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SARI 
 

Pramustika, Teza Febriana. 2011. Pengembangan Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara dengan Narasumber Berbasis Meningkatkan 

Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Skripsi. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Subyantoro, M. Hum, Pembimbing 
II: Tommi Yuniawan, S. Pd., M. Hum. 

Kata kunci: media pembelajaran, berwawancara dengan narasumber, kemandirian 
anak. 

 

Media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar yang dapat 
mempermudah penyampaian pesan (informasi) kepada siswa. Penggunaan media 
pembelajaran sangat menunjang keberhasilan pembelajaran siswa. Di sekolah, 
pembelajaran berwawancara dengan narsumber merupakan salah satu kompetensi 
yang harus dikuasai oleh siswa. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh 
peneliti, diketahui beberapa masalah dalam pembelajaran berwawancara dengan 
narasumber, yaitu tidak adanya media pembelajaran yang efektif dan sesuai 
dengan kondisi serta keinginan siswa, sehingga siswa kurang antusias dalam 
mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, perlu kiranya dikembangankan media 
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru kelas V SD. 

Penelitian ini mengkaji tentang: 1) bagaimana profil media pembelajaran 
berwawancara yang dibutuhkan oleh siswa kelas V SD; 2) bagaimana desain dan 
prototipe media VCD pembelajaran berwawancara untuk siswa kelas V SD; dan 
3) bagaimana validasi prototipe VCD berwawancara dengan narasumber sebagai  
media pembelajaran berwawancara untuk siswa kelas V SD. Berkaitan dengan 
permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) profil 
media pembelajaran VCD berwawancara untuk siswa kelas V SD yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa dan guru; 2) desain dan prototipe media pembelajaran 
VCD berwawancara untuk siswa kelas V SD yang sesuai kebutuhan siswa dan 
guru; dan 3) Perbaikan oleh peneliti terhadap media pembelajaran VCD 
berwawancara untuk siswa kelas V SD sesuai kebutuhan siswa dan guru.   

Pengembangan media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 
meningkatkan kemandirian anak merupakan alternatif media pembelajaran 
berwawancara untuk SD. Adanya animasi di dalamnya menjadikan VCD 
pembelajaran berwawancara ini memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa kelas V 
SD. Selain itu, media pembelajaran ini disajikan dalam bentuk interaktif yang 
juga sebagai salah satu penerapan aspek kemandirian anak.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development 
(R&D) yang meliputi 6 tahap. Instrumen penelitian meliputi angket, lembar 
observasi, dan lembar uji validasi. Analisis kebutuhan menggunakan lembar 
observasi dan angket/kuesioner, sementara validasi prototipe media menggunakan 
lembar uji validasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas V, 
masing-masing dari SD Al Madina, SD N 2 Petompon, dan SD N 2 Sekaran. 
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu 
pemaparan data dan simpulan data. 

Setelah penelitian dilakukan, diperoleh hasil penelitian, yaitu 1) profil 
media pembelajaran VCD berwawancara untuk siswa kelas V SD yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa dan guru; 2) desain dan prototipe media pembelajaran 
VCD pembelajaran berwawancara untuk siswa kelas V SD; dan 3) validasi 
prototipe VCD berwawancara dengan narasumber sebagai media pembelajaran 
berwawancara untuk siswa kelas V SD.  
 Saran yang disampaikan dalam penelitian adalah (1) guru hendaknya  
mengembangkan media pembelajaran berwawancara dengan narasumber yang 
menarik, menyenangkan, dan mencerdaskan agar siswa dapat mencapai 
kompetensi yang diinginkan dan tidak merasa bosan, (2) selain belajar di dalam 
kelas, siswa hendaknya lebih aktif belajar dan mencari materi tambahan di luar 
kelas, khususnya praktik berwawancara dengan narasumber, dan (3) hendaknya 
perlu diadakan pengembangan terhadap media pembelajaran berwawancara 
dengan narasumber untuk melengkapi kekurangan pada media pembelajaran 
berwawancara dengan narasumber  yang telah ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan arus informasi, ilmu pengetahuan, 

teknologi, serta seni yang makin pesat maka diperlukan kemampuan seseorang 

untuk dapat menyerap dan memanfaatkan informasi dalam bidang-bidang 

tersebut. Selain itu, perkembangan globalisasi informasi menuntut kemampuan 

seseorang untuk mampu berkomunikasi dengan baik terutama dalam 

mengemukakan pendapat dan idenya. Untuk itu, pengembangan kemampuan 

berkomunikasi lisan atau berbicara di kalangan masyarakat perlu dibangun sedini 

mungkin. Salah satu bagian dari aspek berbicara merupakan kemampuan 

berwawancara. Seseorang yang telah mampu melakukan wawancara dengan baik, 

akan mendukung kelancaran komunikasinya. Untuk itu, berkomunikasi dengan 

orang lain, dalam hal ini wawancara juga harus diajarkan pada anak-anak sejak 

dini, yaitu pada usia sekolah dasar. Dalam hal ini, pembelajaran berwawancara 

telah diterapkan pada siswa kelas V Sekolah Dasar. 

Pewawancara dituntut dapat menempatkan diri dan dapat mewakili 

khalayak sehingga pertanyaannya memancing jawaban narasumber. Jawaban ini 

merupakan informasi yang benar-benar diperlukan dan diinginkan khalayak 

(Wahyudi dalam Fadli 2003:27). Mereka dituntut dapat mempersiapkan diri 

menghadapi segala tuntutan terutama saat berwawancara dengan narasumber. 
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Kemungkinan mereka akan mengalami krisis percaya diri dan kurang persiapan. 

Dengan mengetahui bagaimana teknik berwawancara yang baik, kemudian 

berlatih dan menguasai apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan 

sebelum berwawancara, diharapkan siswa mampu berwawancara dengan 

narasumber secara baik.  

Namun, pada kenyataan dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, 

sebagian besar siswa kelas V SD masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

tersebut. Mereka masih belum mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan. Sebagian besar dari mereka belum mampu menguasai praktik 

berwawancara. Hal tersebut disebabkan mereka tidak dapat melihat dan 

mempelajari secara langsung bagaimana praktik berwawancara dengan baik. 

Dengan demikian, seorang siswa agar mampu berwawancara dengan baik 

harus disertai proses belajar secara tepat. Tinjauan filosofis, psikologi kognitif, 

psikologi sosial, dan teori sains sepakat menyatakan bahwa belajar merupakan 

suatu proses perubahan. Siswa sendiri yang melakukan perubahan tentang 

pengetahuannya. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, 

mediator, dan pembimbing. Jadi guru hanya dapat membantu proses perubahan 

pengetahuan di kepala siswa melalui perannya menyiapkan scaffolding dan 

guiding, sehingga siswa dapat mencapai tingkatan pemahaman yang lebih 

sempurna dibandingkan dengan pengetahuan sebelumnya.  

Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada pendidik yang 

dituntut dapat mengajar secara profesional dengan metode dan kurikulum yang 

bagus, melainkan peran aktif siswa dalam proses belajar juga sangat menentukan 
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keberhasilan pendidikan. Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari prestasi 

belajarnya. Keunggulan prestasi belajar selalu menjadi penilaian utama 

masyarakat terhadap suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Hal ini tidak terlepas 

dari keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Proses belajar merupakan 

hal yang kompleks dan siswalah yang menentukan terjadi tidaknya belajar, 

sehingga siswa dituntut aktif dan mandiri dalam belajar. Untuk meningkatkan 

kemandirian siswa ini dapat dipupuk mulai dari ketika berlangsungnya proses 

pembelajaran, penyelesaian tugas, serta pertanggungjawabannya. Siswa dengan 

kemandirian yang tinggi akan berusaha untuk mendapatkan dan menggunakan 

segala fasilitas dan sumber belajar dengan seoptimal mungkin. Sikap mandiri 

siswa dalam mengerjakan tugas harus dipupuk sedini mungkin, karena dengan 

sikap mandiri dapat menunjukkan inisiatif, berusaha untuk mengejar prestasi, 

mempunyai rasa percaya diri. Dengan demikian, meningkatkan kemandirian anak 

merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan sejak dini. 

Dampak perkembangan Iptek terhadap proses pembelajaran adalah 

diperkayanya sumber dan media pembelajaran, seperti buku teks, modul, 

overhead transparansi, film, video, televisi, slide, hypertext, web, dan sebagainya. 

Guru profesional dituntut mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis 

media pembelajaran yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini media pembelajaran 

menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses 

pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara 

optimal. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan 
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untuk menyampaikan pesan pembelajaran (Sanaky 2009:3). Selain itu, menurut 

Azhar (2007:26) media pembelajaran dapat memperjelas penyampaian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil 

belajar. Selain itu, media pembelajaran juga dapat meningkatkan dan 

mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, 

interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan 

siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.  

Melihat betapa pentingnya penggunaan dan fungsi media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran tersebut didukung dengan semakin lengkapnya 

fasilitas yang disediakan di sekolah-sekolah saat ini, misalnya keberadaan 

laboratorium bahasa, media elektronik seperti VCD player, televisi, internet, dan 

komputer seharusnya dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Namun pada 

kenyataannya fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 

guru terutama dalam pembelajaran berwawancara. Hal ini terjadi karena sulitnya 

mendapatkan contoh materi dan literatur yang berwujud media, misalnya VCD 

pembelajaran. 

Untuk mempermudah pembelajaran berwawancara pada siswa sekolah 

dasar, dibutuhkan media pembelajaran yang dapat menunjang siswa untuk 

menguasai teknik berwawancara. Media yang dibutuhkan merupakan media yang 

komunikatif dan menarik. Selain itu, buku-buku atau bahan ajar yang beredar di 

lapangan lebih banyak membahas tentang hal-hal yang teoretis dan tidak 

dilengkapi dengan hal-hal yang bersifat praktis. Buku dan bahan ajar tersebut 

cenderung hanya mengarahkan cara atau teknik untuk melakukan wawancara 
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tanpa diimbangi pemaparan mengenai contoh dan teknik latihan untuk 

berwawancara agar memilki vokal, penampilan, dan penguasaan materi yang baik 

secara total. Bahan ajar yang beredar di lapangan juga belum mampu menjadi 

solusi akan kendala-kendala yang sering dihadapi siswa seperti kurangnya 

kepercayaan diri, kecemasan, kurangnya persiapan, dan kendala mood atau 

suasana hati yang berubah-ubah.       

Melihat paradigma tersebut, muncul permintaan dari guru dan siswa untuk 

tersedianya media pembelajaran berwawancara dengan narasumber. Apabila ada 

sebuah buku yang memaparkan teori tentang berwawancara, akan lebih baik 

apabila dilengkapi VCD sebagai wujud pandang-dengar (ilustrasi) dari teori yang 

ada pada buku. Ketika pembelajaran memiliki dimensi audio-visual, pesan yang 

diberikan akan menjadi lebih kuat karena kedua sistem penyampaian tersebut. 

Belajar tidaklah cukup hanya dengan membaca dan mendengarkan, tetapi juga 

perlu melihat dan harus mempraktikkan. Agar dapat belajar dengan melihat, 

mendengar, dan mempraktikkan, dibutuhkan media pembelajaran yang tidak 

hanya bisa dibaca namun juga bisa dilihat dan didengar.   

Menghadapi tantangan tersebut, peneliti berusaha  mengembangkan media 

pembelajaran berupa VCD pembelajaran berwawancara. Media pembelajaran 

yang dihasilkan peneliti tidak hanya berisi tentang pengetahuan seputar teori 

tetapi juga teknik-teknik berwawancara beserta contohnya yang dikemas secara 

menarik agar meningkatkan minat belajar siswa. Dengan melihat petunjuk dan 

contoh berwawancara diharapkan siswa dapat mengatasi kendala dan keterbatasan 

yang muncul dari dalam diri dan memiliki kemampuan untuk melakukan 
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persiapan, penampilan, dan penguasaan materi dalam berwawancara. Media 

pembelajaran yang akan dikembangkan merupakan media pembelajaran yang 

berbasis teknologi untuk mengembangkan kemandirian anak, yaitu media video 

dilengkapi dengan animasi.  

Media pembelajaran ini merupakan bentuk media yang berupa video 

rekaman yang dikolaborasikan dengan gambar animasi dan disajikan dengan 

macromedia flash. Dengan media ini siswa tidak hanya melihat, tetapi sekaligus 

dapat mendengar dan menikmati pembelajaran berwawancara tersebut. Animasi 

memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit atau sulit 

dipahami. Dengan kemampuan ini, maka animasi dapat digunakan untuk 

menjelaskan suatu materi yang tidak dapat dilihat oleh mata dan hanya tersirat 

dalam tayangan video serta dapat membantu memberikan penjelasan tentang 

materi yang perlu dipahami lebih rinci. Selain itu, animasi sebagai media ilmu 

pengetahuan dapat dijadikan sebagai perangkat ajar atau media pembelajaran yang 

kapan saja siap untuk mengajarkan materi yang telah dianimasikan, terutama 

dengan adanya teknologi interaktif pada saat ini baik melalui perangkat komputer 

ataupun perangkat lainnya. Dengan demikian, animasi sebagai pelengkap pada 

tayangan video dalam media pembelajaran ini dapat meningkatkan kemandirian 

anak dalam belajar. 

Media pembelajaran yang dibuat haruslah media yang sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan psikologis anak. Usia sekolah dasar merupakan 

masa kanak-kanak yang biasa disebut usia kreatif, yaitu anak lebih menunjukkan 

kreativitas dalam bermain selama masa kanak-kanak dibandingkan masa-masa 
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lain. Pada usia ini juga anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan 

untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh 

keterampilan penting tertentu (Soeparwoto, dkk 2007:60-61). Ciri-ciri anak pada 

tahap ini juga ditandai dengan perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir 

memecahkan persoalan dengan menggunakan lambang tertentu (Semiawan 

2008:21). Dari karakteristik anak usia sekolah dasar tersebut dapat diketahui 

bagaimana media yang sesuai dengan mereka. Pada usia tersebut juga dinilai 

sangat tepat jika kemandirian anak mulai ditingkatkan.  

Terkait dengan hal tersebut, peneliti akan mengembangkan media 

pembelajaran yang mampu menjadi jawaban dari permasalahan kebutuhan guru 

dan siswa, dengan belajar dari kekurangan-kekurangan pada pembelajaran dan 

beberapa bahan ajar berwawancara yang telah ada di lapangan. Media 

pembelajaran yang akan dihasilkan peneliti adalah berupa video rekaman 

dilengkapi dengan animasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pembelajaran berwawancara dengan narasumber merupakan salah satu 

bagian dari pembelajaran bahasa yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus 

karena selama ini pembelajaran berwawancara masih dipandang sebelah mata 

oleh siswa, bahkan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia sekalipun. 

Kurangnya perhatian khusus terhadap pembelajaran berwawancara 

mengakibatkan keterampilan siswa dalam mengembangkan keterampilan 

berwawancara masih kurang. Masih banyak siswa yang belum mampu 
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berwawancara dengan vokal, penguasaan materi yang memadai, persiapan diri, 

dan penampilan yang baik.  

Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran berwawancara ditentukan oleh 

berbagai faktor. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga faktor yang 

memengaruhi  keberhasilan pembelajaran berwawancara yaitu faktor teknik dan 

pendekatan dalam pembelajaran yang digunakan oleh guru,  faktor siswa, dan 

faktor bahan ajar. 

1.2.1 Faktor Teknik dan Pendekatan yang Digunakan Guru 

Selama ini dalam pembelajaran berwawancara dengan narasumber, teknik 

dan pendekatan yang digunakan masih konvensional dan kurang bervariasi. Kesan 

monoton dan pembelajaran yang membosankan masih sangat terasa. Belajar 

tidaklah cukup hanya dengan membaca dan mendengarkan tetapi juga perlu 

melihat dan harus mempraktikkan. Namun, yang terjadi selama ini justru 

sebaliknya, guru dalam mengajarkan berwawancara dengan narasumber hanya 

memberikan teori-teori tanpa berani untuk membimbing dalam praktik latihan 

berwawancara dengan narasumber baik dalam kelas ataupun praktik lapangan. 

 

1.2.2 Faktor Siswa 

Banyak siswa beranggapan bahwa berwawancara dengan narasumber 

adalah pekerjaan yang sulit. Sebagian besar mereka masih merasa kurang percaya 

diri dan kurang menguasai apa saja yang harus dilakukan baik sebelum maupun 

saat berwawancara. Untuk melakukan wawancara dibutuhkan sikap percaya diri, 

persiapan materi dan penguasaannya, serta penampilan yang baik. Seorang 
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pewawancara yang baik juga harus mampu memancing jawaban yang dapat 

memecahkan masalah yang hangat sesuai pada porsinya. Siswa dituntut tidak 

hanya asal bicara saja, tetapi juga menguasai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan apa yang akan dibicarakan dan sikap mereka harus sesuai dengan etika 

dan tata cara berwawancara. 

Namun, keadaan itu masih sangat jarang dijumpai. Sebagian besar siswa 

masih merasa kurang percaya diri jika diminta untuk melakukan komunikasi 

dengan orang lain. Apalagi jika diminta mempersiapkan bahan untuk melakukan 

wawancara dan menguasai materinya. Mereka masih menganggap hal itu 

merupakan pekerjaan yang sangat berat karena mereka tidak dapat melihat 

bagaimana praktik berwawancara dengan baik dan sesuai aturan, padahal 

sebenarnya berwawancara merupakan hal yang mengasyikkan dan sangat 

bermanfaat bagi mereka kelak. 

 

1.2.3 Faktor Bahan Ajar dan Media Pembelajaran 

Saat ini kebutuhan akan bahan ajar sangat tinggi. Namun, ternyata 

ketersediaan bahan ajar masih sangat langka dan sangat sulit diperoleh. 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, dapat diketahui bahwa secara umum 

telah ada beberapa buku dalam berwawancara namun masih terdapat beberapa 

permasalahan. Identifikasi secara jelas mengenai masalah-masalah tersebut 

dijelaskan di bawah ini. 
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1) Hingga kini masih sangat jarang buku-buku panduan dan VCD panduan 

berwawancara. Selain itu, buku-buku tersebut memiliki isi yang kurang 

lengkap dan memiliki cakupan yang terlalu sempit.  

2) Buku yang ada saat ini merupakan buku-buku membaca ekspresif yang 

bersifat umum dan kurang fokus pada pembelajaran berwawancara di Sekolah 

Dasar serta kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan wawancara.  

3) Siswa cenderung lebih menyukai sesuatu yang bersifat ringan dan 

menyenangkan. Mereka membutuhkan pembelajaran yang rileks dan tidak 

menegangkan.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi penelitian 

yang akan diteliti. Peneliti berusaha menghasilkan produk/media pembelajaran 

berwawancara untuk siswa SD berupa VCD pembelajaran berwawancara. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah mengembangkan 

media VCD pembelajaran berwawancara untuk siswa kelas V sekolah dasar?  

Secara rinci permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut. 

1) Bagaimana profil media pembelajaran berwawancara yang dibutuhkan oleh 

siswa kelas V SD? 

2) Bagaimana desain dan prototipe media VCD pembelajaran berwawancara 

untuk siswa kelas V SD? 
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3) Bagaimana validasi prototipe VCD pembelajaran berwawancara dengan 

narasumber berbasis meningkatkan kemandirian anak sebagai media 

pembelajaran berwawancara untuk siswa kelas V SD? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini peneliti bertujuan melakukan kajian dalam rangka 

untuk mengetahui tentang hal-hal berikut ini: 

1) Profil media VCD pembelajaran berwawancara untuk siswa kelas V SD yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. 

2) Desain dan prototipe media VCD pembelajaran berwawancara untuk siswa 

kelas V SD yang sesuai kebutuhan siswa dan guru.  

3) Perbaikan oleh peneliti terhadap media VCD pembelajaran berwawancara 

untuk siswa kelas V SD sesuai kebutuhan siswa dan guru.   

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis. 

1) Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, produk media pembelajaran yang dihasilkan peneliti dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya 

pada bidang penelitian pengembangan pada bahasan berwawancara dengan 

narasumber.  
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2) Manfaat Praktis 

Dibuatnya produk media pembelajaran berwawancara untuk siswa SD 

berwujud VCD pembelajaran berwawancara untuk siswa SD, secara praktis akan 

memiliki manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia 

terutama kompetensi berwawancara dengan narasumber sehingga keterampilan 

berwawancara dapat meningkat dan berkembang. Bagi siswa, dengan adanya 

penelitian ini siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna melalui sebuah 

pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mencerdaskan; 

pembelajaran yang tidak hanya mendikte tetapi juga mempraktikkan; menjadi 

pewawancara yang tidak hanya memahami teori tetapi juga pandai mempraktikan.  

Bagi guru, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan berwawancara bagi 

siswa dan bahkan guru itu sendiri. Selain itu, hasil dari penelitian ini akan 

membantu guru dalam mendesain pembelajaran berwawancara dengan konsep 

yang menyenangkan dan mencerdaskan. Guru akan terpacu untuk melaksanakan 

pembelajaran yang tidak hanya mendikte dan tidak sebatas pengetahuan tentang 

teori tetapi praktik berwawancara. 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di 

bidang bahasa dan meningkatkan prestasi siswa. Penelitian ini juga memberikan 

sebuah bentuk media baru, media pembelajaran yang baru. Media pembelajaran 

yang peneliti hasilkan mampu menjadi solusi dalam pembelajaran berwawancara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran dan penelitian 

mengenai keterampilan berbicara khususnya keterampilan berwawancara dengan 

narasumber masih jarang dilakukan. Banyak penelitian dilakukan untuk 

melanjutkan penelitian terdahulu, namun banyak juga penelitian yang baru atau 

penelitian yang dimulai dari nol. Peninjauan terhadap penelitian lain sangat 

dibutuhkan untuk mengetahui perbandingan penelitian yang telah dilakukan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Berikut ini adalah penelitian sebelumnnya mengenai keterampilan 

berbicara dan penelitian pengembangan bahan ajar ataupun media pembelajaran 

yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. 

Penelitian dari jurnal Internasional dengan judul Using Observation 

Checklist to Validate Speaking-Test Tasks oleh O’Sullivan, dkk (2002) 

menunjukkan penggunaan daftar observasi kemampuan berbicara untuk 

mengesahkan penilaian kemampuan berbicara. Selama ini penilaian kemampuan 

berbicara belum dilakukan secara optimal. Sebagian besar sekolah masih 

menggunakan tes tertulis  sebagai penilaian kemampuan berbicara. Kaitan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sebagai penilaian kemampuan 

berbicara harus dilakukan secara tepat, yaitu penilaian praktik. Dalam 
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pembelajaran berbicara khususnya berwawancara siswa seharusnya mampu 

melakukan praktik wawancara dengan narasumber menggunakan langkah-langkah 

yang benar. Untuk mendukung dan memudahkan pembelajaran tersebut 

dibutuhkan media pembelajaran yang tepat bagi siswa.  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah keduanya membahas mengenai kompetensi berbicara. Adapun perbedaan 

dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada 

jenis penelitian. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian analisis-deskriptif, 

sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian pengembangan. Pada penelitian 

ini, peneliti mengembangkan media VCD pembelajaran berwawancara sebagai 

alat pembelajaran berwawancara. 

Penelitian dari jurnal internasional lainnya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Marc Lamont, dkk (2008) yang berjudul Media, Learning, and 

Sites of Possobility menyatakan bahwa “Media, Learning, and Sites of Possibility 

provides new insights into the relationship between youth, pedagogy, and media, 

and points to unexamined possibilities for teaching, learning, and ethnographic 

research that emerge when media-including computer technologies, photography, 

popular music, and film-become central features of learning spaces that youth 

occupy. Through six empirically driven essays by scholars in the fields of literacy, 

media, technology, and youth culture, this book surveys a variety of learning 

emvironments, methodological approaches, and forms of media engagement.” 

Berdasarkan ringkasan jurnal internasional tersebut diketahui bahwa media dapat 
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mendukung proses pembelajaran. Media pembelajaran yang disukai siswa adalah 

media yang berbasis teknologi komputer, fotografi, musik, dan film. 

Rujukan jurnal internasional di atas sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti tentang pengembangan media pembelajaran berbasis 

teknologi komputer, yaitu media pembelajaran berupa video rekaman wawancara 

dengan animasi dua dimensi. Hal ini tentu saja menjelaskan bahwa dalam proses 

pembelajaran di era sekarang membutuhkan media pembelajaran yang disukai 

siswa, salah satunya adalah berbasis teknologi komputer. 

Selain dari penelitian tersebut, peneliti juga mengkaji beberapa penelitian 

dari jurnal nasional baik dari skripsi maupun artikel ilmiah. 

Lina Setyana Puspitasary (2004) melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Keterampilan Berwawancara melalui Penerapan Pendekatan 

Kontekstual pada Siswa kelas VIII D SMP N 5 Semarang” hasilnya adalah adanya 

peningkatan keterampilan berwawancara dengan pendekatan kontekstual pada 

siswa kelas VIII D SMP N 5 Semarang.  

Penerapan pendekatan kontekstual berarti pembelajaran yang dilakukan 

berciri konstruktivisme, yaitu menekankan terbangunnya pemahaman sendiri 

secara aktif, kreatif, dan produktif dari pengalaman atau pengetahuan terdahulu 

atau dari pengalaman belajar yang bermakna. Dari pendekatan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebenaranya siswa dapat memahami materi yang diajarkan 

dengan sendirinya jika pembelajaran tersebut mendorong siswa untuk aktif, 

kreatif, dan produktif. Untuk itu, dari rujukan penelitian tersebut peneliti mencoba 
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membuat media yang aktif dan kreatif agar siswa mampu memahami materi dan 

mencapai tujuan pembelajaran, dalam hal ini pembelajaran berwawancara. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah bidang yang diteliti yaitu kemampuan berwawancara siswa. 

Adapun perbedaannya adalah pada jenis penelitian. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Penerapan pendekatan kontekstual menjadikan siswa lebih aktif 

dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Demikian halnya dengan 

dikembangkannya media VCD pembelajaran pada penelitian ini agar dapat 

membantu siswa dalam memahami teknik berwawancara dengan tepat baik 

disertai penjelasan guru ataupun tanpa penjelasan lebih lanjut dari guru. 

Beberapa penelitian tentang pengembangan media dan penelitian tentang 

aplikasi Macromedia Flash telah banyak dilakukan. Di bawah ini merupakan 

beberapa penelitian mengenai penggunaan dan pengembangan media. 

Hermon dan Dalim (2005) melakukan penelitian dengan judul 

“Penggunaan Media Audio visual untuk Meningkatkan Kreativitas Belajar”. Dari 

penelitian tindakan kelas tersebut menunjukkan dengan penggunaan media audio 

visual dapat meningkatkan kreativitas belajar. Persamaan dari penelitian tersebut 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bidang yang diteliti yaitu media 

audio visual. Peneliti mengembangkan media audio visual berupa VCD 

pembelajaran. Adapun perbedaannya adalah pada jenis penelitian. Penelitian 
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tersebut merupakan penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan. 

Pembelajaran menggunakan media audio visual menjadikan pembelajaran 

yang lebih modern dan meninggalkan sistem pembelajaran ortodok yang akan 

membuat siswa terbelenggu. Sebagai kelanjutan dari kajian penelitian tersebut, 

peneliti juga mengkaji penelitian mengenai penelitian pengembangan media VCD 

pembelajaran.  

Mariyah (2005) melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Media VCD Pembelajaran Memerankan Drama Pendek di Sekolah Dasar”. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa VCD pembelajaran layak digunakan 

sebagai sumber belajar dan media alternatif dalam memecahkan masalah belajar 

di sekolah dasar. Persamaan dari peneliti tersebut dengan penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan yang mengembangkan media VCD pembelajaran bagi 

siswa sekolah dasar. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut 

membahas pengembangan media pembelajaran memerankan drama pendek, 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas pengembangan media 

pembelajaran berwawancara. 

Sutopo (2005) dalam penelitianya “Flash Game With Mysql Database 

Development.” Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model aplikasi 

multimedia, khususnya permainan puzzle untuk Kursus Multimedia Interaktif. 

Model ini harus mendorong siswa untuk mengintegrasikan semua sumber daya 

informasi untuk mengembangkan aplikasi multimedia khususnya permainan 

puzzle. Aplikasi permainan puzzle menghasilkan masukan dan data diolah sebagai 
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sisi-server dengan Adobe Flash. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah permainan 

puzzle di komputer. 

Penelitian yang dilakukan Sutopo mempunyai persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama mengadakan penelitian 

tentang aplikasi Macromedia Flash. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah hasil penelitian yang berupa permainan puzzle di komputer. 

Hudlotin (2006) melakukan penelitian berjudul “Pengembangan 

Pembelajaran Membawakan Acara dengan Media Compact Disc melalui 

Penerapan Pendekatan Kontekstual pada Siswa Kelas VIII-E MTs. Salafiyah 

Kajen Kabupaten Pati”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan media VCD mampu mengubah belajar 

siswa dalam membawakan acara. Penelitian Hudlotin relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berkaitan media VCD dalam 

pembelajaran dan jenis penelitian yaitu penelitian pengembangan.  

Afriani (2008) melakukan penelitian berjudul “Pengembangan Media 

Video Klip Puisi sebagai Alternatif Media Pembelajaran untuk Mengapresiasi 

Puisi Siswa kelas VII SMP”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penggunaan 

media video klip puisi dalam pembelajaran mengapresiasi puisi memberikan 

dampak positif bagi guru dan siswa pada pembelajaran mengapresiasi puisi.  

Selain itu, pada penelitian di atas menunjukkan ada peningkatan yang signifikan 

terhadap pembelajaran mengapresiasi puisi. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah jenis penelitian yaitu penelitian pengembangan. Perbedaan penelitian 
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tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada sasaran 

penelitian dan aspek penelitian yaitu penelitian pengembangan berwawancara 

pada SD kelas V. 

Anggraini (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Bahan Ajar Membacakan Puisi untuk SD Kelas Rendah”. Penelitian ini 

mengembangkan bahan ajar buku antologi puisi dan VCD pemodelan pembacaan 

puisi anak SD kelas rendah dan membuktikan bahwa melalui bahan ajar tersebut 

mampu menarik perhatian siswa serta berdampak positif  bagi guru. Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada 

jenis dan hasil pengembangan yaitu penelitian pengembangan yang menghasilkan 

produk berupa VCD. Perbedaanya terletak pada aspek dan sasaran penelitian. 

Wasimin (2009) melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Kompetensi Berbicara Siswa SD melalui Metode Role Play”. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa metode role play dapat meningkatkan kompetensi berbicara 

siswa di sekolah dasar secara efektif dan menyenangkan. Secara garis besar dapat 

disimpulkan dengan pembelajaran yang dilakukan secara efektif dan 

menyenangkan dapat meningkatkan kompetensi berbicara siswa sekolah dasar. 

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah aspek yang diteliti yaitu kemampuan berbicara siswa sekolah 

dasar. Adapun perbedaannya adalah pada jenis penelitian. Penelitian tersebut 

merupakan penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan. 
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Utomo (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Media 

VCD Persiapan Membacakan Puisi melalui Teknik Relaksasi untuk Siswa SMA” 

menunjukkan bahwa VCD dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang 

efektif dalam pembelajaran membaca puisi. Penelitian tersebut memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengembangan 

media VCD pembelajaran. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian tersebut 

meneliti pengembangan VCD pembelajaran membaca puisi siswa sekolah 

menengah atas, sedangkan penelitian ini peneliti akan menggunakan media VCD 

pembelajaran sebagai media dalam pembelajaran berwawancara siswa sekolah 

dasar. 

Beberapa skripsi dan artikel di atas memaparkan keterampilan berbicara 

dan berwawancara disertai upaya peningkatannya serta penelitian pengembangan 

media pembelajaran menggunakan media audio visual dan media VCD 

pembelajaran interaktif sebagai aplikasi aspek kemandirian siswa. Penelitian ini 

sebagai tindak lanjut untuk melengkapi  penelitian-penelitian yang telah diteliti 

tersebut. Peneliti menggunakan jenis penelitian pengembangan media 

pembelajaran berwawancara dengan media VCD pembelajaran interaktif seperti 

pada beberapa penelitian pengembangan yang disebutkan peneliti. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dalam penelitian ini meliputi: 1) keterampilan berbicara, 

2) kemampuan berwawancara, 3) media pembelajaran, 4) media VCD (Video 
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Compact Disc), 5) pengembangan media VCD pembelajaran berwawancara, dan 

6) media pembelajaran berbasis kemandirian anak. 

 

2.2.1 Keterampilan Berbicara 

Sebelum lebih dalam membahas berwawancara, akan lebih baik apabila 

peneliti terlebih dahulu memaparkan sedikit mengenai hakikat berbicara. 

2.2.1.1 Pengertian Berbicara 

Yuniawan (2002:7) mengatakan bahwa berbicara adalah keterampilan 

menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Kaitan antara pesan dan bahasa 

lisan sebagai media penyampaian sangat erat. Pesan yang diterima oleh 

pendengar bukanlah dalam wujud asli, tetapi dalam bentuk bunyi bahasa. 

Pendengar kemudian mencoba mengalihkan pesan dalam bentuk bunyi bahasa 

itu menjadi bentuk semula. 

 King dalam Handayani (2008) menyebutkan bahwa berbicara merupakan 

salah satu kenikmatan hidup terbesar. Berbicara merupakan bentuk komunikasi 

manusia yang paling mendasar yang membedakan kita sebagai suatu spesies 

dan rata-rata orang mengucapkan belasan kata setiap hari. Tanpa mampu 

berkomunikasi dengan baik, manusia tidak akan mudah untuk bertahan hidup. 

 Berbicara menurut Subyantoro (2008:4-5) merupakan wujud dari aktivitas 

lisan dalam komunikasi. Walaupun demikian, komunikasi yang efektif tidak 

hanya berkaitan dengan apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga bagaimana 

dia mengatakannya. Ketika seseorang akan berbicara, terlebih dahulu akan 

terbentuk pesan di kepala orang itu. Apabila waktunya tiba, pesan itu kemudian 
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dilontarkan menjadi ujaran yang kemudian didengar komunikan. Oleh sebab 

itu, wujud penjabaran pesan yang berupa bentukan lingual itu dapat bermacam-

macam, bergantung kepada macam dan kualitas butir-butir yang 

memengaruhinya. 

 Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbicara 

adalah wujud komunikasi (menyampaikan pesan) secara lisan. Pesan yang 

diterima pendengar merupakan bentuk bunyi bahasa yang berupa bentukan 

lingual yang bermacam-macam bergantung pada macam dan kualitas butir-

butir yang mempengaruhinya. 

 

2.2.1.2 Jenis-jenis Berbicara 

 Aktivitas berbicara menurut Tarigan (1997:47) selalu terjadi atau 

berlangsung dalam suasana, situasi, dan lingkungan tertentu. Situasi dan 

lingkungan itu dapat bersifat formal ataupun takformal. Setiap situasi itu 

menuntut keterampilan berbicara tertentu. Dalam situasi formal, pembicara 

harus berbicara formal pula. Sebaliknya, dalam situasi tidak formal, pembicara 

harus berbicara secara takformal pula. 

 Subyantoro (2008:23-24) membagi jenis berbicara yang terdiri atas 

berbicara informal dan berbicara formal. Berbicara informal meliputi bertukar 

pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan 

memberi petunjuk. Berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan 

penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita. Pembagian semacam ini 
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bersifat luwes. Artinya, situasi pembicaraan yang akan menentukan keformalan 

dan keinformalannya.  

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jenis berbicara 

terdiri atas berbicara formal dan berbicara informal. Jenis berbicara tersebut 

pada umumnya bergantung pada situasi dan lingkungan. Untuk itu, sebelum 

berbicara hendaknya menyesuaikan pembicaraan terhadap jenis pembicaraan 

yang akan dilakukan. 

 

2.2.2 Kemampuan Berwawancara 

 Pada subbab kemampuan berwawancara ini dibahas mengenai pengertian 

wawancara, jenis-jenis wawancara, etika berwawancara, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam berwawancara, serta langkah-langkah berwawancara. 

2.2.2.1 Pengertian Wawancara 

 Wawancara pada dasarnya merupakan suatu dialog yang memungkinkan 

suatu pihak pewawancara membimbing arah percakapan melalui serangkaian 

pertanyaan (Tubbs dalam Fadli 2001:27). Dalam suatu wawancara, pasti ada 

yang mewawancarai dan ada pula yang diwawancarai. Jadi, pasti ada 

pertanyaan dan ada pula jawaban. 

 Wawancara menurut Ishwara (2005:85) adalah pertemuan tatap muka. 

Wawancara melibatkan interaksi verbal antara dua orang atau lebih, tetapi 

biasanya diprakarsai suatu maksud khusus dan biasanya difokuskan pada 

masalah khusus. Dalam berwawancara, seorang pewawancara harus berusaha 

menjaga agar subyeknya tidak beralih dari masalah yang dibicarakan. Dengan 
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tatap muka, semua indera pewawancara dapat menyerap informasi, kata-kata, 

sekaligus penggambaran seseorang. 

 Djuraid (2006:11) menyebutkan bahwa wawancara adalah kegiatan liputan 

untuk mendapat informasi dari sumber berita mengenai sebuah masalah. 

Seorang pewawancara harus mampu menyusun pertanyaan yang dapat 

memancing jawaban dari narasumber dan dapat mendapatkan jawaban yang 

merupakan informasi yang benar-benar diperlukan dan diinginkan khalayak. 

 Wawancara adalah percakapan dalam bentuk tanya jawab. Dalam situasi 

formal, orang yang diwawancarai adalah orang yang berprestasi, ahli, atau 

istimewa. Adapun dalam situasi informal, wawancara dapat berlangsung 

antarteman (Subyantoro 2008:114). Sebelum melakukan wawancara harus 

mengetahui siapa narasumber yang akan diwawancarai. Dengan demikian, 

pewawancara dapat mengetahui situasi dan kondisi dalam berwawancara 

nantinya, sehingga dia dapat mempersiapkan hal-hal yang akan digunakan saat 

berwawancara. 

 Wawancara sebenarnya merupakan bentuk komunikasi khas karena jarang 

terjadi perubahan peran pelaku komunikasi. Dalam komunikasi secara umum, 

penyampai pesan (komunikator) acapkali berganti peran menjadi penerima 

pesan (komunikan) dan sebaliknya. Hal itu tidak berlaku dalam wawancara. 

Bahkan, dalam wawancara yang bersituasi informal, topik yang dibicarakan 

pun dapat melompat-lompat dari satu topik ke topik lain dan acapkali tanpa 

kesimpulan. 
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 Dari beberapa definisi wawancara tersebut dapat dirumuskan bahwa 

wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan untuk maksud tertentu, 

misalnya untuk memperoleh informasi dari orang yang berprestasi, ahli, atau 

istimewa yang biasa disebut dengan narasumber. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa wawancara dengan narasumber berarti suatu percakapan 

untuk memperoleh informasi tertentu dari narasumber tersebut yang nantinya 

akan bermanfaat bagi kita. Berwawancara bagi siswa kelas V sekolah dasar 

merupakan hal yang baru. Mereka dituntut mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yaitu mampu berwawancara dengan narasumber dan mampu 

memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini merupakan langkah awal 

sebagai bekal mereka agar dapat berbicara maupun berpendapat di depan 

umum. 

 

2.2.2.2 Jenis-jenis Wawancara 

 Menurut Ermanto (2005:115-117) wawancara dapat ditinjau dari berbagai 

sudut pandang, seperti : 1) informasi yang diperoleh, 2) sarana yang digunakan, 

dan 3) kesiapan pelaksanaan wawancara. Dilihat dari informasi yang diperoleh, 

wawancara diklasifikasikan sebagai berikut: 

(1) Information Interview adalah wawancara yang dilaksanakan oleh untuk 

memperoleh keterangan, informasi, data, dan fakta suatu peristiwa. 

Wawancara ini untuk mengumpulkan informasi selengkapnya yang 

berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang akan diberitakan. 
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(2) Feature interview/personality interview merupakan wawancara untuk 

menggali cerita kehidupan seseorang yang akan dijadikan berita. Jenis 

wawancara ini pada umunya memilih narasumber yang berpengaruh 

misalnya tentang tokoh, sosok seorang tokoh, baik tokoh yang sudah 

terkenal maupun yang dikagumi. 

(3) Opini interview adalah jenis wawancara yang dilakukan oleh wartawan 

untuk mendapatkan pendapat, opini, gagasan, dan ide dari satu atau lebih 

sumber berita. Wawancara ini dilakukan wartawan untuk melengkapi 

berita langsung, terutama berita berupa pendapat para tokoh tentang suatu 

permasalahan. 

Berdasarkan sarana yang digunakan, wawancara dibedakan menjadi empat 

sebagai berikut: 

(1) Wawancara melalui telepon merupakan jenis wawancara yang sering 

digunakan. Jenis wawancara ini dapat menghemat waktu, dapat 

berhubungan secara cepat dengan narasumber yang sulit meluangkan 

waktu pertemuan. 

(2) Wawancara tatap muka disebut dengan wawancara langsung. Wawancara 

ini memiliki kelebihan karena memberikan waktu lebih banyak untuk 

memperoleh informasi yang dikehendaki serta akan muncul informasi baru 

selama wawancara. Namun, wawancara ini juga memiliki kelemahan, 

apalagi yang disiarkan secara langsung di media elektronik. 

(3) Wawancara melalui konferensi pers. Wawancara ini sangat terbatas dan 

menyulitkan wartawan untuk mengumpulkan informasi yang berharga. 
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Keuntungannya, apabila wartawan diberi kesempatan bertanya, serta 

mengadakan perjanjian untuk melanjutkan wawancara di waktu dan 

tempat yang lain. 

(4) Wawancara tertulis merupakan jenis wawancara dengan mengajukan 

pertanyaan tertulis kepada narasumber dan narasumber akan menjawabnya 

secara tertulis pula. 

Wawancara berdasarkan kesiapan pelaksanaan wawancara diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

(1) Wawancara mendesak atau wawancara mendadak. Wawancara jenis ini 

dilakukan dalam keadaan yang mendesak karena tidak direncanakan. Hal 

ini biasanya disebabkan narasumber adalah tokoh terkenal yang ditemui 

wartawan secara mendadak pula. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh 

wartawan terampil dan berpengalaman. 

(2) Wawancara terencana merupakan wawancara yang sudah direncanakan 

oleh wartawan. Bentuk perencanaan bisa dilakukan oleh wartawan sendiri 

atau secara tim. Meskipun demikian, wawancara ini sebisa mungkin harus 

ada kontak terlebih dahulu dengan narasumber, sehingga wawancara yang 

dilakukan dapat berjalan sebaik mungkin. 

 Dari beberapa jenis wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

wawancara yang sesuai untuk digunakan dalam berwawancara dengan 

narasumber bagi siswa kelas V sekolah dasar yang disesuaikan tujuan 

wawancara adalah untuk mengungkapkan pendapat tokoh atau narasumber 

tentang suatu hal. Misalnya, untuk mengetahui manfaat mendongeng, siswa 
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harus mewawancarai ahli dongeng adalah feature interview/personality 

interview dan akan lebih baik jika dilakukan dengan wawancara tatap muka 

dan secara terencana. 

2.2.2.3 Etika Berwawancara 

Dalam berwawancara hendaknya kita selalu menjaga sopan santun. Untuk 

itu, seorang pewawancara hendaknya memperhatikan etika berwawancara 

berikut: 1) mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas 

kesempatan yang diberikan; 2) menggunakan bahasa yang santun; 3) 

menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut; 4) fokus pada materi 

wawancara; 5) tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuat tersinggung; 

6) tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu 

domba; dan 7) bersikap objektif dan simpatik.  

Walsh dalam Badjuri (2009) mengatakan kunci menuju wawancara yang 

baik adalah mendengarkan dengan baik. Dalam wawancara, jika Saudara tulus 

dan sumber tahu bahwa Saudara mempunyai rasa simpati, mereka akan bicara. 

Sebagian besar dari keterampilan hanyalah “sifat terbuka” bagi apa yang ingin 

mereka katakan. Mike Fancher dari Seattle Times dalam Badjuri (2009) 

mengatakan bahwa wawancara yang baik adalah wartawan harus 

memungkinkan bagi narasumber untuk menyatakan apa yang sebenarnya 

dipikirkan dari pada harus memikirkan apa yang harus dikatakan. Seorang 

wartawan harus mampu mengenali siapa narasumber yang diwawancarainya 

serta sudah menguasai materi sehingga mampu memahami apa yang 

dibicarakan oleh narasumber. 
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Selanjutnya, Badjuri (2009) menguraikan cara berwawancara yang baik. 

Tiap wawancara mempunyai gaya tersendiri dalam berwawancara. Demikian 

pula tiap orang yang diwawancara tidak ada yang sama. Karena itu 

pewawancara harus mengembangkan berbagai kemampuan pribadinya agar 

wawancara yang dilakukannya itu berhasil. Wawancaraa bukanlah sesuatu 

yang dipelajari kemudian diterapkan begitu saja. Wawancara adalah suatu 

proses tertentu yang mengharuskan penafsiran dan penyesuaian terus menerus.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan wawancara harus memiliki etika yang baik, di antaranya 

menghormati narasumber, mampu menempatkan diri, serta memperkaya 

pengetahuan tentang topik wawancara. Pembelajaran berwawancara bagi siswa 

kelas V sekolah dasar juga harus disertai dengan etika berwawancara yang baik 

supaya mereka mampu menerapkan hal tersebut baik ketika praktik 

berwawancara maupun di kelak kemudian hari. 

 

2.2.2.4 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Berwawancara 

 Sukarti (2007:26-28) menyebutkan sebelum wawancara berlangsung, baik 

pewawancara maupun narasumber hendaknya mempersiapkan prosesi 

wawancara dengan matang, hal ini agar proses wawancara dapat berjalan 

lancar dan sukses. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam berwawancara: 

1)  Purpose (maksud) 
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Sebelum melakukan wawancara, seorang pewawancara seharusnya 

menentukan maksud dan tujuan wawancara yang akan ia lakukan.  

2) Preparation (persiapan) 

Pertama, pewawancara harus menentukan topik dan memahami dulu 

topik pembicaraan dan memahami permasalahan yang ada di seputar topik 

tersebut. Kedua, pewawancara harus merumuskan pertanyaan, yakni 

“pertanyaan peluru” yang penyusunannya harus fleksibel dan bisa 

berkembang. Ketiga, menjalin hubungan dengan pihak yang akan 

diwawancarai (narasumber).  

Santana (2005:173) mengatakan persiapan wawancara juga bisa 

dilakukan melalui dua tahapan berikut, yaitu: (1) tahapan biografis, 

mengumpulkan keterangan tentang gelar, nama, tempat tinggal, data-data 

umum lain yang bisa diperoleh lewat sekretaris pribadi atau biodata 

narasumber, dan (2) tahapan nonbiografis, mengumpulkan keterangan 

seputar subyek seperti apa-apa yang digemari atau berkaitan erat dengan 

kehidupan tokoh di luar data-data biografis. 

Selain itu, juga perlu mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan teknis pelaksanaan wawancara, yaitu: (1) alat perekam. Alat tersebut 

digunakan dalam wawancara untuk pengumpulan bahan. Untuk wawancara 

khusus, alat perekam menjadi sangat penting. Selain karena ingatan kita 

terbatas, ini juga untuk menghindari adanya salah pengertian dan keliru 

menuliskan angka, singkatan, dan sebagainya; (2) notes atau catatan kecil. 

Selain untuk membantu ingatan, catatan-catatan kecil bisa sangat 
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membantu. Tidak semua pekerjaan wawancara bisa dilakukan dengan alat 

perekam. Jika bisa menulis steno dalam notes, tentu akan sangat membantu 

sehingga tanpa alat perekam pun tidak menjadi masalah.  

3) Performance (penampilan) 

Pewawancara dituntut berpakaian sopan, mempersiapkan kondisi badan 

dan suara, serta memiliki budi pekerti yang baik. Selain itu, penampilan 

pewawancara juga ditentukan oleh sikap percaya diri. Agar selalu percaya 

diri, pewawancara disarankan melakukan persiapan mental maupun fisik. 

Persiapan mental itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan memahami situasi dan kondisi (suasana) kegiatan 

wawancara yang akan berlangsung (Romli 2005:78-79). Selain itu, 

pewawancara juga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan pada narasumber. 

Stokkink dalam Fadli (2008:41-43) menguraikan ragam pertanyaan 

tersebut, yaitu: (1) pertanyaan terbuka, memberi kesempatan kepada 

narasumber untuk memberikan setiap kemungkinan jawaban; (2) pertanyaan 

tertutup bersifat sebaliknya, hanya memberikan satu pilihan jawaban dari 

serangkaian tanggapan; (3) pertanyaan langsung, mengarah langsung pada 

target, sifatnya segera dan jelas, untuk memperoleh pengungkapan apa yang 

ingin diketahui; (4) pertanyaan tidak langsung, membunyikan apa yang 

sebenarnya ingin diketahui oleh pewawancara; (5) pertanyaan pilihan ganda, 

menyediakan kemungkinan satu rangkaian jawaban, yang mengurangi 

kemungkinan jawaban kurang penting dari narasumber yang berusaha 
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mengelak atau terlalu diplomatis; dan (6) pertanyaan mengarahkan yang 

mengandung saran.  

Dari beberapa ragam pertanyaan tersebut, ragam pertanyaan yang sesuai 

digunakan siswa kelas V SD dalam melakukan wawancara dengan 

narasumber adalah ragam pertanyaan terbuka dan pertanyaan langsung. 

4) Postscripst (tambahan penting) 

 Pada dasarnya wawancara bisa berjalan dengan baik melalui kecerdikan 

dan kejelian pewawancara dalam mengajukan pertanyaan dan kepekaan 

dalam mendengarkan atau mencerna jawaban (Rasyidin dan Mubarak 

2007:25). Dengan kata lain, seorang pewawancara harus mampu menggali 

jawaban dari narasumber agar mendapatkan hasil wawancara yang benar-

benar diinginkan khalayak. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

berwawancara terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan meskipun bagi 

siswa kelas V SD yang akan melakukan wawancara. Hal-hal tersebut yaitu 

maksud dan tujuan wawancara, persiapan yang meliputi topik, biografi 

narasumber, perjanjian dengan narasumber, alat perekam, notes atau catatan, 

berpenampilan sopan dan budi pekerti yang baik, serta cerdik dalam 

mengajukan pertanyaan. 

 

2.2.2.5 Langkah-langkah Berwawancara 

Setelah semua persiapan sebelum wawancara telah dilakukan, narasumber 

telah dihubungi dan melakukan kesepakatan waktu wawancara, serta semua 
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pertanyaan telah disusun dan dikuasai, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan wawancara dengan narasumber. Langkah-langkah berwawancara 

dengan narasumber menurut Romli (2000:27-28) adalah sebagai berikut: 

1) Datang tepat pada waktu yang telah disepakati.  

Hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap narasumber dan untuk 

menunjukkan keseriusan pewawancara dalam mencari informasi dari 

narasumber. Setelah waktu dan tempat disepakati, pewawancara harus 

datang tepat waktu atau bahkan lebih baik jika datang sebelum waktu yang 

ditentukan. Sembari menunggu narasumber, pewawancara dapat 

mempersiapkan diri (fisik dan mental) sebelum melakukan wawancara. 

Pewawancara yang disiplin akan lebih dihargai oleh narasumber. 

2) Memperhatikan penampilan. 

Ketika melakukan wawancara hendaknya pewawancara berpenampilan 

yang rapi dan sopan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat 

berwawancara yaitu tersenyum dengan sopan, memperkenalkan diri, 

menunjukkan minat terhadap orang dan/atau subyek, membuat narasumber 

merasa nyaman, dan mempersiapkan diri untuk mencatat tanpa 

menggangggu narasumber. 

3) Datang dengan persiapan dan pengetahuan masalah.  

Sebelum melakukan wawancara hendaknya pewawancara mempelajari 

masalah dan biografi narasumber yang akan diwawancarai. Hal ini 

dimaksudkan agar pewawancara dapat mengimbangi dan memahami 

jawaban dari narasumber. 
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4) Sebaiknya mengemukakan alasan kedatangan. 

Ungkapkan maksud dan tujuan sebagai pengantar ataupun basa-basi 

untuk menjaga suasana psikologis interviewee. Ulangi maksud 

wawancara, memperkenalkan diri, dan jual gagasan, serta gunakan 

komentar-komentar untuk mencairkan suasana (Ishwara 2005:89). 

Sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus menjelaskan alasan 

kedatangannya agar narasumber mengetahui tujuan wawancara sehingga 

dapat terhindar dari suasana wawancara yang kaku ataupun terjadi 

kesalahpahaman. 

5) Pertanyaan hendaknya dimulai dengan hal-hal umum (secara garis besar) 

dan setiap pertanyaan mengarahkan narasumber pada inti persoalan. 

Mulailah dengan topik yang yang menguatkan ego orang yang 

diwawancarai. Selain itu, ciptakanlah suasana yang serasi dalam 

konversasi (Ishwara 2005:89). Sebagai pewawancara, usahakan mampu 

membatasi arah pembicaraan yang menyimpang dari topik. 

6) Pertanyaan tidak bersifat interogatif atau terkesan memojokkan 

interviewee sebagai terdakwa dan hindari sebisa mungkin perkataan yang 

cenderung menggurui. 

Dalam wawancara yang tengah berlangsung, hendaknya dihindari 

pertanyaan yang menggunakan kata perasaan (Santana 2005:174). Ketika 

menggali jawaban dari narasumber usahakan selalu obyektif dan 

menggunakan kata-kata yang santun. 
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7) Dengarkan jawaban dengan baik dan boleh menyela jika interviewee 

menyimpang dari topik wawancara. Sebaiknya, selaan dilakukan ketika 

interviewee dalam keadaan rileks. 

Sebagai pewawancara yang baik harus mampu mengendalikan saran  

yang ingin disampaikan ketika berwawancara dengan narasumber. Jika hal 

tersebut dilakukan, narasumber mungkin akan merasa terganggu. Lebih 

baik kemukakanlah saran yang ingin disampaikan ketika dalam keadaan 

rileks dan saran jangan sampai menyinggung perasaan narasumber. 

8) Siapkan catatan 

Jangan ragu untuk menuliskan dan mengajukan pertanyaan baru yang 

muncul saat mendengarkan pembicaraan interviewee sebab dalam 

wawancara kadang muncul masalah baru yang bisa dikembangkan. 

Dengan kata lain, pewawancara harus siap mengembangkan masalah 

asalkan masih berkaitan dengan tema yang dibicarakan. 

 Selesai melakukan wawancara sebaiknya langsung menuliskan (transkrip) 

hasilnya. Jika penulisan ditunda-tunda, maka akan dapat mengganggu 

kesegaran atau daya ingat pewawancara yang berakibat pada kekurangan atau 

kekeliruan penulisan hasil wawancara tersebut. Jika ada pernyataan/kata-kata 

yang meragukan, bisa ditanyakan kembali atau dikonfirmasi ulang (via telepon 

juga bisa) kepada narasumber (Rasyidin dan Mubarak 2007:26-27). 

 Untuk mengakhiri wawancara tanyakan nomor kontak narasumber, baik 

rumah, kantor, atau handphone. Katakan bahwa kemungkinan pewawancara 

akan menghubungi dia lagi lain waktu. Jangan lupa ucapkan terima kasih 
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(Manan 2007). Dengan ucapan terima kasih, seorang narasumber akan lebih 

merasa dihargai sehingga jika ada kekuranggan data atau pada kesempatan lain 

diharapkan narasumber tersebut dengan senang hati bersedia menjawab 

pertanyaan lainnya jika memang dibutuhkan. 

 

2.2.3 Media Pembelajaran 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian media, fungsi dan 

manfaat media pembelajaran, serta pengembangan media pembelajaran. 

2.2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

 Para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebut media 

pembelajaran, istilah-istilah tersebut antara lain: media pendidikan, media 

pengajaran, dan media instruksional edukatif. Suwarna (2006:118) mengatakan 

media pembelajaran merupakan bagian dari sumber pembelajaran. Ada dua 

unsur yang terkandung di dalam media pembelajaran, yaitu (1) pesan atau 

bahan/materi pembelajaran yang akan disampaikan dan (2) alat penampil atau 

perangkat keras. Dalam media pembelajaran yang akan diteliti ini berupa VCD 

sebagai perangkat kerasnya, sedangkan di dalamnya terdapat bahan materi 

pembelajaran berupa pokok-pokok serta contoh praktik berwawancara. 

 Sedangkan Arsyad (2007:3) mengatakan bahwa kata media berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari medium, secara harfiah media 

berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam proses 

belajar mengajar, media cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 
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photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. Dengan kata lain, media merupakan 

segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi. 

 Santyasa (2007:3) menambahkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pesan 

atau informasi yang dikomunikasikan tersebut berupa sejumlah kemampuan 

yang perlu dikuasai oleh para siswa. 

 Ditambahkan juga oleh Sudjana dan Rivai (2007:2) yang mengungkapkan 

bahwa media sangat berguna dalam pembelajaran, karena media pembelajaran 

dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada saatnya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Media juga 

dapat meningkatkan taraf berpikir siswa. Taraf  berpikir siswa mengikuti tahap 

perkembangan yang dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir 

kompleks. Penggunaan media pembelajaran erat kaitannya dengan tahapan 

berpikir tersebut, karena melalui media pengajaran hal-hal yang abstrak dapat 

dikonkretkan dan hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. 

 Briggs (dalam Sanjaya 2009:204) menyatakan bahwa media pembelajaran 

sebagai “the physical means of confeying intructional content………books, 

films, videotapes, etc. Menurut Briggs, media adalah alat untuk memberi 

perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Namun, pada saat 
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ini media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, melainkan hal-hal lain yang 

memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Jadi, dalam pengertian 

ini bukan hanya alat perantara seperti tv, radio, slide, ataupun bahan cetakan 

akan tetapi meliputi orang atau manusia sebagai sumber belajar atau juga 

berupa kegiatan semacam diskusi, seminar, karya wisata, simulasi, dan 

sebagainya yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 

mengubah sikap siswa, dan untuk menambah keterampilan.  

 Sanaky (2009:4) mengatakan media pembelajaran adalah sarana 

pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran 

untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

pengajaran. Dengan kata lain, media pembelajaran adalah alat, metode, dan 

teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas. 

Untuk itu, media pembelajaran yang akan digunakan harus disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

 Dari beberapa definisi mengenai media pembelajaran tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat, bahan, ataupun 

berbagai macam komponen yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

untuk menyampaikan pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan untuk 

memudahkan penerima pesan (siswa) menerima suatu konsep. Media 

pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Di samping dapat menarik perhatian siswa, media pembelajaran juga 

dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam setiap mata 
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pelajaran. Dalam penerapan pembelajaran di sekolah, guru dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan dengan memanfaatkan media 

pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan variatif sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung dengan maksimal. Dengan demikian, media VCD pembelajaran 

berwawancara ini nantinya dapat menjadi media yang menarik serta 

bermanfaat bagi siswa maupun guru untuk mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran berwawancara bagi siswa kelas V sekolah dasar. 

 Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Pemilihan media harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Arsyad (2007:75) menyatakan bahwa media dipilih berdasarkan tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada 

salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah. Apakah tujuan tersebut 

bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik perlu disesuaikan dengan media 

yang cocok digunakan. Karena menurut Sanjaya (2009:224) setiap media 

mempunyai karakteristik yang berbeda. Untuk itu, sebuah media 

pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran harus disesuaikan 

dahulu dengan tujuan yang akan dicapai apakah bersifat kognitif, afektif, 

atau psikomotorik. 

2) Pemilihan media harus berdasarkan konsep yang jelas. 

Sanjaya (2009:224) menyatakn bahwa pemilihan media tertentu bukan 

didasarkan kepada kesenangan guru atau sekadar selingan dan hiburan, 

melainkan harus menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses 
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pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran 

siswa. Untuk itu, sebelum memilih media yang tepat haruslah menentukan 

konsep yang jelas sehingga dalam penggunaan media pembelajaran tidak 

mengalami hambatan. 

3) Pemilihan media harus disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media harus 

selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan 

mental siswa (Arsyad 2007:74). Hal tersebut dikarenakan setiap sekolah 

ataupun siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan mental yang berbeda. 

Untuk itu, tidak semua sekolah dapat menggunakan media yang sama untuk 

pembelajaran yang sama.  

4) Pemilihan media harus sesuai dengan gaya belajar siswa serta gaya dan 

kemampuan guru. 

Apa pun jenis media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam 

proses pembelajaran (Sudjana dan Rivai 2009:5). Oleh karena itu, Sanjaya 

(2009:224) menambahkan bahwa guru perlu memahami karakteristik serta 

prosedur penggunaan media yang dipilih. Untuk itu, guru tidak boleh 

sembarangan menggunakan media pembelajaran tanpa disesuaikan dahulu 

dengan gaya belajar siswa dan kemampuan guru. Jika hal tersebut 

dilakukan, dikhawatirkan penggunaan media pembelajaran akan sia-sia 

tanpa mendatangkan manfaat dalam pembelajaran. 

5) Pemilihan media harus sesuai dengan kondisi lingkungan, fasilitas, dan 

waktu yang tersedia untuk kebutuhan pembelajaran. 
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Sudjana dan Rivai (2009:5) menyatakan bahwa media yang dipilih 

harus sesuai sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama 

pengajaran berlangsung. Oleh karena proses pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media 

pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu 

komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan 

terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan 

bisa berlangsung secara optimal. 

 Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

kriteria yang harus dipilih agar dapat membuat sebuah media yang menarik dan 

bermanfaat bagi penggunanya. Untuk itu, dalam pembuatan media VCD 

pembelajaran ini harus memperhatikan beberapa kriteria tersebut serta 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kelas V SD. 

 

2.2.3.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Suwarna, dkk (2006:128) menyebutkan manfaat media pembelajaran 

secara umum adalah memperlancar interaksi guru dan siswa, dengan maksud 

untuk membantu siswa belajar secara optimal. Namun, Kemp dan Dayton 

dalam Suwarna, dkk (2006:128-129) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran secara khusus sebagai berikut: 

1) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 
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Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam mengenai 

suatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat direduksi 

sehingga materi tersampaikan secara seragam. 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar (audio) dan 

dapat dilihat (visual) sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, 

proses, maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi 

lebih jelas dan lengkap. 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

Jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu 

guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, 

guru mungkin akan cenderung menyampaikan materi secara “satu arah” 

kepada siswa. 

4) Jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi. 

Sering dijumpai para guru banyak menghabiskan waktu untuk 

menjelaskan materi ajar. Padahal waktu yang tersedia sangat terbatas. 

Namun, jika mereka memanfaatkan media pembelajaran akan dapat 

menggunakan waktu yang terbatas tersebut secara lebih efisien. 

5) Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih 

efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih 

mendalam dan utuh. 
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6) Proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. 

Media pendidikan dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu (Arsyad 2007:27). Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian 

rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau 

tanpa bergantung kepada guru. 

7) Sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. 

Media pembelajarn dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar 

(Arsyad 2007:27). Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa pada 

ilmu pengetahuan dan materi pembelajaran itu sendiri. 

8) Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Pemanfaatan media pembelajaran diharapkan peran guru dalam 

pembelajaran tidak hanya sebagai sumber informasi tunggal, tetapi juga 

dapat membantu siswa ketika mereka mengalami kesulitan dalam 

memahami materi. Selain itu, dengan adanya media, siswa akan mendapat 

informasi mengenai materi pembelajaran yang lebih kompleks sehingga 

peran guru dalam hal ini adalah sebagai fasilitator. 

Fungsi media pendidikan menurut Mubarak, dkk (2007:164) adalah 

untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus 

melibatkan peserta didik baik dalam benak, mental, maupun dalam bentuk 

aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Dengan pemanfaatan 

media, guru dapat memberikan perhatian lebih banyak pada aspek pemberian 
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motivasi minat dan tindakan, penyajian informasi, bimbingan, dan pemberian 

instruksi. 

Dari beberapa pendapat mengenai fungsi dan manfaat media 

pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan 

sarana yang memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran karena 

dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman, memudahkan 

penafsiran data, dan memadatkan informasi. Dengan demikian, media VCD 

pembelajaran berwawancara sangat bermanfaat dalam membantu siswa 

berlatih wawancara dan memberikan motivasi siswa dalam mempelajari 

pokok-pokok berwawancara serta praktiknya. Selain itu, adanya media 

pembelajaran ini juga dapat membantu guru dalam mengatasi keterbatasan 

ruang dan waktu untuk mempelajari praktik berwawancara serta 

memungkinkan guru untuk memberi bimbingan dan intruksi kepada siswa 

mengenai pembelajaran tersebut. 

 

2.2.3.3 Pengembangan Media Pembelajaran 

Sadiman (2010:100) berpendapat bawha ada tahapan dalam 

perencanaan pengembangan media pemebelajaran. Menurutnya urutan dalam 

mengembangkan program media dapat diutarakan sebagai berikut, yaitu: (1) 

menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa; (2) merumuskan tujuan 

instrusional dengan operasional yang khas; (3) merumuskan butir-butir materi 

secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan; mengembangkan alat 
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pengukur keberhasilan; (4) menulis naskah media; dan (5) mengadakan tes dan 

revisi. 

 

2.2.4 Media VCD (Video Compact Disc)  

Sartono (2003) mengungkapkan bahwa VCD merupakan salah satu media yang efektif untuk menyampaikan 
suatu pesan atau maksud kepada orang lain. Berbagai tayangan video baik yang bersifat dokumentasi, hiburan, maupun 
pendidikan dapat dinikmati pada media VCD. Pada zaman modern ini, pemanfaatan media VCD dinilai lebih efisien 
daripada hanya mengandalkan buku pelajaran atau buku panduan. Pemanfaatan media ini dalam pembelajaran cukup 
sederhana karena hanya memutar kepingan CD pada CD player, kemudian para siswa bias menikmatinya disertai 
penjelasan dari guru. 

Umumnya program video telah dibuat dalam rancangan lengkap, sehingga setiap akhir dari penayangan video 
ini siswa dapat mengusai satu atau lebih kompetensi dasar. Baik tidaknya program video tentu saja bergantung pada 
desain awalnya, mulai analisis kurikulum, penentuan media, skema yang menunjukkan sekuensi (dikenal dengan 
skenario) dari sebuah program video/film, skrip, pengambilan gambar, dan proses editingnya (Majid 2006:180). 
Pembuatan media VCD ini memang cukup rumit karena harus melalui berbagai tahap. Namun, pemanfaatan media 
juga lebih efektif daripada media lain yang proses pembuatannya lebih sederhana. 

Sedangkan Sanaky (2009:108-109) mengungkapkan VCD merupakan 

gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara dan dapat ditayangkan 

melalui medium video. Video dan televisi mampu menayangkan pesan 

pembelajaran secara realistik. Cukup dengan memutar kepingan CD, kemudian 

televisi menayangkannya, siswa sudah dapat menikmati pesan pembelajaran 

yang disampaikan. Hal ini dapat mengurangi rasa jenuh serta menjadikan siswa 

lebih mudah memahami pembelajaran yang ada. 

Media VCD pembelajaran berwawancara yang akan dihasilkan peneliti ini 

akan dikolaborasikan dengan animasi dua dimensi. Istilah animasi sudah 

dikenal sejak dekade ’30-an. Kata animasi sendiri berasal dari bahasa Yunani 

yaitu anima, yang artinya jiwa, hidup, nyawa, dan semangat. Kata animasi juga 

dapat berarti memberikan hidup terhadap sebuah objek dengan cara 

menggerakkan objek gambar dengan waktu tertentu. 

Animasi sendiri secara harfiah adalah bergerak dalam arti menggerakkan 

sebuah benda atau objek diam menjadi hidup. Membuat animasi bisa berarti 
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menggerakkan gambar kartun, lukisan, boneka, dan sebagainya. Animasi 

dikelompokkan menjadi yaitu dengan sebutan popular animasi dua dimensi dan 

tiga dimensi. 

Swajiti (2004:1) menyatakan bahwa animasi merupakan gambar-gambar 

mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. 

Gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan 

pembacaan gambar disebut dengan frame rate, dengan sebutan fps (frame per 

second). Oleh karena dimainkan dalam kecepatan yang tinggi maka tercipta 

ilusi gerak yang halus, sehingga semakin besar nilai frame rate, maka akan 

semakin halus pergerakan yang ditampilkan. 

Animasi merupakan kumpulan atau potongan gambar yang ditampilkan 

bergantian secara cepat (Daryanto 2005:52). Animasi adalah salah satu media 

berbasis komputer yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang 

menarik Karena gambar yang ditampilkan dapat bergerak. 

Sementara itu, animasi menurut Ramadianto (2008:93) adalah gambar dua 

dimensi yang seolah-olah bergerak karena kelemahan mata yang selalu 

menyimpan/mengingat imaji di otak. Dalam animasi kartun, animasi diartikan 

sebagai sekumpulan gambar yang berubah sedikit demi sedikit apabila 

ditampilkan secara berurutan dengan kecepatan tertentu. 

Animasi merupakan suatu teknik menampilkan gambar berurut sedemikian 

rupa sehingga penonton merasakan adanya ilusi gerakan (motion) pada gambar 

yang ditampilkan (Bumiansyah 2009). Sebagai salah satu media berbasis 

komputer yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik 
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karena gambar yang ditampilkan dalam animasi dapat merangsang perhatian 

siswa. Dalam pembuatan animasi ini dengan bantuan komputer menggunakan 

program atau software yang khusus yaitu Macromadia Flash. Pada program ini 

disediakan berbagai macam alat atau yang lebih dikenal dengan nama tools dan 

berbagai fasilitas serta kemampuan penunjang lainnya yang berfungsi sebagai 

sarana untuk berkreasi, guna melahirkan ide-ide yang tersimpan di dalam 

pikiran. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

animasi adalah menghidupkan kumpulan atau potongan gambar dua dimensi 

dengan cara menampilkan secara berurutan atau berubah sedikit demi sedikit 

dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu sehingga seolah-olah dapat 

bergerak. Dalam pembuatan animasi ini menggunakan bantuan komputer 

sehingga lebih mudah dan cepat. Selain itu, juga membutuhkan program atau 

software yang khusus digunakan untuk pembuatan animasi tersebut. 

Pranomo (2004:2) mengatakan Macromedia flash merupakan salah satu 

program aplikasi yang diproduksi oleh Macromedia Corp. Macromedia Flash 

adalah program pembuatan animasi yang banyak digunakan saat ini. Aplikasi 

ini banyak dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai proyek animasi. Selain 

dimanfaatkan sebagai pembuatan animasi, Macromedia Flash bisa juga 

digunakan sebagai media presentasi secara digital. 

Ada beberapa alasan mengapa Flash dipilih sebagai media presentasi, 

yaitu karena Flash memiliki kelebihan-kelebihan seperti di bawah ini. 

1) Hasil akhir file flash memiliki ukuran yang lebih kecil (setelah dipublish). 
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2) Flash mampu mengimpor hamper semua file gambar dan file-file audio 

sehingga presentasi dengan flash dapat lebih hidup. 

3) Animasi dapat dibentuk, dijalankan, dan dikontrol. 

4) Flash mampu membuat file executable (*.exe) sehingga dapat dijalankan 

pada PC manapun tanpa harus menginstal terlebih dahulu program Flash. 

5) Font presentasi tidak akan berubah meskipun PC yang digunakan tidak 

memiliki font tersebut. 

6) Gambar flash merupakan gambar vektor sehingga tidak akan pernah pecah 

meskipun di-zoom berates kali. 

7) Flash dapat dijalankan pada sistem operasi Windows maupun Macintosh. 

8) Hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk, seperti *.avi, 

*gif, *.mov, ataupun file dengan format yang lain. 

Melihat berbagai keunggulan dari program Macromedia Flash yang bisa 

difungsikan sebagai media presentasi. Macromedia Flash juga dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang inovatif dan atraktif. 

Diharapkan dengan Macromedia Flash dapat menghasilkan media 

pembelajaran yang meningkatkan hasil pembelajaran siswa sesuai apa yang 

diharapkan. 

Dalam penciptaan atau pembuatan media menggunakan Macromedia 

Flash ini ada beberapa tahap yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip pengembangan media pembelajaran. Tahap-tahap dalam membuat 

media menggunakan Macromedia Flash dapat dirinci sebagai berikut. 
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1) Merancang tampilan tampilan media yang akan dibuat dalam Macromedia 

Flash. Tampilan berupa tata letak tombol, jenis dan ukuran font, musik 

pengiring, dan background tampilan. 

2) Menerapkan atau membuat hasil rancangan tampilan ke dalam 

Macromedia Flash. 

3) Memasukkan materi menyimak ke dalam Macromedia Flash.   

4) Mempublikasikan flash movie yang telah dibuat. 

 

 

 

2.2.5 Pengembangan VCD Pembelajaran Wawancara dengan Animasi Dua 

Dimensi Berbasis Kemandirian Siswa 

Dalam pembuatan media VCD pembelajaran berwawancara ini 

dibutuhkan perencanaan awal agar dalam pelaksaan pembuatan bisa berjalan 

lancar. Perencanaan pembuatan media VCD pembelajaran berwawancara ini 

terdiri atas dua bagian, yaitu konsep dan rancangan. Berikut adalah penjelasan 

terperincinya. 

2.2.5.1 Konsep 

Media pembelajaran untuk berwawancara dikembangankan dengan 

disusunya sebuah VCD pembelajaran interaktif yang dibuat dengan aplikasi 

Macromedia Flash yang ditujukan untuk siswa kelas V SD. Media ini termasuk 

dalam media audio visual. Konsep media pembelajaran ini akan disertai dengan 

contoh video praktik berwawancara, materi berwawancara, dan juga soal latihan 
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tentang video berwawancara.  Sealin itu, di dalamnya juga ditambahkan hal-hal 

yang terkait dengan aspek-aspek kemandirian anak  bagi siswa, sesuai konsep 

awal penelitian ini. Dengan kesatuan yang padu, konsep media pembelajaran ini 

menjadi dasar pengembangan media pembelajaran audio visual berupa VCD 

interaktif sebagai salah satu pembelajaran berwawancara untuk siswa kelas V SD. 

 

2.2.5.2 Rancangan 

Setelah dibuat konsep, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan 

media pembelajaran ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti 

dalam membuat media pembelajaran ini. Rancangan media pembelajaran berupa 

VCD pembelajaran interaktif dalam bentuk kepingan CD. VCD pembelajaran 

interaktif dibuat dengan aplikasi Macromedia Flash. Adapun rancangan media 

pembelajaran berwawancara dengan narasumber ini sebagai berikut. 

2.2.5.2.1 Perwajahan Kotak Pembungkus dan Label Kepingan CD 

Perwajahan kotak pembungkus dan label kepingan CD akan didesain 

sedemikian rupa, sehingga menjadi sauatu daya tarik tersendiri. Kotak 

pembungkus akan di desain dengan memilih beberapa warna cerah dan ditambah 

gambar yang berkaitan dengan pembelajaran berwawancara berbasis kemandirian 

anak. Tidak jauh beda dengan perwajahan kotak pembungkus CD, label kepingan 

CD pun akan didesain menyerupai perwajahan kotak pembungkus CD. 

 

2.2.5.2.2 Desain Isi VCD 
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Media pembelajaran menyimak berita ini berupa VCD pembelajaran 

interaktif yang dibuat dengan aplikasi Macromedia Flash yang dalam 

penggunaanya diputar dengan komputer dan proyektor. Pada tampilan awal akan 

ada menu pilihan yang nantinya bisa dipilih oleh siswa dan guru yang dikontrol 

dengan bantuan mouse pada komputer. Beberapa menu pilihan yang ada adalah 

menu utama yang di dalamnya terdapat beberapa menu lagi, yaitu menu tujuan 

pembelajaran, contoh video praktik berwawancara, materi berwawancara, dan 

latihan soal. Selain menu atau tombol utama, terdapat juga beberapa tombol yang 

berfungsi untuk mengontrol jalannya media pembelajaran ini. 

Dalam media ini juga didesain semenarik mungkin agar menambah 

ketertarikan siswa. Beberapa efek animasi dan musik pengiring ditambahkan di 

dalamnya. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek kemandirian anak juga pasti 

ditambahkan dalam media pembelajaran ini. 

 

2.2.6 Media Pembelajaran Berbasis Kemandirian Anak 

Penelitian ini bukan hanya menampilkan media yang menarik, melainkan 

VCD pembelajaran berawawancara ini juga bermanfaat bagi perkembangan siswa 

SD yaitu dengan mengedepankan kemandirian anak di dalamnya. E.b. Hurlock 

(dalam Yusuf 2005) mengemukakan bahwa penyesuaian yang sehat atau 

kepribadian yang sehat (healthy personality) ditandai dengan beberapa 

karakteristik, salah satunya adalah kemandirian (autonomi). Individu memiliki 

sikap mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, 

mengarahkan, dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri secara 
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konstruktif dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Dengan demikian, 

dapat dipahami bahwa kemandirian atau otonomi adalah kemampuan untuk 

mengendalikan dan mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri secara bebas 

serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-

raguan. 

 Menurut Chaplin (2002) otonomi adalah kebebasan individu manusia 

untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai dan 

menentukan dirinya sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan 

nenentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung 

jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu 

mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kemandirian merupakan 

suatu sikap otonomi yaitu peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh 

penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta 

didik diharapkan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Secara singkat 

dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian:  

1) Suatu kondisi di mana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi 

kebaikan dirinya sendiri. 

2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi. 

3) Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. 

4) Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 

Pengembangan media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 

kemandirian anak adalah berupa media yang menyajikan tayangan video praktik 
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berwawancara dengan narasumber yang dilengkapi dengan animasi berupa 

informasi-informasi yang melengkapi rekaman video berwawancara, meliputi 

persiapan-persiapan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara. 

Adanya animasi menjadikan VCD pembelajaran berwawancara ini memiliki daya 

tarik tersendiri dan bermanfaat dalam perkembangan moral anak usia dini. 

Media VCD pembelajaran berwawancara ini berupaya untuk meningkatkan 

aspek kemandirian anak yang diintegrasikan dalam proses praktik berwawancara 

dan adanya animasi sebagai pelengkap informasi yang dibutuhkan. Aspek 

kemandirian anak dalam proses praktik berwawancara yang dilakukan oleh model 

yang meliputi sikap dan perilaku, kalimat-kalimat yang digunakan dalam 

berwawancara, dan persiapan yang dilakukan pewawancara sebelum melakukan 

wawancara. Selain itu, adanya animasi sebagai pelengkap informasi yang 

dibutuhkan juga akan meningkatkan kemandirian anak karena dengan adanya 

animasi tersebut anak dapat belajar mengenai berwawancara dengan atau tanpa 

guru. Melalui pembelajaran berwawancara menggunakan media tersebut akan 

membiasakan anak untuk bersikap mandiri. Dengan demikian, VCD pembelajaran 

berwawancara ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir anak untuk 

mandiri. Kebutuhan untuk memiliki kemandirian dipercaya sebagai hal yang 

penting dalam memperkuat motivasi individu.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini berupaya mengembangkan media pembelajaran yeng berbasis 

kemandirian anak untuk mempertinggi kualitas pembelajaran terutama 
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pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini berlandaskan pada struktur kurikulum 

yang mengatur tentang cakupan mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai 

kelompok mata pelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik 

sebagai manusia. Selain itu, meningkatkan kemandirian anak merupakan hal yang 

sangat penting untuk diterapkan sejak dini. 

Kompetensi dasar yang dibahas dalam penelitian ini adalah berwawancara 

dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber berarti suatu percakapan 

untuk memperoleh informasi tertentu dari narasumber tersebut yang nantinya 

akan bermanfaat bagi kita. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yakni 

siswa dapat berwawancara dengan baik, maka perlu diperhatikan dalam pemilihan 

media dan teknik pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran di 

kelas.  

Pengembangan media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 

meningkatkan kemandirian anak merupakan alternatif media pembelajaran 

berwawancara untuk SD. Media VCD pembelajaran interaktif ini menyajikan 

empat menu utama, yaitu: (1) tujuan pembelajaran, (2) contoh berwawancara yang 

meliputi tayangan video persiapan, langkah-langkah, dan contoh berwawancara 

dengan narasumber dan disajikan dalam bentuk video rekaman berwawancara 

dilengkapi animasi yang berupa keterangan-keterangan yang akan melengkapi 

rekaman video berwawancara, (3) evaluasi, dan (4) profil penyusun media. 

Adanya animasi di dalamnya menjadikan VCD pembelajaran berwawancara ini 

memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa kelas V SD. Selain itu, media 

pembelajaran ini disajikan dalam bentuk interaktif sehingga guru ataupun siswa 
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yang memanfaatkan media pembelajaran ini dapat memilih beberapa menu yang 

disajikan. Dengan memanfaatkan VCD pembelajaran ini anak diharapkan tidak 

selalu memiliki ketergantungan kepada guru khususnya dalam pembelajaran 

berwawancara ini. Mereka dapat memahami dan mempelajari bagaimana cara 

berwawancara dengan baik dan benar menggunakan VCD pembelajaran 

berwawancara ini. Dengan demikian, VCD pembelajaran berwawancara ini 

diharapkan mampu meningkatkan pola pikir anak untuk mandiri. Kebutuhan 

untuk memiliki kemandirian dipercaya sebagai hal yang penting dalam 

memperkuat motivasi individu. 

  



56 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

        Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian Research and Development 

(penelitian dan pengembangan). Research and Development adalah suatu proses 

atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research and Development dapat berupa 

buku, modul, alat bantu pembelajaran atau media pembelajaran. 

Langkah-langkah penelitian Research and Development itu sendiri 

menurut Sugiyono (2009) meliputi beberapa tahap, di antaranya: (1) potensi 

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

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

produk, (10) produksi massal.  

Berdasarkan pendapat Sugiyono, peneliti merumuskan tahap penelitian 

yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap yang ditempuh oleh peneliti hanya 

sampai pada tahap validasi produk yang diirumuskan ke dalam enam tahapan. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengembangan media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian siswa bagi peningkatan 

peningkatan berwawancara siswa kelas V sekolah dasar. Berikut penjelasan dari 

enam tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. 
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1) Tahap I, Survei pendahuluan, yang meliputi kegiatan mendata dan 

menemukan: (1) Sumber pustaka dan hasil penelitian yang relevan, (2) 

menganalisis kebutuhan media pembelajaran berwawancara untuk siswa SD; 

2) Tahap II, awal pengembangan prototipe media pembelajaran yang meliputi 

kegiatan: (1) menentukan prinsip-prinsip pengembangan media, (2) 

penyusunan bentuk media; (3) penyusunan rancangan tema dan isi sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan guru; (4) penyusunan media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak.  

3) Tahap III, desain produk, yaitu kegiatan merancang dan menyusun media 

VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak 

untuk siswa SD. Penyusunan ini setelah mendapat pertimbangan ahli 

4) Tahap IV, validasi produk, merupakan pengembangan prototipe yang sudah 

dirancang, yang meliputi kegiatan: (1) pengkajian prototipe media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk 

siswa SD, (2) Penilaian prototipe oleh guru, ahli, dan pakar yang sudah 

berpengalaman untuk menilai prototipe tersebut.   

5) Tahap V, Revisi dan perbaikan desain, merupakan mengoreksi kembali dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah melakukan validasi produk atau 

prototipe 

6) Tahap VI, deskripsi hasil penelitian, yaitu mendeskripsikan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk 

siswa SD yang dikembangkan oleh peneliti. 
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Rancangan tersebut divisualisasikan melalui bagan 3.1 dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Bagan Tahapan Penelitian 

TAHAP I 

Survei pendahuluan 

(1) Mencari sumber 
pustaka dan hasil 
penelitian yang 
relevan 

(2) Menganalisis 
kebutuhan media 
pembelajaran 
berwawancara 
untuk siswa SD 

  

TAHAP V 

Revisi dan perbaikan desain: 

Proses mengoreksi kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan 
setelah melakukan validasi produk atau prototipe 

 

TAHAP VI 

Deskripsi hasil penelitian : 

Mendeskripsikan media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 
meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD yang dikembangkan 
oleh peneliti. 

TAHAP IV 

Validasi Produk: 

(1) Pengkajian prototipe media 
pembelajaran berwawancara 
untuk siswa SD 

(2) Penilaian prototipe oleh guru, 
ahli, dan pakar yang sudah 
berpengalaman untuk menilai 
prototipe tersebut.   

TAHAP III 

Desain Produk: 

Merancang dan menyusun 
media VCD pembelajaran 
berwawancara berbasis 
meningkatkan kemandirian 
anak untuk siswa SD 

 

TAHAP II 

Awal pengembangan prototipe: 

(1) Menentukan prinsip-prinsip 
pengembangan media 

(2) Penyusunan teks, gambar, dan bentuk 
media sesuai hasil survei  

(3) Penyusunan rancangan tema dan isi 
sesuai dengan kebutuhan siswa dan 
guru 

(4) penyusunan media VCD pembelajaran 
berwawancara berbasis meningkatkan 
kemandirian anak 
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3.2 Subjek Penelitian  

   Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah pengembangan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk 

siswa SD. Pemilihan subjek penelitian berdasarkan pada kurangnya atau 

rendahnya penguasaan berwawancara pada siswa SD. Media yang dikembangkan 

tersebut berisi praktik berwawancara yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa.  

 

3.3  Data dan Sumber Data 

       Penelitian pengembangan ini dimaksudkan untuk mengembangkan media 

VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak 

untuk meningkatkan keterampilan berwawancara siswa, khususnya siswa SD. 

Data dalam penelitian ini antara lain adalah (1) informasi yang berkaitan dengan 

kebutuhan siswa dan guru terhadap media VCD pembelajaran berwawancara 

berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD, (2) karakteristik media 

VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak 

untuk siswa SD, dan (3) kualitas profil media VCD pembelajaran berwawancara 

berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD.     

       Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini sumber data 

yang digunakan antara lain adalah siswa, guru, dan ahli. Sumber data untuk 

memenuhi kebutuhan penyusunan media VCD pembelajaran berwawancara 

berbasis meningkatkan kemandirian anak meliputi siswa dan guru, sedangkan 
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subjek uji penilaian prototipe media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 

meningkatkan kemandirian anak adalah guru dan ahli.  

 

3.3.1 Sumber Data Kebutuhan Media VCD Pembelajaran Berwawancara 

Berbasis Kemandirian Anak  

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data kebutuhan media 

VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak 

adalah guru dan siswa. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai guru dan siswa 

sebagai sumber data akan kebutuhan media VCD pembelajaran berwawancara 

berbasis meningkatkan kemandirian anak. 

1) Siswa  

       Siswa merupakan salah satu sumber data dalam penelitian ini. Siswa  akan 

membantu peneliti untuk memperoleh data tentang kebutuhan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak yang 

diinginkan siswa SD. Siswa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah siswa SD dari tiga sekolah yang memiliki kualitas yang berbeda di Kota 

Semarang, yaitu SD Al Madina yang berstatus sekolah unggulan, SDN 02 

Petompon yang berstatus sekolah maju, dan SDN 02 Sekaran yang berstatus 

sekolah berkembang. Status ketiga sekolah yang berbeda tersebut berdasar hasil 

UN pada tiga tahun terakhir dan prestasi yang diraih ketiga sekolah tersebut. 

       Alasan peneliti memilih ketiga sekolah tersebut adalah agar data yang 

diperoleh dapat mewakili beberapa sekolah dengan kualitas yang berbeda 

sehingga media yang dikembangkan peneliti dapat digunakan oleh semua 
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sekolah. Media yang dikembangkan peneliti diperuntukkan bagi siswa SD 

sehingga peneliti juga memilih beberapa siswa yang berada pada tingkat yang 

berbeda. Alasannya agar media yang dikembangkan oleh peneliti tidak hanya 

digunakan oleh siswa SD tingkat tertentu saja, tetapi juga dapat digunakan oleh 

siswa yang berada di tingkat atas dan bawah untuk meningkatkan keterampilan 

berwawancara yang telah dimiliki.  

2) Guru 

       Sumber data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru. Guru 

yang dimaksud di sini adalah guru bahasa Indonesia yang mengajar di SD. Guru 

merupakan orang yang paling tahu dan paham bagaimana kondisi siswa dan 

bagaimana kemampuan siswa karena sering berinteraksi langsung dengan siswa 

dalam pembelajaran sehari-hari. Guru merupakan salah satu sumber data untuk 

memperoleh data tentang kebutuhan akan media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak. Guru yang menjadi 

sumber data dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang mengajar di tiga 

sekolah yang berbeda di Kota Semarang, yaitu SD Al Madina yang berstatus 

sekolah unggulan, SDN 02 Petompon yang berstatus sekolah maju, dan  SDN 02 

Sekaran yang berstatus sekolah berkembang. 

       Alasan peneliti memilih guru dari ketiga sekolah tersebut supaya data yang 

diperoleh dapat mewakili beragam kebutuhan guru di beberapa sekolah dengan 

kualitas yang berbeda terhadap media VCD pembelajaran berwawancara 

berbasis meningkatkan kemandirian anak baik dari segi isi maupun model 

berdasarkan kemampuan siswanya.   
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3.3.2 Subjek Uji Penilaian Terbatas Prototipe Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak 

 Untuk menjaring data tentang mutu atau kualitas prototipe media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak diperlukan 

dosen ahli dan guru sebagai penguji maupun pemberi saran perbaikan prototipe 

media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian 

anak. Hal ini dilakukan agar media yang disusun benar-benar berkualitas dan 

layak digunakan. 

1) Dosen Ahli  

Doesn ahli yang bertindak sebagai penguji prototipe media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak terdiri atas 

dua orang dosen dengan keahlian yang berbeda. Dosen pertama adalah. Rahayu 

Pristiwati, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen ahli dalam bidang pembelajaran bahasa 

khususnya berwawancara yang nantinya membantu peneliti untuk menyusun 

media pembelajaran berwawancara dalam hal materi yang ada di dalam media 

tersebut. Dosen ahli yang kedua adalah Yusro Edi Nugroho, S.S., M.Hum. yang 

merupakan dosen ahli dalam bidang media pembelajaran.  

2) Guru  

Guru yang terlibat dalam pengujian prototipe media VCD pembelajaran 

berwawancara yaitu tiga guru bahasa Indonesia yang berasal dari tiga sekolah 

yang berbeda di Kota Semarang. Ketiga sekolah tersebut adalah SD Al Madina 

yang berstatus sekolah unggulan, SDN 02 Petompon yang berstatus sekolah maju, 

dan  SDN 02 Sekaran yang berstatus sekolah berkembang. 
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Alasan dipilihnya ketiga guru dari sekolah tersebut adalah agar data 

pengujian prototipe yang diperoleh dapat mewakili beragam kebutuhan media 

VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak, 

sehingga produk yang akan dihasilkan bisa diterima oleh semuua kalangan dan 

dapat digunakan oleh semua SD. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

  Sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pengembangan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak bagi siswa 

SD, maka dibutuhkan dua data yaitu (1) data mengenai kebutuhan media 

pembelajaran berwawancara bagi siswa SD, dan (2) data uji validasi prototipe 

media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian 

anak bagi siswa SD. Untuk memperoleh data pertama, digunakan angket berupa 

kuisioner pada guru SD dan siswa SD. Angket tersebut berisi pertanyaan-

pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan guru dan siswa 

terhadap media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan 

kemandirian anak, bentuk tampilan media pembelajaran yang diinginkan, dan isi 

atau materi yang diinginkan ada di dalam media pembelajaran tersebut. Data 

kedua diperoleh dengan menggunakan angket yang diperuntukkan bagi dosen ahli 

dan guru. Angket yang ditujukan untuk dosen ahli dan guru ini digunakan untuk 

memperoleh hasil produk media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 

meningkatkan kemandirian anak. Untuk memperoleh gambaran umum tentang 
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instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel kisi-kisi 

berikut.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi Umum Instrumen Penelitian 

Data Subjek Instrumen  

1. Kebutuhan prototipe 
media VCD 
pembelajaran 
berwawancara 
berbasis 
meningkatkan 
kemandirian anak 

• Siswa SD 
• Guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia 

� Angket kebutuhan 
� Angket kebutuhan  

2. Validasi prototipe 
media VCD 
pembelajaran 
berwawancara 
berbasis 
meningkatkan 
kemandirian anak 

• Guru mata pelajaran 
bahasa Indonesia 

• Dosen Ahli  

� Angket uji validasi 
 
� Angket uji validasi  

 

       Peneliti membatasi penelitian hanya sampai pada tahap validasi, yaitu uji 

coba terbatas kepada guru dan ahli sehingga tidak sampai pada tahap uji 

kelayakan yang dilakukan pada siswa. Penentuan layak atau tidaknya media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak secara 

tidak langsung terjawab pada angket analisis kebutuhan karena dari angket 

tersebut dapat diketahui poin-poin kelayakan yang harus terpenuhi pada media 

pembelajaran berwawancara. Media VCD pembelajaran berwawancara yang 

disusun peneliti dibuat berdasarkan analisis kebutuhan, maka ketika media 

pembelajaran berwawancara tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan siswa, 

media tersebut dapat dikatakan layak untuk siswa. Alasan lain peneliti tidak 
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melakukan uji kelayakan pada siswa secara langsung adalah karena pertimbangan 

waktu dan biaya.  

 

3.4.1 Angket Kebutuhan Media VCD Pembelajaran Berwawancara Berbasis 

Meningkatkan Kemandirian Anak untuk Siswa SD 

 Angket kebutuhan prototipe media VCD pembelajaran berwawancara 

berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD dibedakan menjadi dua, 

yaitu: (1) angket kebutuhan siswa dan (2) angket kebutuhan guru. Data yang 

diperoleh dari angket ini akan menjadi bahan untuk mengembangkan prototipe 

media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian 

anak untuk siswa SD.  

 

3.4.1.1 Angket Kebutuhan Siswa Terhadap Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak Untuk 

Siswa SD 

 Data-data yang akan diperoleh melalui angket ini nantinya antara lain 

adalah (1) Pemahaman awal tentang berwawancara, (2) media pembelajaran yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran berawawancara, dan (3) harapan terhadap media 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak. Kisi-kisi 

angket kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran berwawancara berbasis 

meningkatkan kemandirian anak ini dapat dilihat dalam tabel berikut.  
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Siswa terhadap Prototipe Media 

Pembelajaran Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian 

Anak untuk Siswa SD 

 

Aspek  Indikator Nomor Soal  

1. Pemahaman awal 
tentang 
berwawancara 

1. Pentingnya meningkatkan 
kemampuan berwawancara 

2. Pengalaman belajar siswa 
3. Penggunaan media 

pembelajaran 

1 
 
2 
3 

2. Media pembelajaran 
yang dibutuhkan 
untuk pembelajaran 
berwawancara  
 

A. Jenis media 
1. Jenis media 
2. Bentuk media 
3. Model dalam media 
4. Kemasan media 
5. Penyajian media 

A 
1 
2 
3 
4 
5 

B. Karakteristik media 
1. Model/tokoh 

1) Pewawancara 
(1) Usia 
(2) Karakter 
(3) Kostum   

2) Narasumber 
(1) Usia 
(2) Keahlian 
(3) kostum  

3) Setting   
2. Tulisan 

1) Jenis tulisan 
2) Ukuran tulisan 
3) Warna tulisan 
4) Durasi tulisan 
5) Letak tulisan 

3. Audio 
1) Pengisi suara 
2) Jenis musik pengiring 

4. Gambar animasi 
1) Jenis gambar 
2) Warna gambar 

5. Durasi  
1) Durasi praktik berwawancara 
2) Durasi analisis video 
3) Durasi latihan berwawancara 

B 
1 
1) 
(1) 
(2) 
(3) 
2) 
(1) 
(2) 
(3) 
3) 
2 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
3 
1) 
2) 
4 
1) 
2) 
5 
1) 
2) 
3) 
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Aspek  Indikator Nomor Soal  

 
 
 

C. Materi 
1. Isi materi 

1) Pengertian berwawancara 
2) Jenis-jenis wawancara 
3) Etika berwawancara 
4) Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam 
berwawancara 

5) Langkah-langkah 
berwawancara 

6) Pentingnya meningkatkan 
kemandirian anak melalui 
pembelajaran berwawancara 

7) Topik wawancara 
2. Penyajian materi 

1) Bentuk penyajian materi 
2) Waktu penyajian materi 
3) Durasi penyajian materi 
4) Siapa yang menyajikan materi 

D. Sampul VCD 
1. Judul dalam pembungkus VCD 
2. Jenis huruf dalam pembungkus 

VCD 
3. Warna dalam pembungkus VCD 
4. Gambar dalam pembungkus 

VCD 

C 
1 
1) 
2) 
3) 
4) 
 
 
5) 
 
6) 
 
 
2 
1) 
2) 
3) 
4) 
D 
1 
2 
 
3 
4 

3. Harapan terhadap 
media pembelajaran 
berwawancara 

- Saran dan masukan   

 

       Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam angket, telah 

disediakan petunjuk pengisian angket sebagai berikut.  

1) Tulislah identitas kalian pada tempat yang tersedia! 

2) Untuk pertanyaan pilihan ganda jawablah pertanyaan di bawah ini dengan 

memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah tersedia! 

3) Untuk pertanyaan uraian berikan alasan singkat terhadap masing-masing 

jawaban kalian pada tempat yang tersedia! 

4) Kalian hendaknya menjawab pertanyaan dengan jujur dan sebaik-baiknya. 

5) Kerahasiaan jawaban Kalian terjamin. 
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3.4.1.2 Angket Kebutuhan Guru terhadap Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian Siswa untuk 

Siswa SD 

 Hal-hal yang dibahas dalam angket ini meliputi: (1) pelaksanaan 

pembelajaran berwawancara, (2) media pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran berawawancara, dan (3) harapan terhadap media pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak. Kisi-kisi angket 

kebutuhan guru terhadap media pembelajaran berwawancara berbasis 

meningkatkan kemandirian anak ini dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Guru terhadap Prototipe Media 

Pembelajaran Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian 

Anak untuk Siswa SD 

 

Aspek  Indikator Nomor Soal  

1. Pelaksanaan 
pembelajaran 
berwawancara 

1. Cara penyampaian pembelajaran 
2. Kendala pembelajaran 
3. Penggunaan media pembelajaran 
4. keefektifan penggunaan media 

1 
2 
3 
4 

2. Media pembelajaran 
yang dibutuhkan 
untuk pembelajaran 
berwawancara  
 

A. Jenis media 
1. Jenis media 
2. Bentuk media 
3. Model dalam media 
4. Kemasan media 
5. Penyajian media 

A 
1 
2 
3 
4 
5 

B. Karakteristik media 
1. Model/tokoh 

1) Pewawancara 
(1) Usia 
(2) Karakter 
(3) Kostum   

2) Narasumber 
(1) Usia 
(2) Keahlian 
(3) kostum  

3) Setting   

B 
1 
1) 
(1) 
(2) 
(3) 
2) 
(1) 
(2) 
(3) 
3) 
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2. Tulisan 
1) Jenis tulisan 
2) Ukuran tulisan 
3) Warna tulisan 
4) Durasi tulisan 
5) Letak tulisan 

3. Audio 
1) Pengisi suara 
2) Jenis musik pengiring 

4. Gambar animasi 
1) Jenis gambar 
2) Warna gambar 

5. Durasi  
1) Durasi praktik berwawancara 
2) Durasi analisis video 
3) Durasi latihan berwawancara 

2 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
3 
1) 
2) 
4 
1) 
2) 
5 
1) 
2) 
3) 

 
 
 

C. Materi 
1. Isi materi 

1) Pengertian berwawancara 
2) Jenis-jenis wawancara 
3) Etika berwawancara 
4) Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam 
berwawancara 

5) Langkah-langkah 
berwawancara 

6) Pentingnya meningkatkan 
kemandirian anak melalui 
pembelajaran berwawancara 

7) Topik wawancara yang sesuai 
untuk siswa  

2. Penyajian materi 
1) Bentuk penyajian materi 
2) Waktu penyajian materi 
3) Durasi penyajian materi 
4) Siapa yang menyajikan materi 

D. Sampul VCD 
1. Judul dalam pembungkus VCD 
2. Jenis huruf dalam pembungkus 

VCD 
3. Warna dalam pembungkus VCD 
4. Gambar dalam pembungkus 

VCD 

C 
1 
1) 
2) 
3) 
4) 
 
 
5) 
 
6) 
 
 
2 
1) 
2) 
3) 
4) 
D 
1 
2 
 
3 
4 

3. Harapan terhadap 
media pembelajaran 
berwawancara 

- Saran dan masukan   
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       Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam angket, telah 

disediakan petunjuk pengisian angket sebagai berikut.  

1) Bapak/Ibu dimohon mengisi identitas pada tempat yang tersedia! 

2) Untuk pertanyaan pilihan ganda Bapak/Ibu dimohon menjawab pertanyaan di 

bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah 

tersedia. 

3) Untuk pertanyaan uraian Bapak/Ibu dimohon memberikan alasan singkat 

terhadap masing-masing jawaban pada tempat yang tersedia. 

 

3.4.2 Angket Validasi Prototipe Media VCD Pembelajaran Berwawancara 

Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak untuk Siswa SD 

 Angket validasi ini membahas segala sesuatu yang terdapat dalam 

prototipe media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis kemandirian 

anak untuk siswa SD. Selain itu, angket ini juga membahas tentang bentuk dan isi 

media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis kemandirian anak untuk 

siswa SD. Angket ini akan diberikan kepada dosen ahli dan guru sebegaimana 

seperti yang sudah dijelaskan pada subjek penelitian. Gambaran mengenai angket 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Angket Validasi Prototipe Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Kemandirian Anak untuk Siswa SD 

 
Aspek yang dinilai Indikator  Nomor 

Soal  
1. Kemasan luar 

Produk 
a. Keserasian warna 
b. Penataan gambar 
c. Penataan tulisan 

1 
2 
3 

2. Karakteristik 
media 

  

3. Desain Produk 
 

a. Aspek materi 
1) Kesesuaian materi dengan SK/KD 
2) Isi materi yang disajikan 
3) Materi wawancara 
4) Kesesuaian materi dengan indikator 
5) Kesesuaian materi dengan aspek 

meningkatkan kemandirian anak 
b. Aspek penyajian materi 

1) Penyampaian materi menarik 
perhatian dan minat siswa 

2) Penyampaian materi melalui video 
wawancara 

3) Materi dapat mendorong siswa 
berpikir aktif 

4) Materi dapat mendorong siswa 
belajar mandiri 

5) Durasi penyajian materi 
6) Evaluasi 

c. Video rekaman 
1) Materi wawancara sesuai dengan 

perkembangan siswa 
2) Praktik wawancara sesuai dengan 

indikator 
3) Video wawancara dapat 

meningkatkan kemandirian anak 
4) Visual setting wawancara 
5) Audio dan iringan musik 

d. Evaluasi/latihan praktik berwawancara 
e. Informasi pelengkap 

1) Gambar animasi 
2) Tulisan  
3) Komposisi warna gambar dan 

tulisan 
4) Durasi  

a 
1 
2 
3 
4 
5 
 
b 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
c 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
d 
e 
1 
2 
3 
 
4 

4. Saran Perbaikan  - - 
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     Untuk mempermudah pengisian, angket penilaian ini juga dilengkapi dengan 

petunjuk pengisian. Adapun petunjuk pengisian angket sebagai berikut.  

Tulislah identitas Bapak/Ibu pada tempat yang tersedia. 

Bapak/Ibu dimohon memberikan koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskannya pada angket yang telah disediakan. 

Penilaian diberikan pada setiap komponen dilakukan dengan cara memberi tanda 

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

Contoh makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 5 = Sangat baik 

Angka 4 = Baik 

Angka 3 = Cukup baik 

Angka 2 = Kurang baik 

Angka 1 = Tidak baik 

Contoh:  

   Sangat baik <…………......................> tidak baik 

5 4 3 2 1 

Saran atau masukan dari Bapak/Ibu: 

………………………………………………………………….. 

1) Selain mengisi angka tersebut, mohon Bapak/Ibu memberikan saran masukan! 

2) Di samping validasi pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap prototipe media 

pembelajaran berwawancara yang sudah dibuat apabila masih terdapat 
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kekurangan atau kesalahan. Saran perbaikan secara umum dituliskan pada 

angket format B. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 

data adalah dengan menggunakan angket. Agket yang digunakan adalah angket 

kebutuhan dan angket uji validasi. Angket kebutuhan ditujukan kepada guru dan 

siswa, sedangkan angket uji validasi ditujukan untuk guru dan ahli. Angket 

kebutuhan digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyusun 

media pembelajaran berwawancara untuk SD. Sementara itu, angket uji validasi 

digunakan untuk memperoleh data pengujian prototipe media pembelajaran 

berwawancara.  

 

3.5.1 Angket Kebutuhan   

       Angket kebutuhan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data mengenai analisis kebutuhan pembuatan media VCD 

pembelajaran berwawancara yang berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk 

siswa SD. Angket kebutuhan ini dibagikan kepada siswa dan guru untuk 

mengetahui kebutuhan media pembelajaran tersebut. Peneliti menjelaskan 

mengenai angket tersebut dan cara pengisiannya sehingga responden (siswa dan 

guru) memahami cara pengisian angket. Angket yang dibagikan oleh peneliti 

merupakan sarana bagi guru dan siswa untuk menyampaikan pendapat tentang 

bagaimana media pembelajaran berwawancara yang dibutuhkan.  
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Siswa dan guru yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini  masing-

masing berasal dari tiga sekolah yang berbeda. Masing-masing sekolah tersebut 

adalah SD unggulan, SD maju, dan SD berkembang di Kota Semarang. Data 

kebutuhan yang diperolah akan dianalisis dan disimpulkan sebagai dasar 

penyusunan media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis 

meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD.  

 

3.5.2 Angket Uji Validasi 

Angket uji validasi ini akan membantu penneliti untuk melihat kekurangan 

atau kelemahan prototipe yang sudah disusun. Prototipe media VCD pembelajaran 

berwawancara yang berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD 

disusun berdasarkan pada hasil analisis dan simpulan dari angket kebutuhan. 

Angket uji validasi ini dibagikan kepada guru dan dosen ahli. Guru yang berperan 

sebagai penguji prototipe ini adalah guru kelas atau bahasa Indonesia yang berasal 

dari tiga sekolah yang berbeda, yaitu SD unggulan, SD maju, dan SD berkembang 

di Kota Semarang. Sementara itu, ahli yang menilai prototipe media pembelajaran 

berwawancara ini berjumlah dua orang yang masing merupakan ahli dalam bidang 

bahasa dan media pembelajaran. Kedua ahli akan menilai dari segi isi atau materi 

dan produk secara keseluruhan. Selain memberikan penilaian dan koreksi, kedua 

ahli tersebut diharapkan juga memberi masukan dan saran untuk perbaikan 

prototipe media sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kelayakan 

yang lebih baik dari sebelumnya. 
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3.6 Teknik Analisis Data  

      Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu melalui pemaparan data dan simpulan data. Teknik ini digunakan 

untuk mengolah dua data yaitu: (1) data analisis kebutuhan prototipe media 

pembelajaran berwawancara untuk siswa SD, dan (2) data uji validasi guru dan 

ahli sebagai proses perbaikan produk yang akan dibuat.  

 

3.6.1 Analisis Data Kebutuhan  

         Teknik yang digunakan dalam menganalisis data kebutuhan prototipe media 

pembelajaran berwawancara untuk siswa SD mengarah pada proses menyeleksi, 

memfokuskan, dan merespon data yang diperoleh dari lapangan. Data yang 

diperoleh kemudian dikembangkan menjadi prototipe media pembelajaran 

berwawancara untuk siswa SD. Prototipe tersebut selanjutnya akan dinilai oleh 

ahli yang berkompeten di bidangnya masing-masing. 

 

3.6.2 Analisis Data Uji Validasi Guru dan Ahli 

Teknik analisis data uji validasi dianalisis dilakukan secara kualitatif. Data 

tersebut diperoleh dari angket uji validasi yang telah diisi oleh guru dan ahli yang 

telah ditentukan. Hasil analisis data tersebut memungkinkan peneliti untuk 

mengambil simpulan mengenai kekurangan prototipe yang disusun dan 

memperbaikinya berdasarkan masukan dan saran dari ahli.   
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3.7 Perencanaan Penyusunan Media VCD Pembelajaran Berwawancara 

yang Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak untuk Siswa SD 

Perencanaan media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis 

meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD ini meliputi konsep dan 

rancangan (design). Berikut penjelasan perencanaan media VCD pembelajaran 

berwawancara yang berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD. 

3.7.1 Konsep 

    Media pembelajaran berwawancara ini dikembangkan melalui program 

Ulead dan Adobe Flash. Media tersebut akan membantu siswa dalam memahami 

praktik berwawancara mulai dari pemahaman awal tentang berwawancara hingga 

praktik berwawancara. Media pembelajaran berwawancara yang dikembangkan 

ini berisi tujuan pembelajaran, contoh berwawancara (meliputi video praktik 

wawancara dan materi-materi pelengkap yang disajikan bersama video 

wawancara), soal evaluasi, dan profil penyusun media. Materi yang disajikan juga 

disesuaikan dengan kompetensi kebahasaan yang dikuasai dan aspek-aspek untuk 

meningkatkan kemandirian anak yang selaras dengan perkembangan anak SD.  

Media pembelajaran tersebut disajikan dalam bentuk flash yang menyajikan 

empat menu utama. Dalam penggunaannya, guru dapat memilihkan menu satu per 

satu agar siswa mampu memahami dengan baik. Selain itu, media tersebut juga 

dilengkapi dengan gambar-gambar animasi, efek suara, dan petunjuk penggunaan 

media yang akan menarik perhatian siswa untuk belajar praktik berwawancara dan 

mempermudah siswa untuk menggunakan media tersebut. Hasil akhir dari 

pengembangan media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis 
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meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD ini berupa VCD interaktif 

dengan dilengkapi animasi dua dimensi.  

 

3.7.2 Rancangan (Design) Media Pembelajaran 

    Setelah konsep dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan 

(design) media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis meningkatkan 

kemandirian anak untuk siswa SD. Rancangan atau desain media pembelajaran 

berwawancara ini dibuat untuk mempermudah peneliti dalam menyusun media 

VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis meningkatkan kemandirian anak 

untuk siswa SD. Adapun rancangan  media tersebut mencakup: 

1)  Kemasan Media Pembelajaran 

Media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis meningkatkan 

kemandirian anak untuk siswa SD ini dikemas dalam bentuk VCD 

Pembelajaran. Pengemasan media ini dalam bentuk VCD Pembelajaran ini 

diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar 

berwawancara. Selain itu, dengan media VCD Pembelajaran ini siswa dapat 

belajar sendiri berwawancara dengan media yang menyenangkan tanpa harus 

bergantung pada keberadaan guru.  

2) Isi Media Pembelajaran  

Media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis meningkatkan 

kemandirian anak untuk siswa SD ini berisi tujuan pembelajaran, contoh 

berwawancara (meliputi video praktik wawancara dan materi-materi 

pelengkap yang disajikan bersama video wawancara), soal evaluasi, dan 
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profil penyusun media. Video dan materi yang disajikan disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa SD yang tentunya juga disesuaikan dengan kompetensi 

kebahasaan yang harus dikuasai siswa SD serta aspek-aspek untuk 

meningkatkan kemandirian anak. Selain materi, dalam media ini juga 

disajikan soal-soal evaluasi yang berguna untuk mengukur kemampuan 

berwawancara siswa.  

3) Desain Bentuk  

Media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis meningkatkan 

kemandirian anak untuk siswa SD ini disajikan dalam bentuk video rekaman 

wawancara disertai materi-materi wawancara dalam bentuk animasi. Desain 

bentuk media ini menampilkan empat menu utama, yaitu tujuan 

pembelajaran, contoh berwawancara yang meliputi contoh rekaman 

wawancara, gambar-gambar animasi, dan materi berwawancara), evaluasi, 

dan profil penyusun. Dalam media interaktif ini juga dilengkapi efek suara, 

gambar tombol pilihan menu, dan perpaduan warna yang menarik sehingga 

dapat menarik minat siswa untuk menggunakan media ini dan mempelajari 

materi di dalamnya.   

 

3.8 Pengujian Prototipe Media VCD Pembelajaran Berwawancara yang 

Berbasis Kemandirian Anak untuk Siswa SD 

  Pengujian prototipe media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis 

meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD tersebut dilaksanakan setelah 

prototipe VCD pembelajaran berwawancara jadi dan siap diujikan. Pengujian ini 
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dimaksudkan untuk mendapatkan data-data spesifik pada prototipe, sehingga pada 

saat terjadi kekurangan atau kesalahan pada prototipe media VCD pembelajaran 

berwawancara yang berbasis meningkatkan kemandirian anak untuk siswa SD 

secara keseluruhan maupun sebagian akan dapat dianalisis secara tepat dan mudah 

untuk dilakukan perbaikan. 

  Pada dasarnya tujuan pengujian prototipe adalah (1) untuk memastikan bahwa 

prototipe media VCD pembelajaran berwawancara yang berbasis meningkatkan 

kemandirian anak untuk siswa SD sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, (2) 

untuk mengetahui kekurangan-kekurangan prototipe agar dapat dianalisis dan 

diperbaiki. 

       Pengujian prototipe dilakukan dengan cara memberikan angket penilaian 

terbatas kepada ahli dan guru. Ahli yang bertindak sebagai penguji sebanyak dua 

orang. Melalui angket penilaian tersebut, akan diperoleh hasil penilaian terhadap 

prototipe. Dari hasil penilaian tersebut, data diolah dengan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yaitu melalui pemaparan dan penyimpulan data dengan 

mempertimbangkan saran perbaikan dari guru dan ahli. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi tiga hal, yaitu: (1) 

hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak bagi siswa kelas V SD; 

(2) karakteristik media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan 

kemandirian anak bagi siswa kelas V SD; dan (3) hasil uji validasi media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak bagi siswa 

kelas V SD. 

 

4.1.1 Hasil Analisis Kebutuhan terhadap Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara dengan Narasumber Berbasis Meningkatkan 

Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD 

Hasil analisis kebutuhan media VCD pembelajaran berwawancara yang 

menjadi acuan dalam pengembangan media VCD pembelajaran berwawancara ini 

diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak SD. 

Berikut ini pemaparan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap media 

VCD pembelajaran berwawancara. 
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4.1.3.1 Analisis Kebutuhan Siswa terhadap Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian anak bagi 

siswa kelas V SD 

Analisis kebutuhan siswa terhadap pengembangan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak bagi 

peningkatan kemampuan berwawancara siswa kelas V SD ditanyakan pada 30 

siswa dari tiga sekolah yang berbeda, yaitu SD Al-Madina, SDN 2 Patemon, dan 

SDN 2 Sekaran. Masing-masing sekolah diwakili 10 siswa dengan pertanyaan 

meliputi: (1) Pemahaman awal tentang berwawancara, (2) media pembelajaran 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran berwawancara, dan (3) harapan terhadap 

media pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak. 

Paparan hasil angket dipaparkan sebagai berikut. 

1) Pemahaman Awal tentang Wawancara  

Analisis mengenai kebutuhan siswa pada pembelajaran kemampuan 

berwawancara merupakan langkah awal memahami kebutuhan siswa dalam 

berwawancara. Tujuan dilakukan analisis kebutuhan siswa, yaitu sebagai acuan 

peneliti untuk mengembangkan media pembelajaran berwawancara yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan siswa kelas V SD. 

Pada analisis kebutuhan siswa terhadap media pembelajran 

berwawancara, terdapat tiga butir pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa 

untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pembelajaran berwawancara. 

Pertanyaan tersebut yaitu: (1) pentingnya meningkatkan kemampuan 
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berwawancara, (2) pengalaman belajar siswa dalam pembelajaran 

berwawancara, dan (3) penggunaan media pembelajaran berwawancara. Data 

mengenai hasil analisis kebutuhan siswa tersebut disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 Pemahaman Awal tentang Wawancara 

No. Pertanyaan Jawaban siswa Jumlah Dalam % 

1. Pentingnya meningkatkan 
pembelajaran 
berwawancara 

Tidak penting 1 3,33% 
Sangat penting 17 56,67% 
Cukup penting 12 40% 

2. Topik wawancara yang 
pernah dilakukan 

Cara pembuatan 
makanan 

16 53,33% 

Cara hidup sehat 8 26,67% 
Prestasi sesorang 2 6,67% 
Lainnya 4 13,33% 

3. Penggunaan media dalam 
pembelajaran 

Ya 19 63,33% 
Kadang-kadang 9 30% 
Tidak 2 6,67% 

 

(1) Pemahaman Awal tentang Berwawancara 

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 16 dari 30 siswa 

menjawab sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berwawancara, 

12 siswa menjawab cukup penting, dan satu siswa menjawab tidak penting. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berwawancara bagi siswa 

merupakan suatu hal yang sangat penting ditingkatkan karena mereka 

merasa masih belum mampu menguasai kemampuan berwawancara dengan 

baik dan benar. Untuk itu, peneliti mencoba mengembangkan media 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

berwawancara siswa kelas V SD. 

(2) Topik Wawancara yang Pernah Dilakukan 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dideskripsikan bahwa dari 30 siswa, 16 

siswa menjawab cara pembuatan makanan, 8 siswa menjawab cara hidup 
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sehat, 2 siswa menjawab prestasi seseorang, dan 4 siswa menjawab lainnya 

yang meliputi usaha seseorang, perilaku seseorang, dan kehebatan. Hasil 

jawaban siswa mengenai topik wawancara yang pernah dilakukan 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menjawab cara pembuatan 

makanan. Hal ini dikarenakan mereka lebih tertarik tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan makanan. Selain itu, topik tersebut juga lebih mudah 

dilakukan karena lebih mudah mencari narasumber yang sebagian besar 

merupakan produsen makanan kecil di daerah mereka. Sedangkan beberapa 

siswa yang menjawab cara hidup sehat, prestasi seseorang, dan lainnya 

menunjukkan bahwa wawancara yang telah mereka lakukan adalah 

berdasarkan minat dan ketertarikan mereka. Oleh karena itu, berdasar pada 

kenyataan tersebut, peneliti mencoba untuk mengembangkan media 

pembelajaran berwawancara dengan topik wawancara yang menarik dan 

mudah dipahami siswa. 

(3) Penggunaan Media dalam Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peranan penting dalam membantu 

mempermudah pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Ada 

tidaknya media tentu akan berpengaruh pada pembelajaran, terutama 

pembelajaran berwawancara yang membutuhkan pemahaman siswa. Peran 

media pembelajaran diharapkan akan mempermudah guru untuk 

menyampaikan pesan (materi) serta mempermudah siswa dalam 

menangkap pesan tersebut. 
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Dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa 19 siswa menyatakan 

guru menggunakan media pembelajaran saat pembelajaran, 9 siswa 

menjawab bahwa guru kadang-kadang menggunakan media, dan 2 siswa 

menjawab guru tidak memakai media pembelajaran. Padahal peran media 

dalam pembelajaran tidak dapat dianggap sebagai pelengkap saja, namun 

media justru berperan sangat penting untuk menunjang pembelajaran. 

Dengan adanya media pembelajaran maka informasi yang akan 

disampaikan kepada siswa akan lebih mudah dan siswa juga tidak merasa 

bosan. Pembelajaran dengan tidak menggunakan media sangat bergantung 

pada kemampuan guru dalam menyampaikan materi berwawancara. 

Apabila kemampuan guru masih minim, tentunya harus ada alat bantu yang 

bisa memudahkan siswa dan guru dalam proses penyampaian materi 

pelajaran. Selain itu, media juga berperan dalam mengantisipasi kurang 

jelasnya pemahaman siswa terhadap penjelasan guru. 

 

2) Media Pembelajaran yang Dibutuhkan dalam Pembelajaran 

Berwawancara  

Berdasarkan analisis kebutukan media pembelajaran berwawancara yang 

diinginkan siswa dapat ditelusuri dari empat poin pertanyaan terkait kebutuhan 

media pembelajaran siswa dalam pembelajaran berwawancara, yaitu: (1) jenis 

media; (2) karakteristik media; (3) materi; dan (4) pembungkus VCD. Data 

secara lengkap dari keempat poin pertanyaan tersebut sebagai berikut. 

(1) Jenis Media 
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Jenis media yang diinginkan siswa dalam pembelajaran berwawancara 

dapat ditelusuri dari lima pertanyaan berikut: jenis media yang menarik dan 

membantu dalam memahami materi pembelajaran, media yang diinginkan 

untuk memahami materi pembelajaran, tokoh dalam media yang membantu 

memahami materi pembelajaran, bentuk media yang diinginkan siswa, dan 

penyajian media yang diinginkan siswa. Data yang diperoleh berdasarkan 

angket kebutuhan siswa disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Media Pembelajaran yang Dibutuhkan dalam Pembelajaran 

Berwawancara 

No. Pertanyaan Jawaban siswa Jumlah Dalam % 

1. Jenis media Audio 3 10% 
Visual 5 16,67% 
Audio-visual 22 73,33% 

2. Klasifikasi media Animasi dua dimensi 7 23,33% 
Rekaman video 7 23,33% 
Rekaman video 
dengan animasi  

16 53,33% 

3. Tokoh dalam media Animasi (kartun) 20 66,67% 
Hewan 2 6,67% 
Manusia 8 26,67% 

4. Bentuk media Video 14 46,66% 
Film 11 36,66% 
Dokumenter 5 16,67% 

5. Penyajian media Radio 3 10% 
TV 5 16,67% 
VCD 22 73,33% 

 
Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang 

dibutuhkan siswa dalam pembelajaran berwawancara adalah media yang 

menarik dan dapat membantu memahami materi pelajaran yaitu media 

bernbasis audio-visual. Klasifikasi media pembelajaran yang diinginkan berupa 

media dengan rekaman video dilengkapi animasi sebagai pelengkap informasi 

dengan model atau tokoh animasi atau kartun. Bentuk media yang dikehendaki 
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siswa adalah berupa video yang disajikan dalam bentuk VCD (Video Compact 

Disk). Kelima hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Pertama, jenis media. Jenis media adalah salah satu faktor yang menjadi 

landasan dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran. Dari tabel 4.2 di 

atas dapat dilihat bahwa 22 siswa menghendaki media pembelajaran 

berwawancara berbasis audio-visual. Selain itu, 5 siswa menghendaki media 

pembelajaran berbasis visual dan sisanya 3 siswa menghendaki media yang 

berbasis audio. 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa jenis media yang 

menarik dan dapat membantu dalam pembelajaran berwawancara yaitu media 

yang berbasis audio-visual. Media berbasis audio-visual ini merupakan media 

yang dapat didengar dan dilihat sehingga siswa akan bisa lebih memahami isi 

atau pesan informasi yang akan disampaikan melalui media tersebut. 

Kedua, klasifikasi media. Selain jenis media, klasifikasi media 

pembelajaran juga penting dalam pengembangan media pembelajaran. Media 

pembelajaran diciptakan sebagai alat bantu mengajar untuk memudahkan siswa 

dan guru dalam pembelajaran. Dari tabel 4.2 di atas diketahui bahwa 16 siswa 

menginginkan media rekaman video dilengkapi animasi, 7 siswa menginginkan 

media animasi dua dimensi, dan 7 siswa lainnya menginginkan media rekaman 

video. Berdasarkan data tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa siswa 

meginginkan media rekaman video dengan animasi dalam pembelajaran 

berwawancara. 
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Ketiga, tokoh dalam media. Guru bukanlah satu-satunya tokoh utama 

yang memberi atau menyampaikan informasi (pesan) kepada siswa. Kemajuan 

teknologi memungkinkan bahwa peran guru tidak harus mengajar dengan 

bertatap muka secara langsung di kelas. Pembelajaran dapat berlangsung kapan 

pun dan di mana pun selama ada sarana pendukung yang memadai. Misalnya 

saja melalui video sebagai media pembelajaran, guru tidak harus menjelaskan 

di hadapan siswa secara langsung, tapi melalui rekaman video sehingga seolah-

olah tetap bertatap muka secara langsung. Dari data tabel 4.2 di atas 20 siswa 

menyatakan model dalam media yang dinginkan berupa animasi kartun, 8 

siswa menginginkan model dalam media video animasi adalah manusia, dan 2 

siswa  menginginkan hewan sebagai model/tokohnya.  

Berdasarkan data tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa siswa 

menginginkan model dalam media pembelajaran berupa animasi (kartun) agar 

lebih menarik sehingga siswa antusias dalam mengikuti pelajaran. Tokoh 

animasi (kartun) ini selain sebagai model untuk ilustrasi video juga berperan 

sebagai penyaji materi dan sebagai pemandunya. Pemandu tersebut untuk 

memandu siswa dalam belajar selain dipandu atau dibimbing guru. 

Keempat, bentuk media. Banyak bentuk media yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran, pada dasarnya media pembelajaran yang digunakan guru 

sangat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Pemilihan bentuk media 

juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Pemilihan bentuk media sangat berpengaruh terhadap keefektifan media 

pembelajaran tersebut. Dari data tersebut, diketahui bahwa 14 siswa 
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menginginkan bentuk media video, 11 siswa menginginkan media dalam 

bentuk film, dan 5 siswa menghendaki media dalam bentuk dokumenter.  

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa siswa 

menghendaki media dalam bentuk video sebagai media pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber.  

Kelima, penyajian media. Ada bermacam-macam penyajian media yang 

ada saat ini, mulai dari media yang disajikan manual melalui selembar kertas 

sampai disajikan secara modern melalui VCD/DVD dan TV, komputer atau 

LCD. Penyajian media ini bergantung pada jenis media yang digunakan. 

Sebagai guru yang profesional harus bisa memilah dan memilih media serta 

penyajiannya. Media berbasis multimedia belakangan ini memang bukan hal 

baru lagi. Ditinjau dari berbagai segi media ini memang banyak memiliki 

keunggulan dan dinilai lebih efektif dalam pembelajaran. 

Dari data tabel 4.2 penyajian media yang dikehendaki siswa diketahui 

bahwa 22 siswa memilih media disajikan dalam bentuk VCD (Video Compact 

Disk) dan 5 siswa memilih disajikan melalui TV (televisi), dan 3 siswa yang 

memilih media disajikan melalui radio. 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian media 

yang dikehendaki siswa yaitu dalam format VCD/CD. Agar lebih jelas maka 

VCD/CD ini disalurkan ke TV sehingga siswa dapat mendengar dan melihat 

gambar yang ada di VCD dengan jelas. Media ini tentu saja akan menarik 

perhatian siswa dalam pembelajaran berwawancara dengan narasumber. 

(2) Karakteristik Media 
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Karakteristik media yang diinginkan siswa dalam pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber dapat ditelusuri dari tujuh poin pertanyaan, 

berikut: (a) model/tokoh; (b) tulisan; (c) audio; (d) gambar animasi; dan (e) 

durasi. Data yang diperoleh dari kelima poin pertanyaan tersebut berdasarkan 

angket kebutuhan siswa disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Karakteristik Model/Tokoh yang Diinginkan Siswa untuk Media 

dalam Pembelajaran Berwawancara dengan Narasumber 

No. Pertanyaan Jawaban siswa Jumlah Dalam 

% 

1. 
 

Pewawancara 
 

Usia 
pewawancara 

10-12 tahun 14 46,67% 
30 tahun 5 16,67% 
20 tahun 10 33,33% 
17 tahun 1 3,33% 

Karakter 
pewawancara 

Ramah 24 80% 
Cuek/acuh - 0% 
Angkuh 2 6,67% 
Lucu 4 13,33% 

Kostum 
pewawancara 

Seragam 
sekolah 

8 26,67% 

Kostum adat 5 16,67% 
Kostum sehari-
hari 

13 43,33% 

Seragam crew 4 13,33% 
2. 
 

Narasumber Usia narasumber 
 

20 tahun 22 73,33% 
50 tahun - 0% 
30 tahun 6 20% 
10 tahun 2 6,67% 

Karakter 
narasumber 

Ramah 29 96,67% 
Acuh/cuek - 0% 
Sombong - 0% 
Lucu 1 3,33% 
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  Kostum 

narasumber 
Kostum mewah 8 26,67% 
Kostum adat 8 26,67% 
Sehari-hari 13 43,33% 
Seragam 1 3,33% 

3. Setting tempat tayangan 
berwawancara 

Dalam ruangan 12 40% 
Alam bebas 16 43,33% 
Luar ruangan 2 6,67% 
Lainnya - 0% 

 
Dari data tabel 4.3 di atas diketahui bahwa 14 siswa menginginkan tokoh 

pewawancara yang berusia 10-12 tahun untuk menjadi model dalam media 

pembelajaran berwawancara, 5 siswa menginginkan tokoh berusia 30 tahun, 10 

siswa menginginkan tokoh berusia 20 tahun, dan 1 siswa menginginkan tokoh 

berusia 17 tahun. Dari tokoh tersebut 24 siswa menginginkan tokoh dengan 

karakter yang ramah, 2 siswa menginginkan tokoh dengan karakter angkuh, 4 

siswa menginginkan tokoh dengan karakter lucu, dan tidak ada siswa yang 

menginginkan tokoh dengan karakter cuek/acuh. Selain tokoh yang memiliki 

karakter ramah, 13 siswa menginginkan tokoh tersebut menggunakan kostum 

sehari-hari. Akan tetapi, 8 siswa menghendaki tokoh tersebut menggunakan 

seragam sekolah, 5 siswa menghendaki tokoh tersebut menggunakan kostum 

adat, bahkan 4 siswa justru menghendaki tokoh menggunakan seragam crew. 

Pada tabel 4.3 di atas juga diketahui bahwa 22 siswa menginginkan tokoh 

narasumber yang berusia 20 tahun untuk menjadi model dalam media 

pembelajaran berwawancara, 6 siswa menginginkan tokoh berusia 30 tahun, 2 

siswa menginginkan tokoh berusia 10 tahun, dan tidak ada siswa yang 

menginginkan tokoh berusia 50 tahun. Dari tokoh tersebut 29 siswa 

menginginkan tokoh narasumber dengan karakter yang ramah, 1 siswa 
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menginginkan tokoh dengan karakter lucu, dan tidak ada siswa yang 

menginginkan tokoh dengan karakter cuek/acuh ataupun sombong. Selain 

tokoh yang memiliki karakter ramah, 13 siswa menginginkan tokoh tersebut 

mengenakan kostum sehari-hari. Akan tetapi, 8 siswa menghendaki tokoh 

tersebut mengenakan kostum mewah, 8 siswa menghendaki tokoh tersebut 

mengenakan kostum adat, bahkan satu siswa justru menghendaki tokoh 

mengenakan seragam. Selain itu, pada tabel 4.3 juga terdapat data mengenai 

setting tempat untuk tayangan berwawancara. Dari 30 siswa, 12 siswa 

menginginkan di  setting dalam ruangan, 16 siswa menginginkan setting di 

alam bebas, 2 siswa menginginkan setting di luar ruangan, dan tidak ada siswa 

yang memilih selain ketiga pilihan itu. 

Berdasarkan paparan data tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa siswa 

menghendaki tokoh pewawancara berusia 10-12 tahun dengan berkarakter 

ramah dan menggunakan kostum sehari-hari. Sedangkan untuk tokoh 

narasumber, siswa menghendaki tokoh yang berusia 20 tahun dengan karakter 

ramah dan mengenakan kostum sehari-hari juga. Hal ini membuktikan bahwa 

siswa cenderung senang dan menyukai karakter tokoh yang ramah. Tokoh 

inilah yang dapat dimanfaatkan sebagi media atau alat bantu untuk menarik 

perhatian siswa dan menanamkan nilai-nilai kesopanan agar dapat diteladani 

siswa. Selain itu, siswa cenderung menginginkan alam bebas sebagai setting 

tempat tayangan berwawancara yang menandakan bahwa siswa juga ingin 

menikmati alam bebas atau bahkan belajar di alam bebas sehingga dapat 
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mendorong siswa untuk meningkatkan kemandirian anak dalam belajar 

maupun bersikap. 

 
Tabel 4.4 Karakteristik Tulisan yang Diinginkan Siswa dalam Media 

Pembelajaran Berwawancara dengan Narasumber 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Siswa 
Jumlah 

Dalam 

(%) 

1. Jenis tulisan Times New Roman 6 20 % 
Comic Sans MS 22 73,3 % 

Candara  2 6,67 % 
2. Ukuran tulisan Kecil 2 6,67 % 

Sedang 24 80 % 
Besar 4 13,33 % 

3. Warna tulisan Hitam  12 40 % 
Putih 1 3,33 % 
Berwarna 17 56,67 % 

4. Durasi tulisan Tiga detik 2 6,67 % 
Lima detik 15 50 % 
Empat detik 5 16,67% 
Lainnya 8 26,67% 

5. Letak/posisi tulisan Di atas 9 30 % 
Di bawah  4 13,33% 
Di tengah 17 56,67 % 

 

Dari tabel 4.4 di atas diketahui bahwa 22 siswa menyukai jenis tulisan 

Comic Sans MS, 6 siswa menyukai  Times New Roman, dan 2 siswa menyukai 

jenis tulisan Candara. Untuk ukuran tulisan, 24 siswa menghendaki tulisan 

berukuran sedang, 4 siswa menghendaki tulisan berukuran besar, dan 2 siswa 

menghendaki tulisan berukuran kecil. Selanjutnya untuk warna tulisan 12 siswa 

memilih tulisan berwarna hitam, 1 siswa memilih tulisan berwarna putih dan 

17 siswa memilih tulisan yang berwarna. Kemudian untuk durasi pergantian 

tulisan 15 siswa menghendaki lima detik, 5 siswa menghendaki durasi 

pergantian tulisan empat detik, 2 siswa mengendaki durasi pergantian tulisan 
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sekitar tiga detik, dan 8 siswa menghendaki tujuh detik hingga sepuluh detik. 

Terakhir adalah letak tulisan yang dikehendaki 17 siswa menyatakan letak 

tulisan berada di tengah, 9 siswa menyatakan letak tulisan berada di atas, dan 4 

siswa menyatakan letak tulisan berada di bawah. 

Berdasarkan paparan data tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik tulisan yang diinginkan siswa dalam pembelajaran berwawancara 

dengan narasumber adalah dengan jenis tulisan Comic Sans MS yang 

berukuran sedang dan berwarna agar lebih menarik. Durasi pergantian tulisan 

yang diinginkan sekitar lima detik agar siswa tidak terlalu cepat dalam 

membacanya dan dengan posisi atau letak tulisan berada di tengah sehingga 

siswa jelas melihatnya. 

Tabel 4.5 Karakteristik Audio yang Diinginkan Siswa untuk Media    

Pembelajaran Berwawancara dengan Narasumber 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Siswa 
Jumlah 

Dalam 

(%) 

1. Pengisi suara Binatang 2 6,67 % 
Tumbuhan 3 10% 
Manusia 24 80 % 
Lainnya 1 3,33% 

2. Jenis musik pengiring Dangdut 2 6,67% 
Rock 3 10 % 
Pop 25 83,33% 
Lainnya - 0% 

 
Karakteristik audio yang diinginkan siswa dapat diketahui dari data tabel 

4.5 di atas bahwa 24 siswa menginginkan pengisi suara dalam media video 

adalah suara manusia, 2 siswa menginginkan suara binatang, 3 siswa memilih 

suara tumbuhan, dan 1 siswa menginginkan suara tokoh kartun. Kemudian 

untuk jenis musik pengiring (soundtrack), 25 siswa menginginkan jenis musik 
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pop, 2 siswa menginginkan jenis musik dangdut, dan 3 siswa menginginkan 

jenis musik rock. 

Berdasarkan paparan data tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik video yang diinginkan siswa dalam pembelajaran berwawancara 

dengan narasumber adalah pengisi suara (dubbing) diisi oleh suara manusia. 

Untuk jenis musik pengiring (soundtrack) adalah jenis musik pop. 

Tabel 4.6 Karakteristik Gambar Animasi yang Diinginkan Siswa untuk 

Media Pembelajaran Berwawancara dengan Narasumber 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Siswa 
Jumlah 

Dalam 

(%) 

1. Jenis gambar Ikan 3 10 % 
Tokoh kartun 22 73,33 % 
Sapi  2 6,67 % 
Lainnya 3 10% 

2. Warna gambar Dominan merah 8 26,67% 
Dominan biru 10 33,3 % 
Dominan hijau 6 20% 
Lainnya 6 20% 

 
Karakteristik gambar animasi yang diinginkan siswa dalam media dapat 

diketahui dari data tabel 4.6 di atas bahwa 22 siswa menginginkan gambar 

animasi berupa tokoh kartun, 3 siswa menginginkan gambar ikan, 2 siswa 

menginginkan gambar sapi, dan 3 siswa menginginkan gambar selain yang 

telah disebutkan dalam pilihan jawaban sehingga mereka memilih gambar 

doraemon. Kemudian untuk wana gambar yang diinginkan siswa yaitu 10 

siswa menginginkan dominan biru, 8 siswa menginginkan dominan merah, 6 

siswa menginginkan dominan hijau, dan 6 siswa menginginkan warna lainnya 

yaitu warna kuning. 
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Dari tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa gambar animasi yang 

diinginkan siswa dalam media pembelajaran berwawancara dengan narasumber 

adalah gambar animasi berupa tokoh kartun. Sedangkan warna pada gambar 

adalah dominan biru dikombinasikan dengan warna merah disertai sedikit 

warna hijau dan kuning. Karakteristik gambar tersebut ditujukan agar siswa 

lebih tertarik untuk melihat video sehingga pembelajaran terasa lebih 

menyenangkan. 

Tabel 4.7 Durasi yang Diinginkan Siswa dalam Media Pembelajaran 

Berwawancara dengan Narasumber 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Siswa 
Jumlah 

Dalam 

(%) 

1. Durasi video praktik 
berwawancara 

10 menit 13 43,3 % 
15 menit 9 30 % 
12 menit 5 16,67 % 
Lainnya 3 10 % 

2. Durasi analisis materi dalam 
video 

2 menit 4 13,3 % 
7 menit 10 33,33 % 
5 menit 15 50 % 
Lainnya 1 3,33 % 

3. Durasi latihan menulis 10 menit 14 46,67 % 
20 menit 6 20 % 
15 menit 6 20 % 
Lainnya 4 13,33 % 

 
Dari data tabel 4.7 diketahui bahwa durasi media yang diinginkan untuk 

durasi video praktik berwawancara, 13 siswa menginginkan sepuluh menit, 9 

siswa menginginkan lima belas menit, 5 siswa menginginkan dua belas menit, 

dan 3 siswa menginginkan lainnya yaitu 20 menit. Untuk durasi analisis materi 

dalam video, 15 siswa menginginkan lima menit, 10 siswa menginginkan 

durasi tujuh menit, 4 siswa menginginkan durasi 2 menit, dan 1 siswa 

menginginkan durasi 10 menit. Tidak hanya video praktik dan analisis video, 
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tetapi siswa juga menginginkan ada latihan praktik berwawancara. Durasi 

untuk latihan praktik berwawancara, 14 siswa menginginkan selama sepuluh 

menit, 6 siswa menginginkan durasi selama dua puluh menit, 6 siswa memilih 

durasi lima belas menit, dan 4 siswa memilih lainnya yaitu durasi 17 menit.  

Berdasarkan paparan data tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa 

durasi keseluruhan media yang diinginkan sekitar 30 menit. Siswa tidak 

menghendaki media yang terlalu lama. Media yang berdurasi sekitar 30 menit 

tersebut terbagi menjadi tiga bagian. Untuk bagian rekaman video praktik 

berwawancara, siswa menginginkan durasi sekitar sepuluh menit dan analisis 

materi video sekitar lima menit. Selanjutnya untuk latihan berwawancara 

sekitar sepuluh menit. Media pembelajaran ini akan memandu siswa dengan 

menentukan tema dan aspek-aspek yang harus diperhatikan selama latihan 

praktik berwawancara. 

(3) Materi 

Salah satu fungsi media pembelajaran adalah membantu mempermudah 

penyampaian pesan atau informasi oleh guru kepada siswa. Dalam 

pembelajaran informasi atau pesan tersebut berupa materi atau teori-teori yang 

berkaitan dengan aspek pembelajaran. Siswa dituntut untuk menguasai materi 

pelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang 

diinginkan. Terkait dengan materi pelajaran dan media untuk pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber, maka dari hasil analisis kebutuhan siswa 

tentang materi pelajaran diperoleh data tentang isi materi pelajaran dan 
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penyajian materi yang diinginkan siswa. Data hasil analisis tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9 berikut. 

 
Tabel 4.8 Isi Materi yang Diinginkan Siswa dalam Media Pembelajaran 

Berwawancara dengan Narasumber 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Siswa 
Jumlah 

Dalam 

(%) 

1. Pengertian berwawancara 
dengan narasumber 
 

Ya 22 63,33 % 
Tidak 2 6,67 % 
Sedikit 6 20 % 

2. Jenis-jenis wawancara Ya 17 56,67 % 
Tidak 3 10 % 
Sedikit 10 33,33 % 

3. Etika dalam wawancara 
 
 

Ya 19 63,3 % 
Tidak 5 16,67 % 
Sedikit 6 20 % 

4. Hal-hal yang harus 
diperhatikan dalam 
berwawancara 

Ya 22 63,33 % 
Tidak - 0 % 
Sedikit 8 36,67 % 

5. Langkah-langkah 
berwawancara 

Ya 13 43,3 % 
Tidak 2 6,67 % 
Sedikit 15 50 % 

6. Pentingnya meningkatkan 
kemandirian anak dalam 
pembelajaran berwawancara 

Penting 21 70 % 
Sangat penting 5 16,67 % 
Tidak penting 4 13,33 % 

7. Topik wawancara yang 
diinginkan siswa 

Cara pembuatan 
makanan 

6 20 % 

Prestasi seseorang 8 26,67 % 
Pola hidup sehat 15 50 % 
Lainnya 1 3,33 % 

 
Dari data tabel 4.8 di atas diketahui bahwa materi yang berkaitan tentang 

berwawancara meliputi enam materi pelajaran yang harus dipahami dan 

dikuasai siswa serta satu pertanyaan mengenai pentingnya aspek kemandirian 

yang juga harus ditingkatkan khususnya dalam pembelajaran berwawancara 

tersebut. Dari 30 siswa, sebanyak 22 siswa menyatakan tahu tentang pengertian 

berwawancara, 6 siswa tahu sedikit, dan 2 siswa tidak tahu. Sebanyak 17 siswa 
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menyatakan tahu tentang jenis-jenis wawancara, 10 siswa menyatakan tahu 

sedikit, dan 3 siswa menyatakan tidak tahu. Untuk materi tentang etika 

berwawancara, 19 siswa menyatakan tahu, 6 siswa menyatakan tahu sedikit, 

dan sisanya 5 siswa menyatakan tidak tahu tentang etika berwawancara. 

Dalam berwawancara dengan narasumber, ada hal-hal yang harus 

diperhatikan, dari 30 siswa, sebanyak 22 siswa menyatakan tahu sedangkan 

sisanya 8 siswa menyatakan tahu sedikit. Selain itu, 15 siswa menyatakan 

hanya tahu sedikit tentang langkah-langkah berwawancara. Akan tetapi, 13 

siswa menyatakan tahu dan 2 siswa menyatakan tidak tahu tentang langkah-

langkah berwawancara. Dari kelima materi yang harus dikuasai tersebut, dalam 

media pembelajaran ini juga harus dapat meningkatkan aspek kemandirian 

anak. Dari 30 siswa, sebanyak 21 siswa menyatakan penting untuk 

meningkatkan kemandirian anak dalam pembelajaran berwawancara, 5 siswa 

menyatakan sangat penting, dan sisanya 4 siswa menyatakan tidak penting. 

Sedangkan untuk topik/materi wawancara yang diinginkan siswa juga dapat 

dilihat dari data di atas. Sebanyak 15 siswa menginginkan topik pola hidup 

sehat, 8 siswa menginginkan prestasi seseorang, 6 siswa menginginkan cara 

pembuatan makanan, dan sisanya 1 siswa menginginkan lainnya yaitu diisi 

dengan usaha seseorang.  

Berdasarkan paparan data tabel 4.8 di atas dapat disimpulkan bahwa 

siswa sudah paham tentang beberapa materi yang harus dipahami dalam 

berwawancara dengan narasumber. Namun, masih ada materi yang belum 

benar-benar dikuasai semua siswa sehingga harus disertakan dalam media 
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pembelajaran ini. Oleh karena itu, peran media dalam pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber sangat penting untuk membantu 

mempermudah siswa dalam memahami materi-materi tersebut. Dengan 

demikian pengembangan media untuk pembelajaran berwawancara dengan 

narasumber sangat perlu dilakukan. Selain itu, dalam media ini juga perlu 

disertakan aspek-aspek yang dapat meningkatkan kemandirian anak, misalnya 

pada sikap, penyampaian materi, dan kalimat wawancara yang digunakan. 

Tabel 4.9 Penyajian Materi yang Diinginkan Siswa untuk Media dalam 

Pembelajaran Berwawancara dengan Narasumber 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Siswa 
Jumlah 

Dalam 

(%) 

1. Bentuk Penyajian 
materi 

Manual 5 16,67 % 
Menarik dan bervariasi 24 80 % 
Monoton  1 3,33 % 
Lainnya - 0 % 

2. Waktu penyajian 
materi 

Sebelum video 6 20 % 
Sesudah video 19 63,33 % 
Bersamaan dengan video 5 16,67 % 

3. Durasi penyajian 
materi 

2 menit 3 10 % 
7 menit 7 23,33 % 
5 menit 15 50 % 
Lainnya 5 16,67 % 

4. Penyaji materi Guru 4 13,33 % 
Tokoh animasi 21 70 % 
Siswa 5 16,67 % 
Lainnya  - 0 % 

 

Dari data tabel 4.9 di atas diketahui bahwa bentuk penyajian materi yang 

diinginkan siswa 24 diantaranya menginginkan materi disajikan secara menarik 

dan bervariasi. Sisanya sebanyak 5 siswa menginginkan materi disajikan secara 

manual dan satu siswa menginginkan monoton. Selanjutnya untuk waktu 

penyajian materi tersebut, 19 siswa menginginkan waktu penyajian materi 

dilaksanakan sesudah tayangan video, 6 siswa menginginkan penyajian materi 
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sebelum video, bahkan lima siswa menginginkan bersamaan dengan tayangan 

video. Kemudian sebanyak 15 siswa menginginkan durasi penyajian materi 

sekitar lima menit saja, 7 siswa menginginkan penyajian materi sekitar tujuh 

menit, 3 siswa mengingkan durasi dua menit, dan 5 siswa memilih lainnya 

dengan mengisi durasi sekitar sepuluh menit. Untuk penyaji materi, 21 siswa 

menginginkan tokoh animasi (kartun), 5 siswa menginginkan siswa, dan 4 

siswa memilih penyaji materinya adalah guru.  

Berdasarkan paparan data tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa siswa 

menginginkan penyajian materi yang menarik, kreatif, dan bervariasi. 

Penyajian materi ini disajikan di sesudah tayanagn video rekaman 

berwawancara dengan durasi 5-7 menit saja secara singkat namun jelas dan 

sisa waktunya digunakan untuk memahami contoh dan mengerjakan latihan 

berwawancara dengan panduan video. Sedangkan untuk penyaji materi tersebut 

adalah tokoh animasi kartun dalam media video. 

(4) Sampul VCD 

Media pembelajaran yang baik adalah media yang menarik dan mampu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan. Unuk itu, selain isi yang berkualitas dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip media pembelajaran, media yang dihasilkan ini juga harus 

mempertimbangkan desain pembungkus yang baik, menarik, dan sesuai dengan 

keinginan siswa dan guru. Terkait dengan hal tersebut maka dalam angket 

kebutuhan siswa juga disertakan pertanyaan tentang desain pembungkus VCD 

yang diinginkan siswa. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah. 



 

 

101

Tabel 4.10 Desain Sampul VCD yang Diinginkan Siswa untuk Media 

dalam Pembelajaran Berwawancara dengan Narasumber 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Siswa 
Jumlah 

Dalam 

(%) 

1. Kalimat judul 
pembungkus 
VCD 

Kalimat baku 5 16,67 % 
Kalimat menarik  24 80 % 
Kalimat …… 1 3,33 % 

2. Jenis huruf 
pembungkus 
VCD 

Times New Roman 3 10 % 
Comic Sans MS 24 80 % 

Candara  3 10 % 
3. Warna 

pembungkus 
VCD 

Dominan merah 11 36,67 % 
Dominan biru 12 40 % 
Dominan hijau 4 13,33 % 
Lainnya 3 10% 

4. Gambar 
pembungkus 
VCD 

Tokoh kartun 7 23,33 % 
Model video 18 60 % 
Tokoh kartun dan model 
video 

5 16,67 % 

Lainnya  - 0 % 
 
Dari data tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa judul dalam 

pembungkus VCD yang diinginkan siswa 24 diantaranya menginginkan 

kalimat menarik, 5 siswa menginginkan kalimat baku, dan satu siswa 

menginginkan kalimat lucu. Untuk jenis huruf dalam pembungkus VCD 24 

siswa menginginkan huruf Comic Sans MS, 3 siswa menginginkan huruf 

Times New Roman, dan sisanya 3 siswa menginginkan huruf Candara. 

Sedangkan untuk warna pembungkus VCD, sebanyak 12 siswa menginginkan 

dominan biru, 11 siswa menginginkan dominan merah, 4 siswa menginginkan 

warna hijau, dan sisanya 3 siswa menginginkan warna kuning. Pada 

pembungkus VCD juga terdapat gambar. Dari 30 siswa, sebanyak 18 siswa 

menginginkan gambar berupa model video, 7 siswa menginginkan tokoh 

kartun, dan sisanya 5 siswa menginginkan tokoh kartun dan model video. 
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Berdasarkan data tabel 4.10 di atas dapat disimpulkan pada pembungkus 

pembungkus VCD akan menggunakan kalimat menarik dan huruf Comic Sans 

MS sebagai judul. Warna pada pembungkus adalah dominan biru dan merah 

yang merupakan warna pilihan sebagian besar siswa sehingga terlihat menarik 

ketika pertama kali melihat media tersebut. Sedangkan untuk gambar yang 

digunakan pada pembungkus VCD adalah gambar dari model video yang 

sedang melakukan wawancara dengan narasumber. 

(5)  Harapan Terhadap Media Pembelajaran Berwawancara Berbasis 

Meningkatkan Kemandirian Anak 

Berdasarkan analisis kebutuhan siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran berwawancara dengan narasumber siswa kelas V SD diketahui 

bahwa siswa mengharapkan media yang bersifat inovatif, kreatif, efektif, 

mudah, lucu, menarik, dan menyenangkan. Oleh karena itu, dari hasil analisis 

tersebut disimpulkan bahwa media yang diinginkan siswa adalah media 

pembelajaran video rekaman wawancara dan animasi berbasis meningkatkan 

aspek kemandirian anak bagi siswa kelas V SD. 

 

4.1.1.2 Analisis Kebutuhan Guru terhadap Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi 

Siswa Kelas V SD 

Analisis kebutuhan guru terhadap media media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak meliputi: (1) pelaksanaan 

pembelajaran berwawancara, (2) media pembelajaran yang dibutuhkan dalam 
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pembelajaran berwawancara, dan (3) harapan terhadap media pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak. Hasil analisis kebutuhan 

guru tersebut masing-masing dapat dijabarkan berikut ini. 

1) Pelaksanaan Pembelajaran Berwawancara 

Pada pelaksanaan pembelajaran berwawancara ini terdapat empat 

pertanyaan, yaitu; metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran, 

kendala yang dihadapi dalam pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, 

dan keefektifan media pembelajaran yang digunakan. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, guru dari SD Al Madina menyatakan menggunakan metode 

ceramah dan diskusi kelompok. Metode ceramah ini digunakan agar materi yang 

disampaikan oleh guru dapat didengarkan dan diperhatikan dengan seksama 

kemudian dapat dicatat dengan mudah oleh siswa. Akan tetapi, pada 

pelaksanaannya siswa justru merasa jenuh dengan metode ceramah yang 

dilakukan guru. Sedangkan metode diskusi kelompok bertujuan untuk melatih 

siswa agar bisa saling bekerjasama dan saling membantu selama pembelajaran. 

Berbeda dengan guru dari SDN 2 Petompon yang hanya menggunakan metode 

pemodelan. Begitu pula dengan guru dari SDN 2 Sekaran yang hanya 

menggunakan metode pemodelan. Metode pemodelan dilakukan dengan tujuan 

agar siswa lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru.  

Dalam pembelajaran di kelas, guru SD Al Madina menyatakan mengalami 

tiga kendala sekaligus, yaitu: siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, 

siswa tidak antusias/mengantuk, dan siswa susah dikondisikan. Kendala-kendala 

tersebut dapat disebabkan karena penerapan metode pembelajaran yang kurang 
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tepat. Sebagai sekolah unggulan, hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Jika hal 

tersebut dibiarkan begitu saja, maka keberhasilan proses pembelajaran patut 

dipertanyakan. Guru seharusnya mampu mengondisikan siswa dengan baik 

sehingga kendala-kendala tersebut dapat dihindari. Sedangkan guru dari SDN 2 

Petompon dan SDN 2 Sekaran menyatakan hal yang sama mengenai kendala 

dalam pembelajaran, yaitu siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. Dalam 

hal ini pembelajaran berlangsung hanya satu arah tanpa adanya interaksi antara 

guru dan siswa, sehingga pembelajaran terkesan mati. Berdasarkan pengamatan 

peneliti, hal ini wajar terjadi karena siswa SDN 2 Petompon jumlahnya cukup 

banyak dalam satu kelas sehingga adanya kemungkinan guru mengalami 

kesulitan dalam mengondisikan siswa satu per satu. Sedangkan SDN 2 Sekaran 

merupakan sekolah pinggiran sehingga input siswanya pun masih di bawah 

kemampuan siswa yang bersekolah di sekolah yang bertaraf nasional.  

Selanjutnya penggunaan media pembelajaran, ketiga guru menyatakan 

kadang-kadang menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber. Media yang digunakan sudah dirasa efektif 

dalam proses pembelajaran oleh guru dari SDN 2 Petompon dan SD Al Madina. 

Sedangkan guru dari SDN 2 Sekaran menyatakan media yang digunakan belum 

efektif. Menurut ketiga guru penggunaan media pembelajaran tersebut 

digunakan sebagai alat bantu mengajar yang dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar, yaitu berwawancara dengan narasumber. 

Dengan demikian, inovasi sistem pembelajaran perlu dilakukan. Salah satu 

pembaruan sistem tersebut adalah melalui media VCD pembelajaran 
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berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak. Media pembelajaran 

ini selain dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, juga berfungsi untuk 

mengatasi kendala-kendala dalam proses pembelajaran di atas.  

 

2) Media Pembelajaran yang Dibutuhkan dalam Pembelajaran 

Berwawancara 

Media pembelajaran yang diharapkan guru dalam pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber meliputi empat hal, yaitu (a) jenis media; (b) 

karakteristik media; (c) materi pembelajaran, dan (4) pembungkus VCD. 

Berdasarkan data pada angket kebutuhan guru, diperoleh informasi berkaitan 

dengan media pembelajaran yang diharapkan dalam pembelajaran 

berwawancara. 

Pertama, jenis media pembelajaran. Berkaitan dengan jenis media ketiga 

guru dari SD Al Madina, SDN 2 Petompon, dan SDN 2 Sekaran sepakat 

memilih jenis media pembelajaran berupa audio-visual. Melihat dari 

karakteristik media jenis audio-visual, diharapkan siswa akan lebih paham 

terhadap materi yang diajarkan karena selain dapat mendengar siswa juga dapat 

melihatnya. Guru SD Al Madina menginginkan bahwa bentuk media 

pembelajaran berupa manual. Hal itu dapat diartikan bahwa guru menghendaki 

bentuk media yang sederhana. Berbeda dengan guru SDN 2 Petompon yang 

menginginkan bentuk media berupa media animasi dua dimensi (2D). Media ini 

merupakan media yang bersifat visual, artinya bahwa media tersebut hanya bisa 

dilihat. Sedangkan guru dari SDN 2 Sekaran menghendaki media yang bersifat 
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keduanya, yaitu animasi dua dimensi dan manual. Hal itu dapat diartikan bahwa 

guru menghendaki media yang modern tetapi juga disertai tayangan praktik 

berwawancara secara manual. Sehubungan dengan media yang berbasis audio-

visual maka guru SDN 2 Petompon dan SDN 2 Sekaran menghendaki manusia 

sebagai modelnya. Sedangkan guru dari SD Al Madina menghendaki animasi 

(kartun) sebagai modelnya. Untuk itu, dalam media pembelajaran ini akan 

menggunakan manusia sebagai modelnya karena bertujuan agar siswa lebih 

mudah dalam mempelajari praktik berwawancara.  

Guru SDN 2 Petompon menghendaki media pembelajaran dikemas dalam 

bentuk dokumenter. Sedangkan kedua guru dari SD Al Madina dan SDN 2 

Sekaran menghendaki media dikemas dalam bentuk video. Dengan demikian, 

kemasan media pembelajaran berwawancara akan dikemas dalam bentuk video 

namun juga ada unsur dokumenter tayangan praktik berwawancara. Selanjutnya, 

agar media pembelajaran tersebut lebih praktis dan efektif digunakan ketiga guru 

memilih bentuk penyajian berupa VCD (Video Compact Disk).   

Berdasarkan uraian hasil analisis angket kebutuhan guru di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru membutuhkan media video pembelajaran jenis audio-

visual. Media pembelajaran ini berisi video atau film kartun yang disajikan 

dalam bentuk VCD (Video Compact Disk). 

Kedua, karakteristik media pembelajaran, meliputi: (a) model/tokoh; (b) 

tulisan; (c) audio; (d) gambar animasi; dan (e) durasi. Berdasarkan data pada 

angket kebutuhan guru diperoleh informasi bahwa ketiga guru menghendaki 

model sebagai pewawancara berusia 10-12 tahun dan berkarakter ramah. Hal ini 
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sesuai dengan karakter yang patut diteladani siswa. Untuk kostum yang 

dikenankan, guru dari SDN 2 Sekaran dan SDN 2 Petompon menghendaki 

kostum sehari-hari dan guru dari SD Al Madina menghendaki kostum adat. 

Sedangkan model sebagai narasumber, guru dari SD Al Madina dan SDN 2 

Sekaran menghendaki berusia 20 tahun dan guru dari SDN 2 Petompon 

menghendaki berusia 30 tahun. Ketiga guru menghendaki narasumber 

berkarakter ramah. Untuk kostum yang dikenanakan, guru dari SDN 2 Petompon 

dan SDN 2 Sekaran menghendaki kostum sehari-hari dan guru dari SD Al 

Madina menghendaki kostum adat. Setting untuk tayangan berwawancara dalam 

media VCD, guru dari SD Al Madina dan SDN 2 Sekaran menghendaki alam 

bebas, sedangkan guru dari SDN 2 Petompon menghendaki luar ruangan. Alam 

bebas sebagai setting tempat tayangan berwawancara dapat membantu siswa 

yang juga ingin menikmati alam bebas atau bahkan belajar di alam bebas 

sehingga dapat mendorong siswa untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam 

belajar maupun bersikap. 

Kemudian untuk aspek tulisan ketiga guru menghendaki jenis tulisan 

Comic Sans MS yang berukuran sedang sehingga mudah dibaca oleh siswadan 

berwarna. Tujuannya adalah agar lebih menarik dan mudah dibaca oleh siswa. 

Untuk durasi waktu pergantian tulisan menurut ketiga guru sekitar lima detik. 

Hal ini agar tidak terlalu cepat sehingga siswa bisa membaca dengan jelas. 

Selain itu, letak tulisan yang menyertai video menurut guru dari SDN 2 

Petompon dan SDN 2 Sekaran menghendaki di bawah dan guru dari SD Al 

Madina menghendaki di atas.  
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Selanjutnya untuk aspek audio di dalam media audio-visual merupakan 

faktor penting yang harus ada. Audio di dalam sebuah media pembelajaran juga 

tidak boleh sembarangan karena jika audio tidak baik atau kurang jelas maka 

akan mengurangi keefektifan sebuah media pembelajaran apalagi media 

pembelajaran jenis audio-visual. Aspek ini menurut kedua guru dari sekolah 

sampel menghendaki audio dalam media pembelajaran dari suara manusia. Hal 

ini tentu saja untuk mengisi suara (dubbing) dalam media merupakan suara 

manusia. Selain itu, agar lebih menarik dan lebih hidup media pembelajaran 

video atau film tersebut diiringi dengan musik pengiring (soundtrack). Ketiga 

guru menginginkan soundtrack dari jenis musik pop. Tidak hanya aspek audio 

yang menjadi faktor penting dalam media jenis audio-visual, tapi aspek visual 

juga tidak kalah penting. Gambar animasi yang diharapkan agar siswa antusias 

dalam media pembelajaran berwawancara adalah tokoh kartun. Sedangkan untuk 

warna gambar yang dikehendaki guru dari SD Al Madina adalah dominan hijau, 

guru dari SDN 2 Petompon adalah dominan biru, dan guru dari SDN 2 Sekaran 

adalah dominan merah. Dengan demikian, warna pada gambar animasi dalam 

media ini akan mengandung tiga unsur warna, yaitu merah, biru, dan hijau. 

Berkaitan dengan media pembelajaran berupa video maka durasi 

penyajiannya pun perlu diperhatikan. Media video ini hendaknya tidak memakan 

waktu banyak selama pembelajaran karena alokasi waktu pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia tingkat SD hanya 2x35 menit saja. Artinya dalam satu kali 

pertemuan terdiri atas dua jam pelajaran yang masing-masing jam pelajaran 

sekitar 35 menit. Jadi, jumlah secara keseluruhan untuk setiap kali pertemuan 
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adalah 70 menit. Dari data angket kebutuhan guru didapat informasi bahwa 

media pembelajaran yang akan dikembangkan sebaiknya berdurasi sekitar 30 

menit. Durasi tersebut sudah mencakup durasi praktik wawancara sekitar 10 

menit, analisis materi video sekitar 10 menit, dan latihan praktik berwawancara 

sekitar 8 menit. Sisa waktu pembelajaran digunakan siswa untuk latihan atau 

praktik berwawancara lanjut dan evaluasi oleh guru.   

Ketiga, aspek materi meliputi: (a) isi materi dan (b) penyajian materi. 

Peran media dalam pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar untuk 

membantu mempermudah penyampaian pesan atau informasi kepada siswa. 

Dalam hal pengembangan media pembelajaran aspek materi harus diperhatikan 

benar.  Berdasarkan angket kebutuhan guru diperoleh informasi bahwa materi-

materi yang berkaitan dengan pembelajaran berwawancara dengan narasumber 

antara lain meliputi; (a) pengertian wawancara; (b) jenis-jenis wawancara; (c) 

etika berwawancara; (d) hal-hal yang harus diperhatikan dalam berwawancara; 

(e) langkah-langkah berwawancara; (f) pentingnya meningkatkan kemandirian 

anak diintegrasikan dalam pembelajaran berwawancara; dan (g) tema 

wawancara.  

Materi-materi tersebut harus dikuasai benar oleh siswa agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Jika siswa sudah menguasai materi 

maka siswa akan mudah dalam praktik berwawancara dengan narasumber dan 

meningkatkan aspek kemandirian anak. Oleh karena itu, siswa harus menguasai 

materi-materi tersebut dengan baik. Pada aspek pentingnya meningkatkan 

kemandirian anak, ketiga guru menjawab penting karena seiring dengan 
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perkembangan zaman yang menuntut adanya pendidikan karakter dalam segala 

aspek pembelajaran, tidak terkecuali pada pembelajaran berwawancara ini. Salah 

satu aspek dalam pendidikan karakter adalah kemandirian. Untuk itu, dalam 

media pembelajaran ini juga memuat nilai-nilai yang dapat meningkatkan 

kemandirian anak. Kemudian untuk tema wawancara yang akan digunakan 

adalah berdasar data dari angket. Guru dari SD Al Madina dan SDN 2 Petompon 

menghendaki tema tentang prestasi seseorang, sedangkan guru dari SDN 2 

Sekaran menghendaki tema tentang pola hidup sehat. Tema wawancara tentang 

prestasi seseorang bertujuan selain untuk mempelajari praktik berwawancara, 

juga agar dapat memberi motivasi pada siswa untuk menjadi siswa yang 

berprestasi baik dalam lingkup sekolah (akademik) maupun kreativitas lainnya. 

Setelah mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dalam 

berwawancara dengan narasumber maka hal selanjutnya yang harus diperhatikan 

dalam pengembangan media pembelajaran adalah aspek penyajian materi. 

Penyajian materi yang dapat membantu pemahaman siswa terhadap materi 

berwawancara menurut guru harus disajikan secara modern dan kreatif dengan 

bentuk yang menarik dan bervariasi. Dalam media pembelajaran berwawancara 

ini terdapat rekaman video praktik berwawancara. Sedangkan waktu penyajian 

materi, ketiga guru menghendaki sesudah video sehingga ketika penyajian 

materi pada VCD, siswa dapat membayangkan tentang isi materi yang 

disampaikan. Kemudian untuk durasi penyajian materi yang dapat 

mempermudah pemahaman siswa tentang berwawancara. Menurut guru dari SD 

Al Madina penyajian materi sebaiknya sekitar 7 menit, sedangkan guru dari 
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SDN 2 Petompon dan SDN 2 Sekaran menghendaki waktu 5 menit. Agar lebih 

menarik perhatian siswa, guru SD Al Madina dan SDN 2 Sekaran menghendaki 

tokoh animasi (kartun) sebagai penyaji materi. Akan tetapi, guru dari SDN 2 

Petompon menghendaki siswa sebagai penyaji materi.  

Keempat, media pembelajaran yang baik adalah media yang menarik dan 

mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan. Unuk itu, dalam angket kebutuhan guru juga disertakan 

pertanyaan tentang desain pembungkus VCD yang diinginkan guru, meliputi: (a) 

kalimat judul; (b) jenis huruf; (c) warna; dan (d) gambar. Kalimat judul dalam 

pembungkus VCD yang dikehendaki oleh guru dari SD Al Madina dan SDN 2 

Sekaran adalah kalimat menarik, sedangkan guru dari SDN 2 Petompon 

menghendaki kalimat baku. Untuk jenis huruf dalam pembungkus VCD kedua 

guru dari SDN 2 Petompon dan SDN 2 Sekaran menghendaki huruf Comic 

Sans MS, sedangkan guru dari SD Al Madina menghendaki huruf Times New 

Roman. Warna pada pembungkus VCD yang dikehendaki oleh guru dari SD Al 

Madina dan SDN 2 Sekaran adalah warna dominan merah, sedangkan guru dari 

SDN 2 Petompon menghendaki warna dominan biru. Untuk melengkapi 

pembungkus VCD agar menarik juga disertai gambar. Ketiga guru dari ketiga 

SD tersebut menghendaki gambar model video dan tokoh kartun. 
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3) Harapan terhadap Media Pembelajaran Berwawancara Berbasis 

Meningkatkan Kemandirian Anak 

Harapan lain tentang pengembangan media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak dari segi bentuk guru 

SD Al Madina mengharapkan bentuk media pembelajaran dibuat sepraktis 

mungkin. Sedangkan dari segi isi guru tersebut mengharapkan isi dari media 

pembelajaran tersebut diambil dari lingkungan sekitar. Maksudnya agar siswa 

tidak merasa asing dan siswa mudah mengimplikasikannya di kehidupan sehari-

hari.  

Senada dengan guru SD Al Madina, guru SDN 2 Petompon dan SDN 2 

Sekaran juga mengharapkan bentuk media pembelajaran dikemas dalam bentuk 

VCD (Video Compact Disk) agar lebih praktis, modern, inovatif, dan efektif. 

Kemudian dari segi isi guru tersebut mengharapkan contoh-contoh yang relevan 

dengan perkembangan psikologis siswa.  

Dilihat dari harapan lain kedua guru terhadap pengembangan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa mereka mengharapkan media pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber yang praktis, modern, inovatif, efektif, 

fleksibel, menarik, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan siswa serta 

sesuai dengan taraf perkembangan psikologis siswa SD. 

 



 

 

113

4.1.2 Karakteristik Pengembangan Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi 

Siswa Kelas V SD 

Media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan 

kemandirian anak dikembangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum 

pengembangan media, sehingga didapatkan karakteristik pengembangan media 

VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak  yang 

terdiri atas prinsip-prinsip pengembangan media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak. 

 

4.1.2.1 Prinsip-Prinsip Pengembangan Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak  

Mengacu pada prinsip-prinsip umum pengembangan media, media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak bagi siswa 

kelas V SD dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.  

1) Dimensi Pembungkus VCD Pembelajaran Berwawancara 

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyusunan pembungkus VCD 

pembelajaran berwawancara, yaitu kalimat judul, jenis huruf dalam pembungkus 

VCD, warna dalam pembungkus VCD, dan gambar dalam pembungkus VCD. 

Desain pembungkus VCD pembelajaran berwawancara ini dibuat menarik dengan 

mengutamakan kreativitas dan disesuaikan dengan selera siswa kelas V SD. Hal 

tersebut dikarenakan untuk menarik perhatian siswa sehingga mereka akan merasa 

antusias untuk mempelajari apa yang ada dalam VCD tersebut. 
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Kalimat judul yang diharapkan siswa dan guru dalam media VCD 

pembelajaran berwawancara adalah kalimat yang menarik, namun juga tetap 

memperhatikan unsur-unsur penulisan kalimat sesuai kaidah kebahasaan. 

Sedangkan untuk jenis huruf yang digunakan menurut sebagian besar responden 

guru dan siswa adalah menggunakan jenis huruf Comic Sans MS. Keserasian 

warna pada pembungkus VCD yang diharapkan responden guru dan siswa adalah 

bervariasi, tetapi sebagian besar responden menginginkan warna biru dan merah. 

Agar tidak terkesan monoton, maka warna yang digunakan adalah warna biru 

yang dikombinasikan dengan warna merah serta warna lain sehingga terdapat 

variasi warna. Adanya variasi warna akan menjadikan tampilan VCD itu semakin 

menarik bagi siswa.  

Untuk melengkapi pembungkus VCD agar lebih menarik adalah dengan 

menyertakan gambar. Sebagian besar responden guru dan siswa menginginkan 

gambar model video saja dan juga gambar model video dan tokoh kartun. Untuk 

itu, dalam pembungkus VCD ini gambar yang akan digunakan adalah gambar 

model video dengan ukuran lebih besar dan gambar tokoh kartun dengan ukuran 

lebih kecil. Perpaduan keempat komponen dalam pembungkus VCD tersebut 

diharapkan akan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga menambah kelebihan 

media dalam hal kemasannya. 
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2) Karakteristik Media 

Pada dimensi karakteristik media yang dijadikan sebagai prinsip yaitu (1) 

model/tokoh, (2) tulisan, (3) audio, (4) gambar animasi, (5) durasi, (6) materi. 

Berikut adalah pemaparan keenam aspek tersebut. 

(1) Model/Tokoh 

Model/tokoh yang akan menyajikan praktik berwawancara dengan 

narasumber dalam media VCD pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu 

pewawancara dan narasumber. Sebagian besar responden guru dan siswa 

menghendaki model/tokoh pewawancara diperankan oleh siswa berusia 10-12 

tahun dengan karakter yang ramah dan menggunakan kostum sehari-hari. 

Sedangkan untuk model/tokoh sebagai narasumber, sebagian besar responden 

guru dan siswa menghendaki diperankan oleh remaja berusia 20 tahun dengan 

karakter ramah dan mengenakan kostum sehari-hari yang sopan. Setting tempat 

contoh praktik berwawancara ini dilakukan di alam bebas. Hal tersebut 

mendukung siswa agar bisa menikmati alam bebas sehingga mendukung 

semangat belajar siswa. 

 

(2) Tulisan  

Jenis tulisan dalam media VCD pembelajaran berwawancara ini juga turut 

mendukung media menjadi lebih menarik. Jenis huruf yang digunakan tentunya 

disesuaikan dengan penggunaan warna dan gambar. Selain itu, penggunaan 

huruf juga memperhatikan jelas atau tidaknya hruf tersebut jika digunakan untuk 

menyampaikan materi. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi 
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kejelasan materi yang disampaikan. Pada media VCD pembelajaran 

berwawancara ini akan menggunakan jenis huruf Comic Sans MS dengan 

ukuran sedang. Sebagian besar responden guru dan siswa menghendaki 

Waktu/durasi yang dibutuhkan untuk membaca tulisan di dalam media 

pembelajaran adalah lima detik dan tulisan diletakkan di bawah. 

 

(3) Audio  

Audio merupakan salah satu upaya untuk menciptakan media yang 

menarik dan tidak monoton. Dalam media VCD pembelajaran berwawancara ini 

terdapat audio berupa pengisi suara yang dilakukan oleh manusia dan music 

pengiring yang dikehendaki sebagian besar responden guru dan siswa berupa 

musik pop. 

 

(4) Gambar Animasi 

Dalam media pembelajaran ini diawali dengan sajian animasi yang akan 

memberi ulasan sedikit mengenai pembelajaran berwawancara, kemudian 

dilanjutkan dengan rekaman praktik berwawancara oleh model dan diakhiri 

dengan sajian animasi yang akan menganalisis materi pada video rekaman. 

Sebagian besar responden guru dan siswa menghendaki gambar animasi berupa 

tokoh kartun dengan warna dominan biru dan merah. 
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(5) Durasi 

Durasi dalam media VCD pembelajaran berwawancara harus disesuaikan 

dengan waktu pembelajaran di kelas. Untuk itu, dalam media ini durasi 

maksimum adalah 25 menit, meliputi: durasi video praktik berwawancara agar 

dapat dipahami dengan mudah tetapi tidak membosankan adalah sekitar 5-10 

menit, durasi analisis materi 10-15 menit, dan durasi (petunjuk) latihan praktik 

berwawancara sekitar 2 menit. Prinsip tersebut akan menjad 

 

(6) Materi 

Media VCD pembelajaran berwawancara dengan narasumber berbasis 

meningkatkan kemandirian anak ini dikemas sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswa dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, media 

pembelajaran ini dikembangkan dengan prinsip relevansi agar relevan dengan 

kehidupan dan keadaan siswa terutama siswa SD.  

Pada pelaksanaan pembelajaran berwawancara dengan menggunakan 

media pembelajaran video animasi ini sajian materi disajikan di awal 

pembelajaran setelah siswa diberi ilustrasi tentang hal yang akan dipelajari. 

Materi yang akan disajikan meliputi: (a) pengertian wawancara; (b) jenis-jenis 

wawancara; (c) etika berwawancara; (d) hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

berwawancara; (e) langkah-langkah berwawancara; (f) pentingnya 

meningkatkan kemandirian anak diintegrasikan dalam pembelajaran 

berwawancara; dan (g) tema wawancara.  
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Penyajian materi tersebut dijelaskan oleh tokoh animasi kartun yang ada di 

dalam media pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan tayangan video praktik 

berwawancara. Guru di sini sifatnya hanya melengkapi dan mengarahkan siswa 

selama pembelajaran. Siswa diarahkan untuk aktif dan mandiri karena 

pembelajaran berwawancara dengan media pembelajaran video rekaman dan 

animasi menggunakan model kontekstual. Hal ini untuk melatih sikap dan 

meningkatkan kemandirian siswa. 

Media VCD pembelajaran berwawancara dengan narasumber berbasis 

meningkatkan kemandirian anak harus relevan dengan lingkungan hidup peserta 

didik, nilai-nilai sosial, tingkat perkembangan peserta didik, dan tujuan dalam 

pembelajaran. Tema wawancara dalam video pembelajaran yang diambil dalam 

media ini merupakan tema yang mudah dipahami siswa. Kaitannya dengan 

pembelajaran berwawancara, siswa sudah biasa belajar berwawancara tentang 

proses pembuatan makaanan dan minuman. Agar pengetahuan siswa dapat 

bertambah maka siswa harus belajar hal baru dengan tema wawancara yang lain. 

Oleh karena itu, tema lain yang diambil dalam pembelajaran berwawancara 

dengan narasumber dalam media VCD pembelajaran ini adalah tentang prestasi 

seseorang. Nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya juga dapat 

mengajarkan siswa dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat bermanfaat 

untuk menambah motivasi belajar bagi siswa yaitu lebih giat belajar untuk 

menggapai cita-citanya. 

Agar pengembangan media yang dihasilkan juga dapat menerapkan salah 

satu aspek dalam pendidikan karakter maka diperlukan beberapa hal yang perlu 
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diperhatikan. Pengembangan media pembelajaran video rekaman dan animasi 

berwawancara dikembangkan dengan prinsip kemandirian. Sesuai dengan 

karakteristik media yang berbasis meningkatkan kemandirian anak maka setiap 

sajian dalam media disajikan dengan menerapkan aspek-aspek kemandirian. 

Mulai dari penggunaan media pembelajaran ini yang dapat digunakan tanpa 

bergantung pada penjelasan guru akan menjadikan siswa belajar secara mandiri. 

Begitu juga dengan tayangan praktik berwawancara yang dapat memberi contoh 

implementasi anak yang mandiri yaitu berani melakukan wawancara dan 

melakukan persiapan tanpa bergantung pada orang lain.  

Meningkatkan kemandirian peserta didik menuju ke arah kesempurnaan 

menjadi sangat penting untuk dilakukan secara serius, sistematis, dan terprogram 

dengan tujuan untuk mempersiapkan individu-individu yang mengarungi 

kehidupan masa mendatang yang semakin kompleks dan penuh tantangan. 

Aspek kemandirian dalam media pembelajaran ini meliputi aspek sosial dan  

aspek emosi. Aspek sosial  berkenaan dengan kemampuan untuk berani secara 

aktif membina relasi sosial, namun tidak bergantung pada kehadiran orang lain 

di sekitarnya. Aspek emosi, mencakup kemampuan individu untuk mengelola 

serta mengendalikan emosi dan reaksinya dengan tidak bergantung secara emosi 

pada orang tua. Selain itu, juga meliputi kemandirian tingkah laku, yakni suatu 

kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang 

lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, media 

pembelajaran ini dikembangakan dengan prinsip kemandirian. 
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4.1.2.2 Prototipe Media VCD Pembelajaran Berwawancara Berbasis 

Meningkatkan Kemandiran Anak bagi Peningkatan Kemampuan 

Berwawancara Siswa Kelas V SD 

Media VCD pembelajaran berwawancara dikembangkan berdasarkan hasil 

analisis siswa dan guru sebagai media pembelajaran berwawancara. Identitas 

media VCD pembelajaran berwawancara sebagai berikut. 

 

4.1.2.2.1 Bentuk Fisik Media 

Bentuk fisik media VCD pembelajaran berwawancara bagi siswa kelas V SD 

meliputi perwajahan kotak pembungkus dan kepingan label VCD. Perwajahan 

kotak pembungkus VCD meliputi: 

a) pewarnaan: menggunakan warna-warna cerah, 

b) penyajian gambar: model video tayangan berwawancara dan animasi/kartun, 

c) jenis huruf/font: Comic Sans MS, Berlin Sans FB , dan Times New Roman. 

d) ukuran kotak pembungkus: 13,5 x 18,5 cm. 

sementara perwajahan kepingan atau kaset (label) VCD terdiri atas: 

a) pewarnaan: menggunakan warna-warna cerah, 

b) penyajian gambar: model video tayangan berwawancara dan animasi/kartun, 

c) jenis huruf/ font: Comic Sans MS, Berlin Sans FB , dan Times New Roman. 

d) ukuran kepingan atau kaset VCD : 113 cm2. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut. 
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Gambar 4.1 Kepingan Label VCD 

 

4.1.2.2.2 Muatan Isi Media 

Media VCD pembelajaran berwawancara bagi siswa kelas V SD terdiri 

atas empat menu. Keempat menu tersebut sebagai berikut. 

1) Tujuan pembelajaran 

Menu pertama pada VCD pembelajaran berwawancara adalah tujuan yang 

akan dicapai setelah mempelajari proses berwawancara dengan narasumber yang 

dijelaskan dengan contoh tayangan praktik berwawancara. 

2) Video Tayangan Praktik Berwawancara 

Menu kedua adalah contoh berwawancara. Pada menu ini terdiri atas dua 

bagian, yaitu video tayangan praktik berwawancara dan analisis video. Bagian 

pertama berupa video tayangan praktik berwawancara dengan narasumber. 

Sebelum disajikan video, diawali dengan pembukaan oleh tokoh animasi. Dalam 

video berwawancara ini diperankan oleh dua tokoh, yaitu pewawancara dan 
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narasumber serta dilengkapi dengan sedikit penjelasan dan gambar animasi. 

Durasi ilustrasi video ini sekitar tujuh menit. 

Bagian kedua berupa analisis video oleh tokoh kartun. Analisis ini 

menekankan pada isi mengenai tayangan praktik berwawancara yang dijelaskan 

oleh tokoh animasi tersebut disertai penyajian materi pembelajaran oleh animasi 

kartun. Materi-materi ini meliputi: (1) jenis-jenis wawancara; (2) etika 

berwawancara; (3) hal-hal yang harus diperhatikan dalam berwawancara; dan (4) 

langkah-langkah berwawancara. Durasi untuk penyajian materi ini sekitar 10 

menit. 

3) Evaluasi   

Bagian ketiga adalah latihan dengan pertanyaan singkat mengenai video 

tayangan berwawancara dan persiapan berwawancara.  

4) Profil  

Terakhir adalah profil penyusun media pembelajaran. Bagian ini meliputi: (1) 

nama; (2) tempat dan tanggal lahir; (3) jurusan; (4) fakultas; (5) alamat; dan (6) 

foto.  

 

4.1.2.2.3 Pedoman Penggunaan Media VCD Pembelajaran Berwawancara 

dengan Narasumber Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak 

Pedoman ini disusun untuk melengkapi media VCD pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber berbasis meningkatkan kemandirian anak. 

Selain untuk melengkapi, panduan ini disusun untuk mempermudah penggunaan 

media pembelajaran tersebut. Panduan ini disusun dalam bentuk buku sebagai 
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pelengkap media VCD pembelajaran berwawancara dengan narasumber berbasis 

meningkatkan kemandirian anak. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat dengan 

mudah menggunakan media pembelajaran tersebut dalam pembelajaran di kelas. 

Petunjuk penggunaan media pembelajaran ini berisi langkah-langkah penggunaan 

yang disertai dengan gambar sehingga jelas dan mudah dipahami. Petunjuk 

penggunaan media pembelajaran tersebut sebagai berikut. 

Penggunaan media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan 

kemandirian anak ini sangat gampang. Media ini dikemas dalam bentuk VCD 

sehingga langsung dapat dinyalakan di komputer ataupun komputer jinjing dan 

dapat disalurkan melalui layar LCD. Agar suara lebih keras dan jelas bila perlu 

bisa menggunakan sound tambahan, tapi bila sudah cukup jelas maka cukup 

dengan sound yang ada di komputer atau komputer jinjing tersebut. Berikut 

langkah-langkah dalam menggunakan media pembelajaran ini sesuai dengan 

langkah-langkah penggunaan dengan komputer atau komputer jinjing. 

Petunjuk penggunaan media VCD pembelajaran berwawancara dengan 

narasumber berbasis meningkatkan kemandirian anak ini sebagai berikut.  

a. Nyalakan komputer dan tunggu hingga komputer siap digunakan. 

 

Gambar 4.2 Komputer Siap Digunakan 
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b. Ambil kepingan VCD dari kotak pembungkus VCD  

c. Masukkan kepingan VCD ke CD drive komputer. 

 

Gambar 4.3 Kepingan VCD dalam CD Drive Komputer 

d. Tunggu hingga gambar keluar di layar komputer. 

e. Sesuaikan volume suara sesuai dengan keadaan (ruangan dan jumlah siswa). 

Suara dapat diatur melalui pengatur suara yang ada di komputer maupun di 

dalam video. 

 

Gambar 4.4 Pengatur Suara pada Komputer dan Video 

f. Jika ingin memilih menu dan tinggal klik tombol menu yang akan ditayangkan. 
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Gambar 4.5 Pilihan Menu pada Media Pembelajaran 

 

4.1.3 Uji Validasi Prototipe Media VCD Pembelajaran Berwawancara 

Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD 

Berdasarkan pengujian prototipe, dapat dicapai hasil uji validasi media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak SD. Uji 

validasi media pembelajaran ini dipaparkan dalam dua bagian, yaitu (1) penailan 

dan saran perbaikan dan (2) hasil perbaikan prototipe media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak SD. Berikut adalah 

pemaparan uji validasi media VCD pembelajaran berwawancara tersebut.  

 

4.1.3.1 Penilaian dan Saran Perbaikan terhadap Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi 

Siswa Kelas V SD 

Prototipe media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan 

kemandirian anak SD setelah disusun kemudian dilakukan penilaian kepada guru 

masing-masing tempat sekolah penelitian dan ahli. Berdasarkan pengamatan dan 
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koreksi dari tiga guru dan dua ahli didapatkan hasil penilaian pada penelitian 

sebagai berikut.     

1) Dimensi Pembungkus Media Pembelajaran Berwawncara dengan 

Narasumber Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak 

Pada dimensi pembungkus media VCD pembelajaran berwawancara 

dengan narasumber berbasis meningkatkan kemandirian anak, nilai rata-rata yang 

diperoleh dari guru sebesar 80,5 dan dari ahli sebesar 79. Berdasarkan kedua nilai 

tersebut, diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,75 maka dapat disimpulkan bahwa 

pembungkus media pembelajaran sudah baik ditinjau dari segi pembungkus 

(penilaian dapat dilihat pada lampiran 6). 

Selain penilaian di atas, ada beberapa saran perbaikan untuk dimensi ini, 

yaitu (1) gambar diperbesar, dan (2) warna tulisan disesuaikan. 

 

2) Dimensi Karakteristik  

Pada dimensi Karakteristik media VCD pembelajaran berwawancara, nilai 

rata-rata yang diperoleh dari guru sebesar 86,67 dan dari ahli 84. Berdasarkan 

kedua nilai tersebut, diperoleh rata-rata sebesar 85,34 maka dapat dikatakan 

bahwa penilaian pada dimensi bentuk media tergolong baik (penilaian dapat 

dilihat pada lampiran 6). 

Selain penilaian di atas, ada saran perbaikan untuk dimensi ini, yaitu 

pemilihan warna background lebih bervariasi. 
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3) Dimensi Isi 

Pada dimensi isi media VCD pembelajaran berwawancara, nilai rata-rata 

yang diperoleh dari guru sebesar 83,13 dan dari ahli 81,11. Berdasarkan kedua 

nilai tersebut diperoleh rata-rata sebesar 82,12 (penilaian dapat dilihat pada 

lampiran 6).  

Selain penilaian di atas, ada beberapa saran perbaikan untuk dimensi ini, 

yaitu  (1) komposisi warna tulisan lebih diperhatikan, (2)  suara kurang keras, dan 

(3) bunyi aplikasi ada yang sebaiknya dihilangkan. 

 

4.1.3.2 Perbaikan terhadap Prototipe Media VCD Pembelajaran 

Berwawancara Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak 

 

Setelah melaksanakan uji produk dengan menggunakna angket penilaian 

protoitpe didapatkan hasil penilaian dan saran sebagai dasar dalam melakukan 

perbaikan terhadap media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 

meningkatkan kemandirian anak, baik dari guru maupun ahli. Namun, tidak 

semua saran masukan yang diperoleh dijadikan sebagai dasar perbaikan karena 

peneliti mempunyai konsep dan pertimbangan sendiri dalam melakukan revisi 

atau perbaikan terhadap media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 

meningkatkan kemandirian anak. Dengan demikian, media pembelajaran yang 

dihasilkan memiliki karakteristik tersendiri. Berikut tabel perbaikan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak.  
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Tabel 4.11 Perbaikan terhadap Media VCD Pembelajaran Berwawancara 

Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak 

No Dimensi Saran Perbaikan 

1 Pembungkus  

 

Gambar berwawancara 

diperbesar. 

Gambar kutipan video 

berwawancara diperbesar. 

Warna tulisan diganti 

yang lebih kontras. 

Warna merah kuning pada nama 

penyusun diganti dengan warna 

merah agar lebih jelas. 

2. Karakteristik Pemilihan warna 

background lebih 

bervariasi. 

Warna background diganti menjadi 

lebih menarik dan bervariasi. 

3 Isi Komposisi warna tulisan 

lebih diperhatikan. 

Warna tulisan pada beberapa 

tampilan diganti menjadi warna 

yang lebih kontras. 

Suara kurang keras. Suara di dalam media dibuat lebih 

keras. 

Bunyi aplikasi ada yang 

sebaiknya dihilangkan. 

Bunyi aplikasi pada perintah 

“kembali” dihilangkan. 

 

Berdasarkan tabel 4.11 perbaikan terhadap prototipe media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak meliputi 

tiga dimensi yaitu dimensi pembungkus, dimensi karakteristik, dan dimensi isi. 

Perbaikan mengenai dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut. 

 Pertama, dimensi pembungkus. Perbaikan yang dilakukan pada media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak meliputi 

beberapa hal, yaitu (1) perubahan pada ukuran gambar diganti menjadi lebih 

besar, (2) perubahan warna pada tulisan diganti dengan warna lebih kontras. 

Perbaikan pada pembungkus CD dapat dilihat pada gambar berikut. 
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(a) Gambar Pembungkus CD sebelum Perbaikan 

 

 

(b) Gambar Pembungkus CD setelah perbaikan 

Gambar 4.6 Perbaikan pada pembungkus CD 

 

Berikutnya dimensi karakteristik. Pada bagian ini ada pembenahan pada 

pemilihan background di dalam media. Warna dan gambar background dibuat 

menjadi lebih menarik dan bervariasi.  
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Dimensi terakhir adalah isi. Perubahan yang pertama adalah warna tulisan 

pada beberapa tampilan diganti menjadi warna yang lebih kontras, suara di dalam 

media dibuat lebih keras, dan bunyi aplikasi pada perintah “kembali” dihilangkan.  

 

4.2 Pembahasan 

 Bagian pembahasan ini akan diulas mengenai (1) keunngulan pada media 

VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak SD, 

(2) kelemahan pada media VCD pembelajaran berwawancara berbasis 

meningkatkan kemandirian anak SD yang telah peneliti susun, dan (3) kelayakan 

media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian 

anak SD. Pada aspek kelebihan akan dijelaskan beberapa keunggulan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak SD yang 

membedakannya dengan media pembelajaran yang lain. Sedangkan pada aspek 

kelemahan akan dijelaskan beberapa hal yang menjadikan media VCD 

pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak SD belum 

maksimal, baik dari segi penelitian maupun penyusunan. Kelayakan media VCD 

pembelajaran berwawancara berisi harapan media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak SD bagi peningkatan 

keterampilan berwawancara dengan narasumber. Adapun pemaparannya adalah 

sebagai berikut.  

4.2.1 Keunggulan Media VCD Pembelajaran Berwawancara Berbasis 

Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD  
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Media VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan 

kemandirian anak SD yang peneliti susun memiliki keunggulan. Media 

pembelajaran ini masih jarang digunakan di lapangan. Selain itu, media 

pembelajaran ini lebih praktis. Di dalam media ini bisa dikatakan lengkap karena 

sudah ada contoh praktik berwawancara dan dilengkapi materi tentang 

berwawancara sampai latihan untuk siswa. Jika dibandingkan dengan media 

sebelumnya, media VCD pembelajaran berwawancara ini memiliki keunggulan 

karena menyajikan video tayangan praktik berwawancara, animasi dua dimensi, 

dan bersifat interaktif sehingga sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran 

berwawancara di sekolah dasar. 

 

4.2.2 Kelemahan Media VCD Pembelajaran Berwawancara Berbasis 

Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD 

Selain memiliki keunggulan, media VCD pembelajaran berwawancara 

juga memiliki kelemahan Dari segi pengalaman, peneliti belum sepenuhnya 

menguasai pengembangan media ini, jadi mungkin bisa ditemukan beberapa 

kekurangan pada media VCD pembelajaran berwawancara ini. Selain itu, 

kekreatifan peneliti juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan media 

VCD pembelajaran berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak ini. 

Kelemahan dari media VCD pembelajaran berwawancara ini adalah tidak dapat 

digunakan di sekolah-sekolah pinggiran karena media VCD ini harus digunakan 

keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut. 
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4.2.3 Harapan untuk Media VCD Pembelajaran Berwawancara Berbasis 

Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD 

Setelah adanya prototipe media VCD pembelajaran berwawancara 

berbasis meningkatkan kemandirian anak ini, diharapkan bisa menjadi salah satu 

solusi permasalahan pada pembelajaran berwawancara selama ini. Diharapkan 

guru dapat memanfaatkan media pembelajaran ini dan dapat meningkatkan 

keterampilan berwawancara siswa SD. Selain mudah pengoperasianya, isi media 

pembelajaran ini juga mudah dipahami. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan agar sesuai dengan prosedur penelitian dan 

pengembangan. Meskipun demikian, tidak dapat dihindarkan adanya kekurangan 

dan keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian perlu 

diungkapkan agar tidak terjadi salah persepsi. Keterbatasan yang dimaksud 

menyangkut beberapa aspek, yaitu: (1) sumber data penelitian, (2) instrumen 

penelitian, dan (3) pengujian media pembelajaran berwawancara, (4) biaya dan 

waktu. Uraian dari keempat aspek tersebut sebagai berikut. 
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4.3.1 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah siswa dan guru SD yang diambil dari 3 

sekolah berbeda di Semarang, yaitu SD Islam AL Madina, SD Negeri 2 

Petompon, dan SD Negeri 2 Sekaran. Siswa yang diambil dari setiap sekolah 

adalah sepuluh siswa. Sedangkan guru yang menjadi sumber data penelitian 

dalam hal ini adalah satu guru kelas V yang juga mengajar mata pelajaran bahasa 

Indonesia di setiap sekolah tersebut. Pemakaian sumber data penelitian tersebut 

sebenarnya terlalu sedikit untuk mewakili populasi yang ada. Hal tersebut 

terpaksa dilakukan karena pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya. 

 

4.3.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah instrumen yang 

sepenuhnya baku dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga memungkinkan 

data yang diperoleh tidak sebagaimana mestinya. Penyesuaian intrumen tersebut 

dilakukan agar sesuai dengan sasaran. 

 

4.3.3 Pengujian dan Penilaian Media VCD Pembelajaran Berwawancara 

Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD 

Pengujicobaan prototipe oleh beberapa ahli dan guru tidak dilakukan 

secara langsung (tanpa pengawasan peneliti). Hal tersebut dikarenakan baik dosen 

ahli maupun guru memiliki keterbatasan waktu sehingga mereka menghendaki 

untuk melakukan pengujicobaan produk di sela-sela kesibukan mereka dan tanpa 
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pengawasan peneliti. Kondisi demikian menyebabkan pengujicobaan produk 

penelitian belum sepenuhnya ideal sesuai ketentuan. 

 

4.3.4  Biaya dan Waktu 

Biaya dan waktu merupakan salah satu faktor keterbatasan peneliti yang 

memengaruhi tingkat kualitas media pembelajaran yang dihasilkan. Peneliti tidak 

melakukan uji coba terbatas terhadap produk media pembelajaran menyimak 

berita karena keterbatasan biaya dan waktu peneliti sendiri, sehingga media 

pembelajaran yang dihasilkan masih belum dapat diketahui secara pasti tingkat 

kualitas kelayakannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat dikemukakan simpulan yang 

berkaitan dengan pengembangan media VCD pembelajaran berwawancara dengan 

narasumber berbasis meningkatkan kemandirian anak bagi siswa kelas V SD 

sebagai berikut. 

 Pertama, profil media pembelajaran berwawancara yang dibutuhkan oleh 

siswa kelas V SD berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan guru terhadap media 

VCD pembelajaran berwawancara dengan narasumber berbasis meningkatkan 

kemandirian anak diwujudkan dalam bentuk media VCD pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber. 

 Kedua, desain dan prototipe media VCD pembelajaran berwawancara 

untuk siswa kelas V SD ini didesain sesuai kebutuhan yaitu menarik dan memiliki 

cakupan materi yang lengkap. Dalam media bembelajaran ini berisi contoh video 

praktik berwawancara dengan narasumber, materi berwawancara, dan soal latihan. 

Selain itu, di dalam media pembelajaran ini juga ditanamkan nilai-nilai 

kemandirian anak secara tersirat. Misalnya pada wujud media pembelajaran ini 

yaitu media pembelajaran interaktif yang memungkinkan anak dapat belajar 

secara mandiri serta persiapan-persiapan sebelum dan saat melakukan wawancara 

oleh anak (model video) tanpa bantuan orang lain.  
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 Ketiga, validasi terhadap prototipe media VCD pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber berbasis meningkatkan kemandirian anak. 

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh guru dan ahli, yaitu (1) dimensi 

pembungkus CD, perolehan nilai rata-rata, yaitu 79,75 dengan kategori baik, (2) 

dimensi karakteristik media pembelajaran berwawancara, perolehan nilai rata-rata, 

yaitu 85,34 dengan kategori baik, (3) dimensi isi media pembelajaran, perolehan 

nilai rata-rata, yaitu 82,12 dengan kategori baik. 

Perbaikan yang dilakukan terhadap media VCD pembelajaran 

berwawancara berbasis meningkatkan kemandirian anak, yaitu (1) perbaikan 

desain pembungkus CD meliputi ukuran gambar dan warna tulisan, (2) dimensi 

karakteristik media meliputi perbaikan warna dan gambar background, (3) 

perbaikan isi media pembelajaran, yaitu dengan memperbaiki komposisi warna 

tulisan, meninggikan level suara, dan menghilangkan salah satu bunyi aplikasi 

program. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, 

disampaikan saran sebagai berikut. 

Pertama, guru hendaknya mengembangkan media pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber yang menarik, menyenangkan, dan 

mencerdaskan agar siswa dapat mencapai kompetensi yang diinginkan dan tidak 

merasa bosan. Guru sebagai pendidik disarankan untuk menanamkan pendidikan 

karakter, salah satunya aspek kemandirian anak kepada siswa agar mampu 
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menjadi pribadi yang mandiri. Selain itu, guru sebaiknya juga memperhatikan 

kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa sehingga dapat menentukan pola 

pembelajaran yang sesuai. Pada akhirnya kompetensi dasar yang diharapkan dapat 

tercapai. 

 Kedua, selain mendapatkan materi di dalam kelas, siswa hendaknya lebih 

aktif belajar dan mencari materi tambahan di luar kelas, khususnya belajar dan 

berlatih berwawancara dengan narasumber. Keaktifan siswa seperti itu akan 

memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berwawancara dengan 

narasumber. 

 Ketiga, hendaknya perlu diadakan pengembangan terhadap media 

pembelajaran berwawancara untuk melengkapi kekurangan pada media 

pembelajaran berwawancara  yang telah ada. 
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ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

Nama  : 

Kelas  : 

No Absen : 

Hari/Tanggal : 

Sekolah : 

 

Petunjuk pengisian: 

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini tidak berpengaruh terhadap nilai kalian. 

Pengisian angket ini semata-mata hanya untuk mengetahui data kebutuhan media 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini secara jelas dan apa adanya. Agar lebih paham, bacalah 

petunjuk berikut! 

� Tulislah identitas kalian pada tempat yang tersedia! 

� Untuk pertanyaan pilihan ganda jawablah pertanyaan di bawah ini dengan 

memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah tersedia. 

� Untuk pertanyaan uraian berikan alasan singkat terhadap masing-masing 

jawaban kalian pada tempat yang tersedia. 

� Kalian hendaknya menjawab pertanyaan dengan jujur dan sebaik mungkin. 

� Kerahasiaan jawaban kalian terjamin. 

 

I. Pemahaman Tentang Pembelajaran Berwawancara 

1. Pentingkah kalian dapat meningkatkan kemampuan berwawancara … 

a. tidak penting   c. cukup penting 

b. sangat penting 

2. Topik wawancara yang pernah kalian lakukan antara lain … 

a. cara pembuatan makanan    c. prestasi seseorang 

b. cara hidup sehat   d. …………………. 

3. Guru menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran 

berwawancara …  

a. ya   b. kadang-kadang  c. tidak 
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II. Media Pembelajaran yang Dibutuhkan untuk Pembelajaran 

Berwawancara 

A. Jenis Media 

1. Ketika guru menggunakan media pembelajaran berwawancara dengan 

narasumber media/alat bantu mengajar yang menurut kalian menarik 

dan membantu dalam memahami materi pembelajaran adalah … 

a. audio  b. visual  c. audio-visual 

2. Media/alat bantu mengajar yang kalian inginkan untuk memahami 

materi pembelajaran berwawancara berupa … 

a. animasi dua dimensi  c. rekaman video dengan animasi 

b. rekaman video 

3. Tokoh di dalam alat yang membantu kalian memahami untuk materi 

pelajaran sebaiknya dalam bentuk … 

a. Animasi (kartun)     c. manusia 

b. hewan                 d. …………….. 

4. Media/alat bantu mengajar yang membantu kalian untuk memahami 

materi pelajaran sebaiknya dikemas dalam bentuk … 

a. Video  b. film   c. dokumenter 

5. Media/alat bantu yang kalian inginkan ini disajikan dalam bentuk … 

a. radio  b. TV   c. VCD 

 

B. Karakteristik Media 

1. Model/Tokoh 

1) Pewawancara 

(1) Usia pewawancara dalam media/alat bantu VCD yang kalian 

inginkan … 

a. 10-12 tahun   c. 20 tahun  

b. 30 tahun   d. ………….. 

(2) Karakter pewawancara yang kalian inginkan yaitu … 

a. ramah    c. angkuh 

b. cuek/acuh   d. …………… 
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(3) Agar lebih menarik kostum yang dikenakan pewawancara 

adalah … 

a. seragam sekolah        c. kostum sehari-hari 

b. kostum adat   d. ………………….. 

 

2) Narasumber 

(1) Usia narasumber dalam media/alat bantu VCD yang kalian 

inginkan … 

a. 20 tahun   c. 30 tahun 

b. 50 tahun   d. …………… 

(2) Karakter narasumber yang kalian inginkan yaitu… 

a. ramah       c. angkuh/sombong       

b. acuh/cuek   d. …………...  

(3) Agar lebih menarik kostum yang dikenakan narasumber adalah 

… 

a. kostum mewah   c. kostum sehari-hari 

b. kostum adat   d. …………………. 

3) Setting tempat yang kalian suka untuk tayangan berwawancara 

dalam media/alat bantu VCD adalah … 

a. dalam ruangan   c. luar ruangan  

b. alam bebas    d. ……………… 

 

2. Tulisan 

1) Jenis tulisan yang kalian inginkan di dalam media/alat bantu VCD 

untuk memudahkan memahami materi pelajaran adalah … 

a. Times New Roman (Times New Roman) 

b. Comic Sans MS (Comic Sans MS) 

c. Candara (Candara) 

2) Ukuran tulisan/huruf di dalam media/alat bantu VCD yang kalian 

inginkan yaitu… 

a. kecil  b. sedang  c. besar 
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3) Warna tulisan di dalam media/alat bantu yang kalian inginkan... 

a. hitam  b. putih  c. berwarna …. 

4) Waktu/durasi yang kalian butuhkan untuk membaca tulisan di 

dalam media/alat bantu VCD kira-kira … 

a. tiga detik    c. empat detik   

b. lima detik    d. ………….. 

5) Letak tulisan/keterangan yang menyertai video di dalam media/alat 

bantu agar kalian mudah membaca …. 

a. di atas  b. di bawah  c. di tengah 

 

3. Audio 

1) Suara yang kalian inginkan untuk pengisi suara di dalam media/alat 

bantu VCD adalah … 

a. binatang   c. manusia 

b. tumbuhan   d. ………………. 

2) Jenis musik pengiring (soundtrack) di dalam media/alat bantu VCD 

yang kalian suka … 

a. dangdut   c. pop   

b. rock    d. …………… 

 

4. Gambar Animasi 

1) Kalian lebih tertarik dengan jenis gambar animasi berupa … 

a. ikan    c. sapi 

b. tokoh kartun  d. …………… 

2) Warna gambar yang kalian suka … 

a. dominan merah     c. dominan hijau  

b. dominan biru     d. ……………… 
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5. Durasi 

1) Durasi video praktik wawancara agar dapat dipahami dengan 

mudah tetapi tidak membosankan adalah … 

a. 10 menit    c. 12 menit 

b. 15 menit    d. ……………... 

2) Durasi analisis materi yang ada dalam video agar mampu 

meningkatkan kemampuan berwawancara adalah … 

a. 2 menit    c. 5 menit 

b.  7 menit    d. ……………….  

3) Durasi latihan berwawancara yang kalian butuhkan setelah 

mempelajari video rekaman praktik berwawancara dan analisisnya 

yaitu … 

a. 10 menit    c. 15 menit 

b. 20 menit    d. …….…………. 

 

C. Materi 

1. Isi Materi 

1) Kalian memahami pengertian berwawancara dengan narasumber… 

a. ya   b. tidak  c. sedikit 

2) Kalian tahu jenis-jenis wawancara … 

a. ya   b. tidak  c. sedikit 

3) Kalian tahu etika dalam berwawancara … 

a. ya   b. tidak  c. sedikit 

4) Kalian tahu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berwawancara … 

a. ya   b. tidak  c. sedikit 

5) Kalian tahu langkah-langkah berwawancara yang tepat … 

a. ya   b. tidak  c. sedikit 

6) Pentingkah meningkatkan kemandirian anak dalam pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber … 

a. penting   c. tidak penting             

b. sangat penting 
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7) Topik/materi wawancara yang kalian inginkan adalah … 

a. cara pembuatan makanan  c. pola hidup sehat 

b. prestasi seseorang   d. …………………… 

 

2. Penyajian Materi 

1) Bentuk penyajian materi yang dapat membantu kalian dalam 

memahami dan mempraktikkan wawancara dengan narasumber 

adalah bersifat ... 

a. manual         c. monoton   

b. menarik dan bervariasi  d. …………….. 

2) Waktu penyajian materi yang kalian inginkan untuk membahas 

rekaman video berwawancara yaitu … 

a. sebelum video       c. bersamaan dengan video     

b. sesudah video 

3) Durasi penyajian materi yang dapat mempermudah pemahaman 

tentang berwawancara adalah … 

a. 2 menit    c. 5 menit 

b. 7 menit    d. ………….. 

4) Tokoh yang kalian inginkan untuk menyajikan materi 

berwawancara dalam VCD yaitu … 

a. guru        c. siswa 

b. tokoh kartun(animasi)  d. …………… 

 

D. Sampul VCD 

1. Kaliamt judul dalam pembungkus VCD berwawancara yang kalian 

inginkan … 

a. Kalimat baku   b. kalimat ……………… 

b. kalimat menarik 

2. Jenis huruf dalam pembungkus VCD berwawancara … 

a. Times New Roman (Times New Roman) 

b. Comic Sans MS (Comic Sans MS) 
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c. Candara (Candara) 

3. Warna dalam pembungkus VCD … 

a. dominan merah    c. dominan hijau  

b. dominan biru    d. …………… 

4. Gambar dalam pembungkus VCD … 

a. Tokoh kartun   b. tokoh kartun dan model video         

b. Model video   d. …………. 

 

III. Harapan Terhadap Media Pembelajaran Berwawancara 

1. Jika akan dikembangkan media VCD pembelajran berwawancara yang 

berisi tentang video rekaman praktik berwawancara dengan narasumber 

disertai animasi yang melengkapi informasi tentang berwawancara, 

analisis (pembahasan) video, dan latihan berwawancara, bagaimanakah 

harapan kalian mengenai media tersebut? 

Jawab: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 
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ANGKET KEBUTUHAN GURU 

Nama  : 

Kelas  : 

Hari/Tanggal : 

Sekolah : 

 

Petunjuk pengisian: 

� Bapak/Ibu dimohon mengisi identitas pada tempat yang tersedia! 

� Untuk pertanyaan pilihan ganda Bapak/Ibu dimohon menjawab pertanyaan di 

bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang telah 

tersedia. 

� Untuk pertanyaan uraian Bapak/Ibu dimohon memberikan alasan singkat 

terhadap masing-masing jawaban pada tempat yang tersedia. 

 

IV. Pelaksanaan Pembelajaran Berwawancara 

4. Metode pembelajaran yang digunakan Bapak/Ibu dalam pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber adalah … 

c. ceramah    c. pemodelan   

d. diskusi kelompok   d. ………………… 

5. Kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam mengorganisasi kelas adalah… 

c. siswa kurang memperhatikan penjelasan guru 

d. siswa tidak antusias/mengantuk /tidak aktif 

e. siswa susah dikondisikan 

f. ………………………………………………. 

6. Dalam pembelajaran berwawancara dengan narasumber Bapak/Ibu 

menggunakan media pembelajaran …  

b. ya    c. kadang-kadang 

c. tidak 

7. Media yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran berwawancara sudah 

efektif dan dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar … 

a. belum    c. tidak   c. ya 
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V. Media Pembelajaran yang Dibutuhkan untuk Pembelajaran 

Berwawancara 

E. Jenis Media 

6. Jenis media yang Bapak/Ibu guru harapkan berupa … 

b. audio   b. visual   c. audio-visual 

7. Bentuk media yang Bapak/Ibu guru harapkan berupa … 

c. animasi dua dimensi   c. manual  

d. keduanya    d. ………….. 

8. Model/tokoh di dalam alat yang Bapak/Ibu guru kehendaki yaitu … 

c. Animasi (kartun)      c. manusia     

d. Hewan     d. ………………. 

9. Media pembelajaran yang Bapak/Ibu guru harapkan dikemas dalam 

bentuk … 

b. Video           c. film  

c. dokumenter    d. ………………… 

10. Penyajian media yang Bapak/Ibu guru anggap lebih efektif berupa … 

b. radio    b. TV    c. VCD 

 

F. Karakteristik Media 

6. Model/Tokoh 

4) Pewawancara 

(4) Bapak/Ibu guru tertarik dengan pewawancara dalam media 

VCD pembelajaran yang berusia … 

c. 10-12 tahun   c. 20 tahun  

d. 30 tahun   d …………. 

(5) Karakter pewawancara dalam VCD pembelajaran yang 

Bapak/Ibu guru kehendaki … 

c. ramah          c. angkuh  

d. acuh    d. ………….. 

(6) Bapak/Ibu guru menghendaki kostum yang dikenakan 

pewawancara … 
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c. seragam sekolah        c. kostum sehari-hari  

d. kostum adat   d. …………………… 

5) Narasumber 

(4) Bapak/Ibu guru tertarik dengan narasumber dalam media/alat 

bantu VCD yang berusia … 

c. 20 tahun   c. 30 tahun 

d. 50 tahun   d. …………… 

(5) Karakter narasumber dalam media VCD pembelajaran yang 

Bapak/Ibu guru kehendaki ... 

c. ramah        c. cuek  

d. angkuh/sombong  d. …………… 

(6) Bapak/Ibu guru menghendaki kostum yang dikenakan model 

adalah … 

c. kostum mewah   c. kostum sehari-hari  

d. kostum adat   d. ……………….. 

6) Setting tempat yang Bapak/Ibu guru kehendaki untuk tayangan 

berwawancara dalam media/alat bantu VCD adalah … 

c. dalam ruangan   c. luar ruangan  

d. alam bebas    d. …………………. 

 

7. Tulisan 

6) Jenis tulisan yang Bapak/Ibu guru kehendaki dalam media/alat 

bantu untuk memudahkan memahami materi pelajaran adalah … 

d. Times New Roman (Times New Roman) 

e. Comic Sans MS (Comic Sans MS) 

f. Candara (Candara) 

7) Ukuran tulisan/huruf dalam media/alat bantu yang Bapak/Ibu guru 

kehendaki … 

b. kecil   b. sedang   c. besar 

8) Bapak/Ibu guru menghendaki warna tulisan dalam media …. 

b. hitam  b. putih  c. berwarna …. 
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9) Waktu/durasi yang dibutuhkan untuk membaca tulisan di dalam 

media pembelajaran … 

c. 3 detik    c. 4 detik  

d. 5 detik    d. ……………….. 

10) Letak tulisan/keterangan yang menyertai video di dalam media/alat 

bantu agar mudah dipahami …. 

b. di atas       b. di bawah   c. di tengah 

 

8. Audio 

3) Suara yang Bapak/Ibu guru kehendaki untuk pengisi suara di dalam 

media VCD adalah … 

c. binatang    c. manusia  

d. tumbuhan    d. ………….. 

4) Jenis musik pengiring (soundtrack) di dalam media VCD yang 

Bapak/Ibu kehendaki… 

c. dangdut    c. pop   

d. rock     d. …………. 

 

9. Gambar Animasi 

3) Bapak/ibu guru lebih tertarik dengan jenis gambar animasi berupa.. 

c. ikan     c. sapi 

d. tokoh kartun   d. …………… 

4) Warna gambar yang Bapak/Ibu guru inginkan … 

c. dominan merah   c. dominan hijau  

d. dominan biru   d. ……………… 

 

10. Durasi 

4) Durasi video praktik wawancara agar dapat dipahami dengan 

mudah tetapi tidak membosankan adalah … 

c. 10 menit    c. 12 menit 

d. 15 menit    d. …………………. 
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5) Durasi analisis materi yang ada dalam video agar mampu 

meningkatkan kemampuan berwawancara adalah … 

c. 2 menit   c. 5 menit 

d. 7 menit   d. ……….. 

6) Durasi latihan berwawancara yang dibutuhkan setelah mempelajari 

video rekaman praktik berwawancara dan analisisnya yaitu … 

c. 10 menit   c. 15 menit  

d. 20 menit   d. ………… 

 

G. Materi 

3. Isi Materi 

8) Apakah perlu disajikan pengertian berwawancara dengan 

narasumber … 

b. ya   b. tidak  c. sedikit 

9) Apakah perlu disajikan materi tentang jenis-jenis wawancara … 

b. ya   b. tidak  c. sedikit 

10) Apakah perlu disajikan materi tentang etika dalam berwawancara… 

b. ya   b. tidak  c. sedikit 

11) Apakah perlu disajikan materi tentang hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam berwawancara … 

b. ya   b. tidak  c. sedikit 

12) Apakah perlu disajikan materi tentang langkah-langkah 

berwawancara yang tepat … 

b. ya   b. tidak  c. sedikit 

13) Pentingkah meningkatkan kemandirian anak diintegrasikan dalam 

pembelajaran berwawancara dengan narasumber … 

c. penting  b. sangat penting            c. tidak penting 

14) Bapak/Ibu guru menghendaki tema wawancara tentang … 

a. cara pembuatan makanan   c. pola hidup sehat 

b. prestasi seseorang    d. …………………… 
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4. Penyajian Materi 

5) Bentuk penyajian materi yang dapat membantu siswa dalam 

memahami dan mempraktikkan wawancara dengan narasumber 

adalah ... 

c. manual     c. monoton  

d. menarik dan bervariasi   d ……….. 

6) Waktu penyajian materi yang Bapak/Ibu guru kehendaki untuk 

membahas rekaman video berwawancara yaitu … 

c. sebelum video         c. sesudah video    

d. bersamaan dengan video     

7) Durasi penyajian materi yang dapat mempermudah pemahaman 

tentang berwawancara adalah … 

c. 2 menit    c. 5 menit 

d. 7 menit    d. ……………. 

8) Tokoh/model yang Bapak/Ibu guru kehendaki untuk menyajikan 

materi berwawancara dalam VCD yaitu … 

c. guru          c. tokoh kartun (animasi) 

d. siswa          d. ………….. 

 

H. Sampul VCD 

5. Kaliamt judul dalam pembungkus VCD berwawancara yang Bapak/Ibu 

kehendaki … 

c. kalimat baku   c. kalimat ……………….. 

d. kalimat menarik 

6. Jenis huruf dalam pembungkus VCD berwawancara yang Bapak/Ibu 

kehendaki … 

d. Times New Roman (Times New Roman) 

e. Comic Sans MS (Comic Sans MS) 

f. Candara (Candara) 

7. Warna dalam pembungkus VCD yang Bapak/Ibu guru inginkan … 

c. dominan merah   c. dominan hijau  
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d. dominan biru   d. …………………. 

8. Gambar dalam pembungkus VCD yang Bapak/ibu guru inginkan … 

c. tokoh kartun      c. model video dan tokoh kartun 

d. model video   d. ………….. 

 

VI. Harapan Terhadap Media Pembelajaran Berwawancara 

2. Jika akan dikembangkan media VCD pembelajran berwawancara yang 

berisi tentang video rekaman praktik berwawancara dengan narasumber 

disertai animasi yang melengkapi informasi tentang berwawancara, 

analisis video, dan latihan berwawancara, apakah harapan Bapak/Ibu guru 

terhadap media tersebut? 

Jawab: 

a. Bentuk…………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

b. Isi………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………….. 
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ANGKET PENILAIAN PROTOTIPE  

MEDIA PEMBELAJARAN BERWAWANCARA DENGAN NARASUMBER 

 

Petunjuk Pengisian 

1) Bapak/Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap komponen 

dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan. 

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara membubuhkan 

tanda cek (√) pada rentangan angka-angka penilaian yang dianggap tepat. 

Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4 = sangat baik 

Angka 3 = baik 

Angka 2 = cukup 

Angka 1 = kurang 

Contoh: 

             Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

 

3) Selain mengisi angka tersebut, mohon Bapak/Ibu memberikan saran masukan. 

4) Di samping validasi pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar dan saran perbaikan secara umum terhadap prototipe media 

pembelajaran berwawancara dengan narasumber berbasis kemandirian anak 

yang telah dibuat apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Saran 

perbaikan secara umum dituliskan pada angket format B. 

 

 

 

 

Nama  :  
Jabatan : 
TTD  : 
 
TTD : 



 

 

157

 

I. Desain  Pembungkus CD Media Pembelajaran 

1. Apakah komposisi warna pada pembungkus media pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber telah sesuai? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

2. Apakah tampilan gambar pada pembungkus media pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber menarik penataannya? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

3. Apakah tampilan tulisan pada pembungkus media pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber menarik penataannya? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

 

Saran masukan: 

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

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

 

FORMAT A 
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II. Bentuk Media Pembelajaran Berwawancara dengan Narasumber  

1. Apakah tampilan media pembelajaran berwawancara dengan 

narasumber telah sesuai ? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

2. Apakah pemilihan background pada media pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber telah sesuai? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

3. Apakah peletakan tombol pada media pembelajaran berwawancara 

dengan narasumber telah sesuai? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

4. Apakah video pada media berwawancara dengan narasumber sesuai? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

...................................................................................................................... 
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5. Apakah desain/model pada media pembelajaran berwawancara 

dengan narasumber ini menarik? 

 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

 

III. Isi Media Pembelajaran 

1. Apakah judul media pembelajaran berwawancara dengan 

narasumber sudah sesuai? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

2. Apakah  kelengkapan isi pada media pembelajaran berwawancara 

sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

3. Apakah isi materi pada media pembelajaran berwawancara dengan 

narasumber sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? 

 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

 

Saran masukan: 

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

........................................................................................................................ 
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4. Apakah video berwawancara sesuai dengan tema kemandirian anak? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

5. Apakah pemilihan jenis huruf/font pada media pembelajaran 

berwawancara dengan narasumber telah sesuai? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

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

6. Apakah penataan tampilan tulisan dan gambar animasi pada media 

pembelajaran berwawancara dengan narasumber telah sesuai? 

Sangat baik <……….> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

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

..................................................................................................................... 
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Saran Perbaikan Secara Umum Media Pembelajaran Berwawancara dengan 

Narasumber Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa 

Kelas V SD  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMAT B 
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DESKRIPSI PENILAIAN MEDIA VCD PEMBELAJARAN  

BERWAWANCARA DENGAN NARASUMBER 

BERBASIS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN ANAK  

OLEH GURU DAN AHLI 

 

Deskripsi penilaian media VCD pembelajaran berwawancara dengan 

narasumebr berbasis meningkatkan kemandirian anak dengan rentang skor 1 s.d 5 

adalah sebagai berikut.  

Keterangan: 

Nilai setiap skor dikalikan dengan 20 untuk mendapatkan nilai maksimal. 

Kategori Rentang Skor Nilai 

Tidak Baik 1 20 

Kurang Baik 2 40 

Cukup Baik 3 60 

Baik  4 80 

Sangat Baik 5 100 

 

• Skor tertinggi  : 5 

• Skor terendah  : 1 

• Interval skor  : 100-20 

dalam bentuk nilai      80 

• Rentang skor  :  
tertinggiskor

interval
 

 

Kategori Rentang skor 

Sangat Baik 81 – 100 

Baik 61 – 80 

Cukup Baik 41 – 60 

Kurang Baik 21 – 40 

Tidak Baik 1 - 20 
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Tabel Penilaian Guru  terhadap Hasil Pengembangan 
Media VCD Pembelajaran Berwawancara 

Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD 
 

Dimensi Indikator Nilai Jumlah 

Nilai 

Pembungkus 

CD 

 

Keserasian warna  

R.G-1 75 
78,33 R.G-2 80 

R.G-3 80 

Penataan gambar 

R.G-1 85 
83,33 R.G-2 80 

R.G-3 85 

Penataan tulisan 

R.G-1 85 
80 R.G-2 75 

R.G-3 75 
Rata-rata 80,5 

Karakteristik 

Media 

Tampilan media 

pembelajaran 

R.G-1 80 

86,67 R.G-2 100 

R.G-3 80 

Pemilihan 

background 

R.G-1 80 

80 R.G-2 80 

R.G-3 80 

  Peletakkan tombol R.G-1 100 

93,33 R.G-2 100 

R.G-3 80 

Video praktik 

berwawancar

a 

R.G-1 80 

86,67 R.G-2 100 

R.G-3 80 

Desain media 

pembelajaran 

R.G-1 80 

86,67 R.G-2 80 

R.G-3 100 

 Rata-rata 86,67 
Isi Media  Tokoh  R.G-1 86,7 

87,11 R.G-2 88 

R.G-3 86,7 

Audio  R.G-1 80 

76,67 R.G-2 75 

R.G-3 75 

Gambar animasi R.G-1 80 
82,23 R.G-2 80 

R.G-3 86,7 
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 Tulisan  R.G-1 80 

78,67 R.G-2 76 
R.G-3 80 

Durasi  R.G-1 80 
80 R.G-2 80 

R.G-3 80 
Aspek materi  R.G-1 85 

85 R.G-2 85 
R.G-3 85 

Kesesuaian tema 

(kemandirian 

anak) 

R.G-1 100  
93,33 R.G-2 80 

R.G-3 100 
Rata-rata 83,19 

 
Keterangan:  
R.G: Responden Guru 
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Tabel Penilaian Dosen Ahli  terhadap Hasil Pengembangan  
Media VCD Pembelajaran Berwawancara  

Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD 
 

Dimensi Indikator Nilai Jumlah 

Nilai 

Pembungkus 

CD 

 

Keserasian warna  
R.D-1 75 

77 
R.D-2 80 

Penataan gambar 
R.D-1 85 

85 
R.D-2 85 

Penataan tulisan 
R.D-1 75 

75 
R.D-2 75 

Rata-rata 79 

Karakteristik 

Media 

Tampilan media 

pembelajaran 

R.D-1 80 
90 

R.D-2 100 

Pemilihan background R.D-1 80 
80 

R.D-2 80 

  Peletakkan tombol R.D-1 80 
90 

R.D-2 100 

Video praktik 

berwawancara 

R.D-1 80 
80 

R.D-2 80 

Desain media 

pembelajara 

R.D-1 80 
80 

R.D-2 80 

 Rata-rata 84 
Isi Media  Tokoh  R.D-1 80 

80 
R.D-2 80 

Audio  R.D-1 80 
80 

R.D-2 80 

Gambar animasi R.D-1 80 
83,33 

R.D-2 93,33 
Tulisan   R.D-1 76 

82 
R.D-2 88 

Durasi  R.D-1 60 
70 

R.D-2 80 
Materi  R.D-1 80 

82,5 
R.D-2 85 

Kesesuaian tema 

(kemandirian 

anak) 

R.D-1 80 
90 R.D-2 100 

Rata-rata 81,11 

Keterangan:  
R.G: Responden Dosen 

 

 



 

 

166

 
Gambar Prototipe  

Media VCD Pembelajaran Berwawancara dengan Narasumber  

Berbasis Meningkatkan Kemandirian Anak bagi Siswa Kelas V SD 

 

 
Gambar Lampiran 1. Tampilan Pembuka Media Pembelajaran 

 

 
 

Gambar Lampiran 2. Menu Utama Media Pembelajaran 
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Gambar Lampiran 3. Video Contoh Berwawancara 

 

 

 

 
 

Gambar Lampiran 4. Tampilan Tampilan Tujuan Media Pembelajaran 
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Gambar Lampiran 2. Tampilan Evaluasi 

 

 

 

 
Gambar Lampiran 2. Tampilan Profil pada Media Pembelajaran 

 
 


