, pada situasi santai, dan
akrab. Ragam semiformal dan formal dibedakan oleh pemilihan
katanya. Ragam formal menggunakan kalimat yang tidak lengkap
gramatikalnya dan kosakata yang dipilih cenderung tidak baku,
sedangkan ragam nonformal relatif sama dengan ragam informal
hanya pilihan katanya lebih luwes atau bebas. Kata-kata daerah
atau gaul dapat digunakan sepanjang masing-masing penuturnya
memahami dan tak terganggu dengan penggunaan kata tersebut.

Contoh:

1. Kalau soal itu, saya nggak tau persis. (informal/semiformal)

2. Emangnya kamu nggak dikasih kupon. (semiformal)

3. Kalau soal itu, ogut nggak tau deh. (nonformal)

4. Emangnya situ nggak ngantor, Mas. (nonformal)
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d. Ruang lingkup pemakaian atau pokok persoalan yang dibicarakan
di lingkungan kelompok penutur. Banyak persoalan yang dapat
menjadi topik pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari. Saat
membicarakan topik tertentu, seseorang akan menggunakan
kosakata kajian atau khusus yang berhubungan dengan topik
pembicaraan tersebut. Ragam bahasa yang digunakan untuk
membahas suatu bidang akan berbeda dengan bidang lainnya,
misalnya pembicaraan yang berhubungan dengan agama tentu
menggunakan istilah yang berhubungan dengan agama, begitu
pula dengan bidang lainnya, misalnya bidang hukum, kedokteran,
dan ekonomi. Masing-masing memiliki ciri khas kata atau ragam
bahasa yang digunakan. Termasuk penggunaan ungkapan atau
gaya bahasanya. Variasi ini disebut dengan laras bahasa.

Di bawah ini, beberapa contoh ragam yang merupakan laras
bahasa

Wacana tentang teknologi komunikasi:

Banyak situs internet baik di luar maupun di dalam negeri yang
menyediakan fasilitas ruang obrolan (chatting room) ini. Salah satu
yang  cukup  populer  di  Indonesia  adalah  milik detik.com. Agar
percakapan aman dari umum, chatter dapat membuat web pribadi.
Pembuatannya dapat gratis melalui fasilitas NBCi.com.

Wacana yang berhubungan dengan persoalan kesehatan:

Penyakit chikungunya diakibatkan oleh virus yang ditularkan oleh
nyamuk Aedes aegypti. Virus ini membuat penderita mengalami
demam tinggi selama lima hari. Setelah mengalami masa inkubasi
selama tiga hari hingga dua belas hari, penderita akan jatuh sakit.
Selain demam, penderita juga akan mengalami rasa ngilu pada
otot, mual hingga muntah.

Wacana surat kabar:

Lima siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Taruna,
Purwakarta, tewas akibat truk yang mereka tumpangi terguling di
kawasan Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu
(9/5) sekitar pukul 13.30. Para siswa tersebut menumpang truk usai
berekreasi ke Waduk Cirata setelah merampungkan ujian.
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Wacana bergaya sastra:

Grace mengambil payung dari bawah jok tempat duduk dan
beranjak keluar. Dari arah lapangan, murid-murid dengan baju
olahraga enggan berteduh. Pakaian mereka sudah sangat kuyup,
tetapi semangat mereka untuk bermain basket masih menyala
dalam hujan. Beberapa anak yang tidak bermain bersorak–sorai
dan bertepuk tangan sembari menyipratkan air yang berkubang di
tanah dengan kaki mereka.

2. Berdasarkan sarana atau media yang digunakan, ragam bahasa
dibedakan menjadi ragam lisan dan tulisan.

Perbedaan ragam lisan dan tulisan:

Ragam lisan Ragam tulisan
1. Menghendaki adanya

teman/mitra bicara.

2. Unsur gramatikal seperti
subjek, predikat, objek
tidak tampak. Yang tampak
adalah gerakan, mimik, dan
ekspresi.

3. Terikat oleh situasi, kondisi,
ruang, dan waktu.

4. Makna dipengaruhi oleh
tekanan atau nada suara.

1. Tidak harus ada teman bicara
di hadapan

2. Fungsi gramatikal
dinyatakan  secara eksplisit.

3. Tidak terikat situasi, ruang,
dan waktu.

4. Makna ditentukan oleh
pemakaian tanda baca.

D. Memahami Penanda Uraian Proses dan Hasil
Dalam karangan berbentuk eksposisi, sering ditemui uraian cara atau

proses yang diakhiri dengan hasil yang didapatkan. Uraian proses biasanya
menggunakan kata-kata hubung lalu, kemudian, berikutnya, selanjutnya, dan
sebagainya yang menunjukkan adanya urutan waktu atau berlangsungnya
suatu pekerjaan.

Secara gramatikal, uraian proses ditandai oleh penggunaan bentukan
kata dasar (nomina, verba, atau adjektiva) dengan imbuhan pe–an. Untuk
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uraian hasil ditandai oleh akhiran –an yang dilekatkan pada kata dasar
verba.
Contoh penanda  proses:
- Pengevakuasian korban gempa di Kepulauan Nias berlangsung dua

hari.
Pegevakuasian = pe–an + evakuasi (verba) proses
mengevakuasi

- Pemutihan kepemilikan KTP di Kelurahan Manggarai merupakan
kebijakan Lurah yang baru.
Pemutihan = pe–an + putih (adjektiva) proses memutihkan/
membuat secara kolektif

- Bunga akan muncul setelah pemupukan yang intensif.
Pemupukan = pe–an + pupuk (nomina) proses memupuk/
memberi pupuk.

Contoh penanda hasil:
- Mereka digrebek oleh polisi saat menghitung hasil rampokan di sebuah

pematang sawah.
Rampokan = rampok (verba)  + -an hasil merampok

- Ia menjual lukisannya hingga mencapai kisaran lima  juta rupiah.
Lukisan = lukis (verba) + -an hasil melukis

- Pantauan penghitungan sementara pemilihan kepala daerah di Bekasi
dimenangkan oleh pasangan Saadudin dan Ramli.
Pantauan = pantau (verba) + -an hasil memantau

RANGKUMAN

A. Memahami Sumber Informasi

Sumber Informasi ialah informasi yang dapat diperoleh melalui
berbagai sumber dalam bentuk lisan maupun tulisan.

B. Jenis Sifat Informasi

Sifat informasi dibedakan menjadi tiga.

1. Informasi bersifat faktual
2. Informasi bersifat opini atau konsep
3. Informasi bersifat pemberian
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C. Ragam Bahasa

Ragam bahasa terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Hal yang berhubungan dengan penutur , dibedakan atas empat
hal.

a. berdasarkan latar belakang daerah penutur.

b. berdasarkan latar belakang pendidikan penutur.

c. berdasarkan situasi pemakaian, sikap dan hubungan
sosial penuturnya, timbul ragam formal, semi formal, dan
nonformal.

d. berdasarkan ruang lingkup pemakaian dan pokok
persoalan.

2. Berdasarkan penggunaan sarana atau media.

D. Memahami Penanda Uraian Proses dan Hasil

Uraian proses dalam karangan ditandai oleh pemakaian kata
hubung: lalu, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya yang diikuti oleh
pernyataan hasil. Secara gramatikal uraian proses ditandai dengan
penggunaan pe--an pada nominal, verbal, dan ajdektiva, sedangkan
uraian hasil ditandai dengan akhiran -an.

TUGAS MANDIRI :

Supaya Anda lebih memahami materi ini, kerjakanlah tugas-tugas
berikut.
a. Bacalah wacana di halaman awal bab ini. Tulislah uraian yang

termasuk fakta, opini, dan perincian.

b. Carilah 4 jenis wacana yang menggunakan laras bahasa yang berbeda
di koran atau majalah. Tulis atau tempelkan di buku tugas berikut
sumber bacaannya. Setelah itu beri penjelasan.

c. Carilah pula wacana yang berisi uraian proses dan hasil. Tulis atau
tempelkan di buku tugas atau lembar kerja.
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UJI KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini!

1. Yang termasuk fakta adalah

a. Rumah yang terkena banjir berjumlah 92 buah.
b. Semua anak Indonesia wajib  bersekolah.
c. Kita harus memberantas narkoba sampai ke akarnya.
d. Agar lingkungan kota bersih mari kita jaga kebersihan.
e. Jakarta rawan kecelakaan lalu lintas.

2. Seorang  siswa  SMK  bercita-cita  ingin  masuk  ke  Fakultas  Ekonomi
Universitas Indonesia.
Alasan yang tepat untuk dapat masuk ke Fakultas Ekonomi di UI
ialah
a. Keluarganya umumnya lulusan UI.
b. Nilai Matematika dan IPA saya selalu sangat memuaskan.
c. Lulusan Fakultas Ekonomi UI selalu dapat pekerjaan.
d. Saya akan mengembangkan bakat, minat, kemampuan di bidang

ekonomi.
e. Setuju ekonomi sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

3. Terjadi gerakan reformasi dan krisis ekonomi yang berkepanjangan
di negeri ini telah membawa pengaruh dalam kehidupan sosial.
Salah satu contoh negatif dari pengaruh itu adalah makin meluasnya
kenakalan remaja. Berbagai tindakan kenakalan seperti kebut-kebutan,
penggunaan obat-obat terlarang, pencurian, perampokan, sampai
dengan tindakan asusila hampir setiap hari tertampung di surat kabar.
Tentu saja kita tak boleh tinggal diam menghadapi peristiwa seperti
ini.

Kalimat opini yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah

a. Maraknya aksi kebut-kebutan di Jalan Karangmenjangan setiap
malam minggu meresahkan masyarakat sekitar dan pemakai
kendaraan.

b. Berkali-kali gobang itu dibacokkan ke tubuh Dewi karena tidak
mau menyerahkan sepeda motornya.

c. Sabtu dini hari, petugas Polres Surabaya menangkap empat “ayam”
ABG yang sedang beroperasi di hotel.
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d. Para orang tua seharusnya memerhatikan lebih serius perilaku
putranya untuk mengurangi perilaku yang menyimpang.

e. Minggu dini hari, petugas kepolisian berhasil mengamankan
empat remaja yang kedapatan membawa cimeng (ganja) setelah
melakukan razia.

4. Kalimat yang merupakan fakta khusus ialah
a. Indonesia belum memiliki kereta api bawah tanah.
b. Peristiwa itu terjadi pada pagi hari, Sabtu, 23 Juni 2007 di Pantai

Indramayu.
c. Beberapa nelayan dinyatakan hilang saat melaut.
d. Para siswa harus melakukan ujian susulan karena sakit.
e. Kita harus menghormati orang tua dan guru.

5. Kalimat yang termasuk opini ialah
a. Indonesia belum memiliki kereta api bawah tanah.
b. Peristiwa itu terjadi pada pagi hari, Sabtu, 23 Juni 2007 di Pantai

Indramayu.
c. Beberapaperairanpantairusakakibatabrasikarenatidakdipelihara

dengan baik.
d. Para siswa harus melakukan ujian susulan karena sakit.
e. Kita harus menghormati orang tua dan guru.

6. Gizi yang baik sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan kecerdasan,
terutama untuk anak-anak balita dan usia sekolah. Dalam situasi
krismon seperti sekarang, banyak anak usia sekolah yang perlu
mendapatkan bantuan. Ibu-ibu pengajian mengadakan kegiatan sosial
dengan nama “peduli balita”, misalnya pemberian minuman susu
gratis dan pemberian makanan bergizi.
Pernyataan yang sesuai dengan fakta dalam bacaan di atas adalah
a. Kegiatan itu baik, tetapi apakah tidak menimbulkan kecemburuan

sosial?
b. Kegiatan-kegiatan positif dalam menunjang perbaikan gizi balita

perlu direalisasikan.
c. Sebaiknya, sebelum kita melaksanakan kegiatan, perlu dievaluasi

untung dan ruginya.
d. Pikiran saya sejalan dengan gagasan Anda, yaitu bahwa fakta

tentang anak putus sekolah perlu dicari.
e. Saya sependapat dengan Anda dan siap membantunya.
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7. Bahasa yang dipakai di berbagai bidang ilmu dan masing-masing
memiliki perbedaan disebut

a. ragam bahasa
b. bentuk bahasa
c. laras bahasa
d. gaya bahasa
e. unsur bahasa

8. (1) Di sini peran pendidikan sangat vital. (2) Pemberdayaan perempuan
pun menjadi agenda dalam proses pembelajaran. (3) Para penentu
kebijakan kurikulum mestinya berkaca pada agenda ini. (4) Data empiris
dari ekonomi Marco Francesconi menganalisis dan British Household
Panel Survey yang mendata 10 ribu individu dari 5.500 keluarga. (5)
Penelitian dilakukan sejak 1991-1999. (6) Data ini menunjukkan bahwa
pria yang sukses justru akan memilih dengan wanita karier yang bekerja
keras.

Kalimat yang berisi fakta pada paragraf tersebut terdapat pada nomor

a. (1) dan (2) b. (2) dan (3)
c. (3) dan (5) d. (4) dan (6)
e. (3) dan (5)

9. Yang merupakan bahasa surat kabar ialah

a. Alfalfa mengandung klorofil yang bermanfaat bagi kesehatan
manusia.

b. Penelitian ini mengambil objek di daerah utara wilayah Cirebon.
c. Proses pemilihan kepala daerah berlangsung sangat tertib.
d. Kebakaran hanguskan puluhan rumah di Penjaringan Utara.
e. Rasa terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah

membantu.

10. Ragam bahasa ilmu pengetahuan ialah
a. Kejadian ini melibatkan berbagai disiplin ilmu.
b. Drama kolosal itu digarap oleh sutradara Imam Tantowi.
c. Saturnus memiliki diameter kurang lebih 10 kali diameter bumi

dalam tata surya.
d. Beberapa pekerja ikut tertimbun tanah longsor itu.
e. Gunung Semeru menunjukan aktifitasnya.



34 Bahasa Indonesia SMK/MAK Setara Tingkat Semenjana Kelas X

11. Ragam bahasa sastra ialah

a. Polisi dan Tim SAR belum menemukan nelayan yang hilang.
b. Lelaki umur tiga puluh tahun dan berjenggot itu masuk ke rumah

makan itu dengan tenang.
c. Pasien rumah sakit itu memprotes adanya mal praktek yang terjadi

padanya.
d. Tumbuhan anggur hidup di daerah tropis dengan kelembaban

tertentu.
e. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan ialah tersangkanya.

12. (1) Lain benalu lain pula cendana. (2) Kalau benalu dianggap bukan
tanaman berharga, lain cerita dengan pohon yang bernama santalun
album atau cendana. (3) Kayu berbau harum ini termasuk komoditi
agak bernilai tinggi. (4) Jelas harganya mahal. (5) Sayangnya,
populasinya makin menipis karena para penangkar mengalami
kesulitan mengembangkannya. (6) Biji cendana sulit tumbuh. (7) Meski
bijinya mudah berkecambah, cendana muda mudah mati.

Kalimat fakta dalam paragraf di atas terdapat pada nomor

a. 1 dan 3
b. 3 dan 5
c. 4 dan 6
d. 5 dan 6
e. 5 dan 7

13. Kalimat yang menyatakan hasil adalah

a. Rambutan itu mahal harganya.
b. Ia suka berkumpul dengan temannya di pangkalan itu.
c. Penghasilannya bisa mencapai lima juta rupiah per bulan.
d. Ia memendam perasaannya selama lima tahun.
e. Karangannya mendapat juara satu lomba mengarang tingkat

kotamadya.

14. Kalimat yang menyatakan proses ialah

a. Pemerintah merencanakan membangun transportasi sungai di
Jakarta.

b. Penantian yang panjang membuahkan hasil sangat mengharukan
antara sang ibu dan anaknya.

c. Habis manis sepah dibuang.
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d. Pengungsi korban lumpur Lapindo mengharapkan bantuan
pemerintah.

e. Telah terjadi unjuk rasa besar-besar pada hari buruh sedunia.

15. Sejak jam tujuh pagi, ia mengikuti ... tentang narkoba.
Kata berimbuhan pe–an untuk pengisi titik-titik yang tepat adalah

a. pelajaran
b. pemberantasan
c. penanggulangan
d. penyuluhan
e. penelitian

16. Ia diminta pimpinan untuk menyerahkan ... keuangan bulan ini.

Kata berakhiran –an untuk pengisi titik-titik yang tepat pada kalimat
di  atas adalah

a. laporan

b. rincian
c. uraian
d. rancangan
e. bayaran

17. Karanganyangberisiuraiancaraatautahapanprosesbesertapernyataan
hasilnya disebut juga

a. narasi d. argumentasi
b. deskripsi e. persuasi
c. eksposisi

18. Kata hubung yang menunjukkan adanya proses yang berlangsung atau
penandaan urutan waktu ialah di bawah ini, kecuali

a. selanjutnya d. kemudian
b. setelah itu e. lalu
c. dan lagi

19. Pemerintah kota dan DPRD menyepakati anggaran untuk pendidikan
sekitar 23 persen tahun ini.
Akhiran –an pada kata anggaran berarti
a. sesuatu yang berkaitan dengan uang
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b. hasil dari sesuatu yang dianggarkan
c. proses menganggarkan
d. hal penganggaran
e. masalah keuangan yang direncanakan

20. Kalimat yang berisi pemerian adalah

a. Ahmad membeli sepatu di Pasar Baru dan Jatinegara.
b. Barang itu dijual seharga Rp. 50.000 dan Rp. 30.000.
c. Ibu sedang menawar harga barang-barang rumah tangga.
d. Bibi membeli keperluan dapur berupa kecap, garam, gula pasir,

dan cabe.
e. Barang-barang rumah tangga ini dapat dijual di pasar loak.

II. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat dan benar!

1. Sebutkan jenis-jenis sumber informasi!

2. Sebutkan contoh bentuk informasi yang tergolong media cetak,
sebanyak 5 buah!

3. Buatlah contoh uraian berisi fakta khusus!

4. Buatlah contoh uraian berisi opini atau konsep!

5. Buatlah contoh uraian yang bersifat pemerian berupa satuan kalimat
atau bagian!

6. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa?
7. Buatlah dua kalimat yang menggunakan afiks/imbuhan yang

menandakan proses dan hasil!
8. Buatlah kalimat yang menggunakan ragam semi formal, sebanyak 2

buah!

9. Buatlah 2 contoh yang bukan termasuk sumber informasi?

10. Bagaimana ciri-ciri sumber informasi yang baik?
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