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METODOLOGI PENELITIAN  

Secara umum, dalam bab ini  diuraikan penjelasan mengenai metode penelitian,waktu 

penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, prosedur serta tahapan penelitian, instrumen 

pengumpulan data, desain uji coba, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

A. Metode Penelitian  

Penelitian yang dilakukan tergolong dalam penelitian pengembangan karena 

mengembangkan model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash dalam 

pembelajaran membaca teks eksposisi. Pada penelitian ini subjek penelitian diberikan perlakuan 

dalam pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran aktif, kemudian dilakukan 

pengamatan terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran aktif  tanpa 

adanya kelompok pembanding. Hal-hal yang diamati adalah keterlaksanaan pembelajaran, hasil 

belajar, dan respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung.  

B. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini diawali dengan pengembangan model pembelajaran meliputi 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan Siswa (LKS) serta instrumen untuk 

melakukan penelitian. Penelitian ini berlangsung dalam dua tahap yaitu uji coba terbatas yang 

merupakan pengembangan model pembelajaran aktif berbantuan macromedia flash dan 

dilanjutkan dengan uji coba luas.  

Pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model 4-D (four D model) yang 

terdiri dari empat tahap (Thiagarajan & Semmel, 1974) yaitu, define (pendefinisian), design 

(perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate (penyebaran). Karena adanya 

katerbatasan waktu dalam penelitian ini, maka dari empat tahapan pengembangan yang ada, 

pengambangan perangkat hanya sampai pada tahap develop (pengembangan), selain itu perangkat 

pembelajaran itu juga hanya digunakan pada sekolah yang di uji coba, hal ini berarti bahwa 

perangakat yang dikembangkan tidak disebarkan ke sekolah lain. Model 4-D (kecuali 

disseminate/penyebaran) dapat dilihat pada Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 Pengembangan 4D Menurut Thiagarajan  
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1. Tahap Pendefinisian (Define)  

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. 

Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat pembelajaran di awali dengan analisis tujuan 

dari batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok, yaitu 

(a) analisis awal-akhir, (b) analisis siswa, (c) analisis tugas, (d) analisis konsep, dan (e) perumusan 

tujuan pembelajaran.  

a. Analisis Awal-Akhir  

Analisis awal-akhir dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan guru serta studi 

dokumentasi melalui tes harian siswa. Analisis awal-akhir bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga diperlukan suatu 

pengembangan model pembelajaran. Dengan analisis ini, diperoleh gambaran fakta, harapan, dan 

alternatif penyelesaian masalah dasar yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan model 

pembelajaran yang dikembangkan. b. Analisis Siswa  

Analisis siswa dilakukan dengan memperhatikan ciri, kemampuan, dan pengalaman siswa, 

baik sebagai kelompok maupun individu. Analisis siswa meliputi kemampuan akademik, usia dan 

tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan psikomotor, 

kemampuan bekerja sama, keterampilan sosial, dan sebagainya. c.Analisis Tugas  

Analisis tugas dilakukan dengan cara menganalisis tulisan siswa guna mendapatkan 

spesifikasi pembelajaran yang akan dilakukan. Analisis tugas juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang dikaji oleh peneliti dan menganalisisnya 

ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Analisis ini memastikan 

ulasan yang menyeluruh tentang tugas dalam materi pembelajaran. d.Analisis Konsep  

Dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang akan diajarkan, menyusun 

kerangka sistematis dan merinci konsep-konsep yang relevan. Hasil analisis ini adalah berupa peta 

konsep.   

  

e.Perumusan Tujuan Pembelajaran  



30 

 

 
Ruth Hehakaya, 2021  
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF TIPE READING GUIDE BERBANTUAN MACROMEDIA 
FLASH DALAMPEMBELAJARAN MEMBACA PEMAHAMAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

 

Tahap ini dilakukan dengan mengonversikan hasil analisis tugas dan analisis konsep 

menjadi tujuan pembelajaran khusus. Tujuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan tes, 

pemilihan media, merancang alat pembelajaran, dan pemilihan metode.  

  

  

2. Tahap Perancangan (Design)  

Tujuan tahap ini adalah untuk menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Tahap ini 

terdiri dari empat langkah yaitu, (1) Penyusunan tes acuan patokan, merupakan langkah awal yang 

menguhungkan antara tahap define dan tahap design. Tes ini merupakan suatu alat mengukur 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa setelah kegiatan belajar mengajar, (2) Pemilihan 

media yang sesuai tujuan, untuk menyampaikan materi pelajaran, (3) Pemilihan format, yakni 

mengkaji format-format materi yang ada dan menetapkan format materi yang akan dikembangkan, 

(4) membuat rancangan awal pengembangan model pembelajaran aktif tipe reading guide 

berbantuan macromedia flash sesuai format yang dipilih dengan langkah-langkah berikut.  

a) Penyusunan Kriteria Tes  

Penyusunan kriteria tes merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap 

pendefinisian (define) dengan tahap perancangan (design). Tes acuan disusun berdasarkan 

spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa, selanjutnya disusun tes dan rubrik penilaian 

kemampuan membaca pemahaman. Tes yang dikembangkan disesuaikan dengan jenjang 

kemampuan kognitif. Penskoran hasil tes menggunakan evaluasi yang memuat kunci dan pedoman 

penskoran setiap aspek.  

b) Pemilihan Media  

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik materi. Lebih dari itu, media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis 

konsep dan analisis tugas, karakteristik target pengguna, serta rencana penyebaran dengan atribut 

yang bervariasi dari media yang berbeda-beda. Hal ini berguna untuk membantu siswa dalam 

pencapaian kompetensi dasar. Artinya, pemilihan media dilakukan untuk mengoptimalkan 

penggunaan materi dalam proses pengembangan model pembelajaran di kelas.  

  

c) Pemilihan Format  
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Pemilihan format dalam pengembangan model pembelajaran ini dimaksudkan untuk 

mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode 

pembelajaran, dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, 

memudahkan dan membantu dalam pembelajaran kaidah kebahasaan teks eksposisi.  

  

  

d) Rancangan Awal  

Rancangan awal dalam penelitian ini adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran 

yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Hal ini meliputi RPP, LKS, instrument 

wawancara, angket dan tes.  

  

3. Tahap Pengembangan (Develop)  

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi 

berdasarkan masukan dari para pakar. Tahap ini meliputi: (a) Validasi perangkat oleh para pakar 

diikuti dengan revisi, (b) Simulasi, yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana pelajaran, dan (c) 

Uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya. Hasil tahap (b) dan (c) digunakan sebagai 

dasar revisi. Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan jumlah siswa yang sesuai 

dengan kelas sesungguhnya.  

  

4. Tahap Penyebaran (Desseminite)  

Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala 

yang lebih luas misalnya dikelas lain, di sekolah lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk 

menguji efektivitas penggunaan perangkat. Adapun di bawah ini adalah para pakar yang menjadi 

validator dalam penelitian ini.   
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Tabel 3.1 Validator (Expert Judgement)  

Nama   Pakar   Instansi   

Dr. Ever Solissa M.Pd.   Model Pembelajaran dan  

Media Pembelajaran  

Universitas   

Pattimura  

Ambon   

Dr. Petrus J. Pattiasina., M.Pd.   Model Pembelajaran dan  

Media Pembelajaran   

Universitas   

Pattimura  

Ambon   

Dr. Iwan Rumalean M.Pd.   Model Pembelajaran dan  

Media Pembelajaran  

Universitas   

Pattimura  

Ambon   

Martha Maspaitella, S.Pd.,  

M.Pd  

Model Pembelajaran  Universitas   

Pattimura  

Ambon   
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Novita Tabalessy, S.Pd., M.Pd  Model Pembelajaran  Universitas   

Pattimura  

Ambon  

Farid Latif, S.Pd   Pelaksanaan   

Pembelajaran   

MTs Negeri  

Ambon   

Rizal Rabiding, S.Pd.   Pelaksanaan   

Pembelajaran   

SMP Al- 

Wathan Ambon 

Theresia Tomasoa, S.Pd.   Pelaksanaan   

Pembelajaran   

SMP Negeri 1  

Ambon  

  

Setelah studi pendahuluan dilakukan, kegiatan dilanjutkan pada langkah 

pengembangan yang meliputi uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Ada pun pelaksanaan 

uji coba terbatas yaitu dengan kegiatan uji coba yang dilakukan dengan sampel terbatas. 

Berbeda dengan uji coba terbatas, kegiatan uji coba lebih luas dilakukan dengan sampel 

lebih banyak dari uji coba terbatas. Kegiatan uji coba lebih luas tidak hanya melibatkan 

pendidik yang bersangkutan melainkan melibatkan juga para ahli untuk menyempurnakan 

draf terakhir. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan melakukan uji coba terbatas 

pada 1 kelas di satu sekolah dan uji coba luas dengan menambah tiga kelas lain dari sekolah 

yang berbeda. Ada pun sekolah yang dipilih untuk uji coba terbatas adalah MTs Negeri 

Ambon sedangkan dua sekolah tambahan untuk uji coba luas adalah SMP Al-Wathan dan 

SMP Negeri 1 Ambon.    

   

C. Lokasi Penelitian    

Lokasi penelitian dilaksanakan di MTs Negeri Ambon, SMP Al-Wathan Ambon, 

dan SMP Negeri 1 Ambon. Pemilihan sekolah tersebut sebagai tempat penelitian karena 
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adanya pertimbangan tertentu dari peneliti. Selain itu, sekolah tersebut juga belum 

menerapkan model pembelajran aktif berbantuan macromedia flash dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia. Peneliti melakukan penelitian pada tiga sekolah yang berbeda. Tiga  

sekolah tersebut secara lebih rinci dijelaskan melalui tabel di bawah ini.    

  

  

  

  

  

Tabel 3.2  

Nama Sekolah   Alamat   

MTs Negeri AMbon   Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah. Sirimau,  

Kota Ambon, Maluku 90117  

SMP Al-Wathan Ambon   Jl. Gn. Malintang, Batu Merah. Sirimau,  

Kota Ambon. Maluku 90117  

SMP Negeri 1 Ambon   Jl. Karang Panjang, Sirimau, Kota Ambon.  

Maluku 90117  

  

D.Populasi dan Sampel    

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan model 

pembelajaran bagi peserta didik. Pengembangan model pembelajaran tidak akan terlepas 

dari kebutuhan sumber data penelitian agar produk yang dikembangkan dapat diujicobakan 

kepada peserta didik. Populasi merujuk pada keseluruhan kelompok dari mana 

sampelsampel diambil, sedangkan sampel mencerminkan dan menentukan seberapa jauh 

sampel tersebut bermanfaat dalam kesimpulan penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
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adalah seluruh peserta didik kelas VIII Sekolah Menengah Pertama dan MTs di Kota 

Ambon dan Kabupaten Belu Tahun Pelajaran 2019/2020.     

Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII MTs Negeri Ambon, 

peserta didik SMP Al-Wathan, dan peserta didik SMP Negeri 1 Ambon. Uji coba terbatas 

dilakukan hanya pada satu kelas di MTs Negeri Ambon. Selanjutnya, tahap pengembangan 

atau uji coba luas dilaksanakan pada tiga kelas yang masing-masing dilakukan di MTs 

Negeri Ambon, SMP Al-Wathan, dan SMP Negeri 1 Ambon.Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling purposive. Teknik ini dipilih oleh 

peneliti atas dasar pertimbangan peneliti terhadap dua sekolah yang bersifat homogen.  

Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah tiga sekolah pada populasi penelitian.    

  

E. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, angket, 

wawancara, dan penilaian produk. Berikut merupakan penjelasan dari berbagai teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.     

1. Observasi    

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu proses atau 

sikap dari suatu objek. Peneliti melakukan dua kali observasi, yaitu awal dan akhir. 

Observasi awal dilakukan sebelum menerapkan pengembangan model. Peneliti mendatangi 

salah satu sekolah untuk mengamati kegiatan pembelajaran menulis teks eksposisi di kelas. 

Pengamatan proses belajar dilakukan dengan memberikan lembar observasi kegiatan 

pendidik dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara langkah-langkah pada pedoman 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pendidik di kelas. Selain itu, untuk 

mengetahui kemampuan mengajar pendidik ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Lembar observasi aktivitas pendidik juga tidak hanya dilihat dari penampilan namun dari 

segi kesesuaian dengan isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Artinya, lembar 

observasi pendidik disesuaikan juga dengan model pembelajaran yang digunakan   
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Pengamatan terhadap peserta didik dilakukan dengan cara mengamati respon peserta didik 

terhadap proses pembelajaran yang terlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Lembar observasi tersebut juga 

disesuaikan dengan aktivitas peserta didik dalam model pembelajaran yang digunakan dan 

diterapkan oleh pendidik. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauhmana aktivitas peserta 

didik dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pembelajaran pendidik 

dan peserta didik akan didapatkan profil mengenai pembelajaran menulis teks eksposisi.    

  

2. Angket   

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan menyajikan beberapa 

pertanyaan kepada responden. Kegiatan ini cocok dilakukan jika responden dalam keadaan 

yang cukup besar. Angket digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat peserta didik 

mengenai pembelajaran yang dilakukan. Selain melakukan studi dokumentasi, peneliti juga 

menyebarkan angket pada peserta didik. Penyebaran angket dilakukan untuk mengetahui 

respon peserta didik mengenai pembelajaran terlangsung. Masing-masing peserta didik 

akan diberikan angket untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan peneliti. 

Hasil angket akan diolah sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta 

didik untuk proses belajar selanjutnya.    

3. Wawancara      

Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran awal tentang kondisi saat 

pembelajaran. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih banyak 

lagi. Kegiatan ini akan lebih efektif karena berhadapan langsung dengan pihak terkait. Oleh 

sebab itu, peneliti lebih mudah mendapatkan data. Di bagian studi pendahuluan, peneliti 

melakukan wawancara dengan pendidik sesuai dengan pertanyaan pada pedoman 

wawancara. Rancangan pertanyaan yang disusun mengarah pada pembelajaran menulis 

teks eksposisi di sekolah. Wawancara juga diberikan kepada uji kelayakan oleh ahli dan 

praktisi. Di tahap uji kelayakan, pertanyaan pada pedoman wawancara mengarah pada data 

yang ingin diperoleh yaitu komentar, kritik, dan saran untuk perbaikan produk berupa 
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model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash dalam 

pembelajaran membaca pemahaman teks eksposisi.    

  

F.Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen di dalam penelitian ini digunakan untuk beberapa kepentingan seperti memotret 

kondisi awal pelaksanaan pembelajaran membaca teks eksposisi di sekolah. Peneliti menggunakan 

instrumen studi pendahuluan yang nantinya akan menjadi acuan bagi peneliti untuk menyususn 

rancangan model pembelajaran sebelum peneliti turun ke lapangan untuk melakukan penelitian, 

terlebih dahulu dilakukan validasi pakar agar mendapat masukan yang lebih baik dalam rangka 

memotret kondisi langsung pelaksanaan pembelajaran membaca teks eksposisi yang terjadi di 

sekolah. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian studi pendahuluan meliputi profil silabus, RPP, dan 

pelaksanaan pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut.  

  

1. Kisi-kisi Validasi Silabus  

Pada penelitian ini, dihadirkan kisi-kisi valiadasi silabus pada pembelajaran membaca teks 

eksposisi terlangsung siswa kelas VIII. Kegiatan ini dilakukan sebagai analisis kebutuhan 

penelitian ini. Segala kekurangan yang ditemukan dalam kondisi pembelajaran membaca teks 

eksposisi yang selama ini terjadi diperbaiki melalui model pembelajaran aktif tipe reading guide 

berbantuan macromedia flash. Kisi-kisi validasi silabus tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel 

berikut.  

  

Tabel 3.3  

Kisi-kisi Validasi Silabus  

No  Aspek yang Dinilai  Indikator  
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1.  Identitas  a. Mencantumkan satuan pendidikan, 

kelas, tema, subtema, alokasi waktu 

dan semester  

b. Mencantumkan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, 

KD, dan indikator pencapaian 

kompetensi  

2.  Perumusan Tujuan Pembelajaran  a. Kesesuain indikator dengan KD  

b. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 

indikator  

c. Tujuan pembelajaran sesuai dengan 

waktu yang tersedia  

3.  Penyajian Materi Pembelajaran  a. Kesesuaian materi pembelajaran 

dengan indikator  

b. Kesesuaian  materi 

 pembelajaran dengan kegiatan 

pembelajaran   

c. Kesesuaian alokasi waktu dengan 

materi pembelajaran  

d. Materi pembelajaran disusun dari yang 

sederhana ke yang kompleks, mudah  

kearah yang sulit  

4.  Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran  a. Kesesuaian kegiatan pembelajaran 

dengan tema  

b. Kesesuaian  kegiatan 

 pembelajaran membaca teks 

eksposisi menggunakan model 

pembelajaran aktif tipe reading guide 

berbantuan macromedia flash  
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5.  Pemilihan Sumber Belajar  a. Kesesuaian sumber, alat, dan bahan 

dengan materi pembelajaran indikator  

b. Sumber, alat, media, dan bahan dapat 

memudahkan pemahaman siswa  

6.  Penilaian   a. Teknik penilain yang diplih sesuai 

dengan indikator tes dan nontes.  

b. Soal-soal dapat mengukur pencapaian 

tujuan pembelajaran.  

c. Tingkat kesulitan soal berjenjang dari 

yang mudah ke yang sulit.  

d. Kunci jawaban sesuai dengan aspek 

yang dinilai  

e. Kesesuaian teknik dan jenis penilain  

f. Alat tes mencakup ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor  

  

2. Kisi-kisi Validasi RPP  

Selain silabus, pada penelitian ini dilakukan juga validasi RPP untuk mengetahui kondisi 

pembelajaran membaca teks eksposisi berbantuan macromedia flash yang selama ini dilakukan 

dalam proses belajar mengajar. Kisi-kisi RPP tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk tabel berikut.  

  

Tabel 3.4  

Kisi-kisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

No  Aspek  Aktivitas Pendidik  

1.  Kegiatan Pendahuluan  a. Pendidik melakukan apersepsi.  

b. Pendidik memotivasi peserta didik.  

c. Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran.  
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2.  Kegiatan Inti  a. Kegiatan pembelajaran mengikuti 

langkahlangkah model pembelajaran aktif tipe 

reading guide.  

b. Kegiatan pembelajaran mengarah kepada 

pencapaian semua indikator pencapaian 

kompetensi.  

c. Kegiatan pembelajaran dapat membantu peserta 

didik memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam.  

d. Kegiatan  pembelajaran  meningkatkan 

partisipasi peserta didik.  

e. Terdapat aktivitas kelompok dan diskusi  

f. Kegiatan pembelajaran disajikan secara 

sistematis (mudah ke sulit, konkret ke abstrak).  

g. Kegiatan pembelajaran bersifat kontekstual.  

h. Sesuai  indikator  dan  tujuan 

 pencapaian kompetensi.  

i. Sesuai dengan materi pelajaran.  

  j. Sesuai dengan pendekatan atau metode yang 

digunakan  

k. Menarik peserta didik untuk mengamati dan 

bertanya  

3.  Kegiatan Penutup  a. Pembelajaran diakhiri dengan menyimpulkan 

atau refleksi  

b. Melakukan tindak lanjut berupa pengayan atau 

tugas kepada peserta didik   

  

 Pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran antara pendidik dan peserta didik tidak hanya 

dilakukan pada awal saja, melainkan pada saat penerapan model yang dikembangkan. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengetahui bahwa langkah-langkah yang telah dikembangkan terlaksana dengan 
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baik. Berikut merupakan lembar observasi pelaksanaan membaca teks eksposisi dengan 

menggunakan model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash.   

  

  

Tabel 3.5  

Lembar observasi Rencana Pelaksaaan Pembelajaran (RPP)  

No  Aspek yang Diamati  Skor Penilaia n  

 4   3   2   
1  

 Tujuan Pembelajaran   

1.  Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan Kompetensi  

Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator  

        

2.  Tujuan pembelajaran memuat gambar proses dan 

hasil belajar  

        

3.  Tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik  

        

4.  Merumuskan tujuan pembelajaran dengan tepat dan 

jelas  

        

5.  Tujuan pembelajaran dapat dicapai peserta didik 

selama proses pembelajaran berakhir  

        

 

Materi Pembelajaran  

6.  Kesesuaian  materi  pembelajaran  dengan  

Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan  

Indikator  

        

7.  Pemilihan materi menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran  

        

8.  Materi  terorganisir  secara  sistematis  dan 

berkesinambungan  
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9.  Materi mencakup hal-hal yang bersifat faktual dan 

konseptual  

        

10.  Materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

peserta didik  

        

Kegiatan Belajar Mengajar dengan Menggunakan Model Pembelajaran Aktif tipe  

Reading Guide berbantuan Macromedia Flash  

11.  Kegiatan belajar meliputi langkah-langkah model 

pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan 

macromedia flash , yaitu (fase I) menyampaikan 

tujuan dan memotivasi, (fase II) menyajikan 

informasi, (fase III) mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok, (fase IV) membimbing kelompok 

bekerja dan belajar, dan (fase V) evaluasi  

        

12.  Fase I, menyampaikan tujuan dan memotivasi yaitu 

pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dipelajari dan memotivasi peserta didik untuk 

menumbuhkan antusiasme dalam belajar  

        

13.  Fase II, menyajikan informasi yaitu pendidik 

menyampaikan dan memberikan materi yang akan 

dipelajari   

        

 

14.  Fase III, mengorganisasikan siswa dalam kelompok 

yaitu pendidik membagi peserta didik ke dalam 

beberapa kelompok untuk berdiskusi  

        

15.  Fase IV, membimbing kelompok bekerja dan belajar 

yaitu mengarahkan peserta didik untuk bekerja dan 

belajar dalam kelompok serta berdiskusi sesuai 

arahan dari pendidik  
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16.  Fase V, Evaluasi yaitu pendidik memberikan evaluasi 

mengenai hasil presentasi kelompok  

        

17.  Guru melakukan kesimpulan, klarifikasi dan tindak 

lanjut  

        

18.   Kegiatan pembelajaran mengikutsertakan peserta 

didik sebagai partisipan yang aktif berdasarkan 

langkah-langkah model pembelajaran yang telah 

dterapkan  

        

19.  Kegiatan pembelajaran dapat membantu peserta 

didik memahami materi yang telah diajarkan.  

        

20.  Kegiatan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang 

ditentukan  

        

Sumber Pembelajaran  

21.  Kesesuaian sumber belajar yang diplih dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan  

        

22.  Kesesuaian  sumber  belajar  dengan 

 materi pembelajaran  

        

23.  Kesesuain  sumber  belajar  dengan 

 indikator pembelajaran  

        

24.  Kesesuaian sumber belajar dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan  

        

25.  Sumber belajar dapat memudahkan peserta didik 

untuk belajar  

        

 Penilaian  

26.  Penilaian berorientasi pada tujuan pembelajaran          

27.  Penilaian berdasarkan pada pengembangan kegiatan 

belajar dan mengajar  
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28.  Teknik penilaian dipilih sesuai dengan indikator tes 

dan nontes  

        

29.  Indikator dalam instrumen tes mengacu kepada 

kompetensi atau sesuai dengan kompetensi yang 

diajarkan  

        

30.  Penilaian sesuai dengan alokasi waktu yang 

ditentukan  

        

31.  Penilain memberikan umpan balik bagi peserta didik          

32.  Penilaian sesuai dengan materi pembelajaran          

  

Sehubungan dengan aktivitas pendidik tersebut, pada penelitian ini observer (pendidik) saat 

meneliti melakukan dengan model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia 

flash juga mendapatkan lembar observasi. Lembar observasi tersebut berfungsi untuk mengamati 

peneliti dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup penelitian. Adapun yang 

bertindak sebagai validator adalah pendidik mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP  

Negeri 1 Ambon yaitu Farid Latif, S.Pd. Lembar observasi tersebut adalah sebagai berikut Tabel 

3.6  

Lembar Observasi Pengamatan Aktivitas Guru  

No  Aspek yang Diamati terhadap Pendidik   Skor Penilaian   

1  2  3  4  

1.  Kegiatan Awal (Pendahuluan)          

  1. Berdoa sebelum memulai pembelajaran           

  2. Menyampaikan salam, mengecek kehadiran 

peserta didik, dan mengondisikan kelas  

        

 

  3. Mengaitkan informasi antara materi yang akan 

dipelajari dengan materi sebelumnya yang telah 

dipelajari  

        

  Fase I Menyampaikan Tujuan dan Memotivasi          
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  4. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang sesuai 

dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi  

Dasar (KD)  

        

  5. Menyampaikan topik pembelajaran sekaligus 

memotivasi peserta didik untuk menumbuhkan 

antusiasme dalam belajar  

        

2.  Kegiatan Inti          

  Fase II Menyajikan Informasi          

  1. Melakukan tanya jawab dengan topik yang akan 

dipelajari  

        

  2. Memberikan model teks eksposisi           

  3. Memberikan penjelasan mengenai model teks yan 

berikan  

g        

  4. Meminta peserta didik menganalisis model teks 

yang diberikan  

        

  Fase III Mengorganisasikan siswa dalam kelompok         

  5.Membagi siswa dalam beberapa kelompok          

  6.Meminta siswa membaca sekilas teks yang 

diberika 

n        

  7.Meminta siswa membuat pertanyaan dari teks yang 

diberikan  

        

  8.Meminta siswa membaca teks dengan seksama          

  Fase VI Membimbing kelompok bekerja dan 

belajar  

        

  9.Meminta siswa menjawab semua pertanyaan yang 

telah dibuat sebelumnya  

        

  10.Meminta siswa membuat rangkuman dari teks yang 

dibaca  
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  11.Meminta siswa mengerjakan soal evaluasi 

membaca pemahaman secara berkelompok  

        

  Fase V Evaluasi          

  12.Meminta kelompok mempresentasikan hasil kerja 

kelompok  

        

  13.Meminta kelompok yang lain menanggapi hasil 

presentasi kelompok  

        

  Membimbing peserta didik untuk mengulas materi 

yang telah dipelajari secara singkat  

        

3.  Kegiatan Akhir (Penutup)          

  14.Membimbing peserta didik untuk mengulas  

materi yang telah dipelajari secara singkat  

        

  15.Memberikan refleksi          

  16.Menyimpulkan pembelajaran          

  17.Memberikan  informasi  mengenai  kegiatan  

pembelajaran selanjutnya  

        

  1. Memberikan salam penutup untuk mengakhiri 

kelas  

        

  

     

  Sementara itu, pengamatan peneliti pada saat siswa mengikuti pembelajaran terlangsung 

dilakukan melalui format berikut.  

  

Tabel 3.7  

Kisi-kisi Pengamatan Aktivitas Siswa  

Ada pun pengamatan peneliti pada saat peserta didik mengikuti pembelajaran dilakukan melalui 

format berikut ini.  

No.   Aspek yang Diamati Terhadap Peserta Didik     Skor Penilaian   
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  1   2   3   4   

1.   Kegiatan Awal (Pendahuluan)                

   a. Berdoa sebelum memulai pembelajaran.                

   b. Menjawab salam, merespon pengecekan 

kehadiran dan mengondisikan diri.    

            

   c. Menyimak informasi yang disampaikan 

pendidik mengenai keterkaitan antara materi 

yang akan dipelajari dengan materi 

sebelumnya yang telah dipelajari.    

            

   Fase I  

d. Menyimak tujuan pembelajaran yang 

dijelaskan pendidik.    

            

   e. Menyimak topik pembelajaran yang 

disampaikan pendidik sekaligus 

menunjukkan kesiapan dan antusiasme 

dalam memulai pembelajaran.    

            

2.   Kegiatan Inti                

   Fase II  1   2   3   4   

a. Merespon pertanyaan yang diajukan 

pendidik berkaitan dengan topik yang akan 

dipelajari  

            

b. Mengamati model teks yang diberikan              

c. Menyimak penjelasan pendidik tentang model 

teks yang diberikan  
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 d. Menyimak penjelasan tentang makna kosakata 

sulit  

            

              

  1   2   3   4   

   Fase III          

a. Berdiskusi bersama teman kelompok              

b. Membaca sekilas teks yang diberikan              

c. Membuat pertanyaan dari teks yang diberikan              

d. Membaca teks yang diberikan dengan seksama              

Fase IV  1   2   3   4   

a. Menjawab pertanyaan yang telah dibuat 

sebelumnya  

            

b. Membuat rangkuman dari teks yang telah 

dibaca  
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c. Mengerjakan dan menjawab soal evaluasi              

 Fase V  1   2   3   4   

a. Mempresentasikan hasil diskusi didepan              

b. Menanggapai hasil diskusi kelompok lain dan 

memberikan sanggahan  

        

c. Mengulas secara singkat materi yang dipelajari              

Kegiatan Akhir (Penutup)   1   2   3   4   

a. Mengulas secara singkat materi yang telah  

dipelajari.    

            

b. Melakukan refleksi.                

c. Merespon dan menyimpulkan pembelajaran.               

d. Menerima informasi mengenai kegiatan 

pembelajaran selanjutnya.    

            

e. Merespon dan menjawab salam penutup dari 

pendidik.    

            

  

  Selain instrumen berupa lembar validasi silabus, validasi RPP, dan validasi aktivitas 

pembelajaran (Guru dan siswa), peneliti juga menggunakan instrumen untuk pakar model 

pembelajaran, pakar media pembelajaran dan pakar materi pembelajaran untuk memvalidasi 

rancangan penelitian dan pengembangan ini. Sementara itu, angket juga digunakan pada uji 

kelayakan oleh pihak penilai (judgement expert) yang terdiri atas ahli model pembelajaran dan 
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praktisi guru. Isi angket meliputi pernyataan-pernyataan yang berhubugan dengan kesesuaian 

model yang dikembangkan dengan pembelajaran. Untuk angket yang diisi siwa, isi angket meliputi 

pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan tingkat keterbantuan dan minat siswa dalam 

pembelajaran membaca teks eksposisi setelah penerapan model pembelajaran aktif tipe reading 

guide berbantuan macromedia flash yang dapat dilihat dari kisi-kisi berikut.  

  

Tabel 3.8  

Kisi-kisi Instrumen Validasi  

Model Pembelajaran Aktif tipe Reading Guide Berbantuan Macromedia Flash  

No  Aspek  Sub aspek  Indikator  

1.  Kelayakan 

konsep model  

Konsep dasar model  

  

a. Kejelasan landasan teori 

pengembangan model pembelajaran 

aktif tipe reading guide berbantuan 

macromedia flash.  

b. Ketepatan dan kesesuaian model 

pembelajaran aktif reading guide 

berbantuan macromedia flash dengan 

teori yang melandasinya.  

Relevansi model dengan 

kurikulum   

a. Kesesuaian model pembelajaran 

aktif reading  guide  berbantuan 

macromedia flash dengan kompetensi 

inti.  

b. Kesesuaian model pembelajaran 

aktif reading guide berbantuan  

macromedia flash dengan kompetensi 

dasar.  

c. Kesesuaian model pembelajaran 

aktif reading guide berbantuan 

macromedia flash dengan indikator 

pembelajaran.  
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2.  Kelayakan 

langkahlangkah 

model 

pembelajaran 

aktif reading 

guide 

berbantuan 

macromedia 

flash  dalam 

pembelajaran 

membaca teks 

eksposisi  

Relevansi model dengan 

pelaksanaan pembelajaran 

teks eksposisi  

a. Kelengkapan penyajian tahapan 

model pembelajaran aktif reading guide 

berbantuan macromedia flash meliputi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup.  

b. kesesuaian antara langkah-

langkah model pembelajaran aktif 

reading guide berbantuan macromedia 

flash dan materi membaca teks 

eksposisi  

c. Kesesuaian antara langkah-

langkah model pembelajaran aktif 

reading guide berbantuan macromedia 

flash dengan evalusi membaca teks 

eksposisi  
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dalam 

menulis  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Efektivitas dan efesiensi 

pembelajaran  

a. kesesuian antara tahap model 

pembelajaran aktif reading guide 

berbantuan macromedia flash dalam 

pembelajaran membaca teks eksposisi  

b. Langkah-langkah kegiatan dalam 

model pembelajaran aktif reading guide 

berbantuan macromedia flash dapat 

mendorong siswa berani bertanya  

c. Langkah-langkah kegiatan dalam 

model pembelajaran aktif reading guide 

berbantuan macromedia flash dapat 

mendorong siswa berani mengemukakn 

pendapat.  

 

      

Penyajian  a. Kesesuaian teori teks eksposisi 

yang disajikan dalam model 

pembelajaran aktif tipe reading guide 

berbantuan macromedia flash dengan 

tingkat pemahaman siswa  

b. Kesesuaian pemilihan 

macromedia flash dengan tingkat 

pemahaman siswa  
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3.  Kelayakan 

model 

pembelajaran 

aktif reading 

guide 

berbantuan 

macromedia 

flash terhadap 

tingkat  

pemahaman 

dan kebutuhan 

siswa  

Kesesuaian model/tahap 

dengan tingkat pemahaman 

siswa  

a. Latihan membaca siswa dapat 

membuat siswa berani untuk tampil 

didepan kelas.  

b. Latihan  membaca 

 siswa  dapat meningkatkan 

minat baca siswa  

c. Latihan membaca siswa dapat 

membuat siswa lebih memahami  

tentang teks eskposisi  

d. Latihan  membaca 

 siswa  dapat meningkatkan 

pemahaman siswa  

e. Bahasa yang digunakan dalam 

model pembelajaran aktif reading guide 

berbantuan macromedia flash sesuai 

dengan tingkat pemahaman siswa  

f. Teori yang dipaparkan sudah 

jelas dan sesuai sehingga siswa dapat 

memahami konsep dan materi penulis g. 

Latihan-latihan yan dikembangkan 

dapat membimbing siswa untuk berani 

membaca   
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  Akurasi model   a. Teori yang dipaparkan sudah 

jelas dan sesuai sehingga siswa dapat 

memahami konsep dan materi penulis  

b. Langkah-langkah pada model 

pembelajaran aktif reading guide 

berbantuan macromedia flash dapat 

membantu siswa memiliki pengetahuan 

awal tentang teks eksposisi  

c. Langkah-langkah pada model 

pembelajaran aktif reading guide 

berbantuan macromedia flash dapat 

membimbing siswa berani dan terampil 

dalam membaca sebuah teks khususnya 

teks eksposisi  

  

  

 Setelah diberikan perlakuan dengan pada model pembelajaran aktif reading guide berbantuan 

macromedia flash, siswa selaku praktisi diberikan angket. Angket ini berisi pernyataan-pernyatan 

untuk mengukur pendapat mereka terkait model tersebut. Siswa mengisi kolom bagian Sangat 

Setuju (skor 4), Setuju (skor 3), Kurang Setuju (skor 2) dan Tidak Setuju (skor 1). Berikut adalah 

lampiran kisi-kisinya.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



55 

 

 
Ruth Hehakaya, 2021  
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF TIPE READING GUIDE BERBANTUAN MACROMEDIA 
FLASH DALAMPEMBELAJARAN MEMBACA PEMAHAMAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

 

  

Tabel 3.9  

Kisi-kisi Uji Praktisi (Siswa)  

Setelah Belajar dengan Model Pembelajaran Aktif tipe Reading Guide berbantuan  

Macromedia Flash  

No  Pernyataan   Penilain   

SS  S  KS  TS  

1.  Saya sudah memahami tentang teks eksposisi          

2.  Saya mengetahui model pembelajaran yang 

digunakan selama proses pembelajaran  

        

3.  Saya mengetahui tujuan pembelajaran membaca teks  

eksposisi  

  

        

4.  Saya memahami materi pembelajaran dengan mudah 

menggunakan macromedia flash  

        

5.  Saya merasa termotivasi untuk giat belajar          

6.  Saya merasa lebih aktif bertanya selama proses 

belajar  

        

7.  Saya mendapatkan wawasan pengetahuan mendalam 

tentang teks eksposisi  

        

   

Kisi-kisi Wawancara  Wawancara dilakukan untuk mengetahui respon pendidik terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikut ini merupakan daftar pertanyaan wawancara dalam 

penelitian ini.  

  

  

  

  

  

  

  

Tabel 3.10  

Daftar Pertanyaan Wawancara  
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1. Bagaimana antusiasme peserta didik terhadap pembelajaran membaca 

pemahaman teks eksposisi setelah menggunakan model pembelajaran aktif 

tipe reading guide berbantuan macromedia flash?   

2. Bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran tersebut?   

3. Bagaimana pembelajaran membaca teks eksposisi dengan mengunakan model 

pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash?   

4. Bagaimana kekurangan dan kelebihan yang Bapak/Ibu rasa selama 

melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman teks eksposisi dengan 

menggunakan model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan 

macromedia flash?   

5. Bagaimana penggunaan multimedia sebagai media atau alat bantu dalam 

pembelajaran?    

6. Apakah pembelajaran menulis teks eksposisi yang telah dilaksanakan 

menarik?    

7. Bagaimana respon peserta didik setelah menggunakan model model 

pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash?    

8. Bagaimana hasil belajar peserta didik setelah diterapkannya pengembangan 

model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash?   

9. Apakah kendala yang dialami Bapak/Ibu selama menggunakan model model 

pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash?    

10. Apakah solusi yang dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam mengatasi 

kendala?    

  

  

Berdasarkan tujuan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu pengembangan model 

pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash, peneliti membaginya ke 

dalam delapan konsep yang pertama, rasional. Kedua, tujuan umum. Ketiga, prinsip dasar. 

Keempat, struktur pengajaran. Kelima, peran atau tugas pendidik. Keenam, sistem pendukung. 
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Ketujuh, evaluasi. Kedelapan, dampak instruksional dan pengiring yang sudah melalui proses 

validasi ahli dan pendidik yang menjadi observer dalam penelitian ini.  

  

Tabel 3.11  

Rancangan Konsep Pengembangan Model pada Produk Akhir  

No  Aspek  Indikator  

1.  Rasional  a) Rasional  menjelaskan  latar  belakang 

masalah  

b) Rasional  menjelaskan  alasan  dari 

pengembangan model  

c) Rasional  menguraikan  tentang 

pengembangan model pembelajaran  

2.  Tujuan Umum  Tujuan pembelajaran merinci hal-hal yanh 

akan dicapai melalui pengembangan model 

pembelajaran  

3.  Prinsip Dasar  Prinsip dasar menjelaskan karakteristik model 

pembelajaran yang akan  

dikembangkan   
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4.  Struktur Pengajaran  a) Sintaks menguraikan tahap-tahap 

pembelajaran secara sistematis dan jelas  

b) Sintaks  menguraikan  bahwa  pendidik 

menjelaskan tujuan pembelajaran  

c) Sintaks menunjukkan bahwa pendidik 

memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk 

membimbing peserta didik selama 

pembelajaran  

d) Sintaks menguraikan bahwa pendidik 

membimbing peserta didik untuk melakukan 

aktivitas pembelajaran  

e) Sintaks melibatkan peserta didik dengan 

pengetahuan sebelumnya  

f) Sintaks melibatkan peserta didik aktif selama 

proses pembelajaran  

5.  Peran/Tugas Guru   Menguraikan secara jelas peran/tugas pendidik 

selama proses pembelajaran  

6.  Sistem Pendukung   Memberikan faktor pendukung berupa 

media/bahan/alat pembelajaran/instruktur untuk 

menambah wawasan peserta didik selama 

proses pembelajaran  

7.  Evalusi    Menguraikan teknik atau jenis evaluasi yang 

digunakan untuk mengetahui keberhasilan suatu 

model pembelajaran  

8.  Dampak  Instruksional  

Pengiring  

dan  Menguraikan dengan jelas dampak instruksional 

dan pengiring yang ditimbulkan dari hasil 

implementasi  pengembangan 

 model pembelajaran  
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G. Teknik Analisis Data   

Pengolahan atau analisis data pada dasarnya dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 

penelitian yang telah disusun pada Bab I. Hal ini berkaitan erat dengan profil pembelajaran menulis 

teks eksposisi, perencanaan pengembangan model pembelajaran aktif tipe reading guide 

berbantuan macromedia flash dalam pembelajaran membaca pemahaman teks eksposisi, respon 

pelibat selama mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pengembangan model 

pembelajaran aktif (active learning) tipe reading guide berbantuan Macromdia Flash  

Profil pembelajaran membaca pemahaman teks eksposisi didapatkan pada hasil tes awal 

sebelum penerapan model model pembelajaran aktif. Peneliti menyebarkan angket kepada 

pendidik dan peserta didik mengenai pelaksanaan pembelajaran selama ini dan ketertarikan untuk 

pelaksanaan pembelajaran ke depan. Angket tersebut dihitung secara kuantitatif melalui 

perhitungan persentase. Perhitungan persentase tersebut dilakukan terhadap data berupa 

ketertarikan pendidik pengembangan model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan 

macromedia flash dalam pembelajaran membaca pemahaman teks eksposisi dan hasil angket 

tanggapan peserta didik mengenai kendala yang dihadapi selama ini dan respon mereka setelah 

penerapan model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash dalam 

pembelajaran membaca pemahaman teks eksposisi. Peneliti mendapatkan data kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif didapatkan dari lembar analisis RPP, lembar observasi kegiatan 

pembelajaran, dan angket yang diolah dalam bentuk presentase. Selanjutnya, data tersebut dioleh 

secara deskriptif.     

Adapun untuk menjawab rumusan masalah pengembangan model pembelajaran aktif tipe 

reading guide berbantuan macromedia flash dalam pembelajaran membaca pemahaman teks 

eksposisi. di kelas VIII MTs/ SMP, data diolah melalui teknik analisis deskriptif kualitatif sehingga 

data yang dihasilkan adalah data kualitatif. Teknik tersebut digunakan untuk mendeskripsikan tiga 

hal yaitu konsep pengembangan model pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan 

macromedia flash, rasionalisasi pengembangan model model pembelajaran aktif tipe reading 

guide berbantuan macromedia flash, dan desain awal model model pembelajaran aktif tipe reading 
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guide berbantuan macromedia flash. Deskripsi mengenai perencanaan dalam penelitian ini 

dipaparkan secara naratif dan dilengkapi beberapa bagan untuk memperjelas uraian analisis.   

Sementara itu, rumusan masalah mengenai pelaksanaan pengembangan model 

pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash dalam pembelajaran 

membaca pemahaman teks eksposisi di kelas VIII MTs/SMP diolah menggunakan teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan merupakan data kualitatif. 

Peneliti mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan model model pembelajaran aktif tipe 

reading guide berbantuan macromedia flash yang mencakup beberapa data kualitatif yaitu 

pertama, draf awal, kedua, pelaksanaan uji coba terbatas, ketiga, revisi, keempat, hasil uji 

coba terbatas, kelima, pelaksanaan uji coba luas, dan keenam, revisi hasil uji coba luas dan  

untuk menjawab rumusan masalah mengenai respon pelibat dan pengembangan model 

pembelajaran aktif tipe reading guide berbantuan macromedia flash, pada penelitian ini 

dilakukan perhitungan terhadap hasil validasi ahli.  

Efektivitas media dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa setelah 

menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikategorikan efektif 

apabila rata-rata hasil belajar siswa mencapai nilai 75. Efektivitas media yang digunakan 

juga ditentukan  dengan menggunakan uji-t, namun sebelum dilakukan pengujian, terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat analisis untuk mengetahui normalitas  

1. Uji Normalitas     

Menguji normalitas data dilakukan pada tes awal yaitu prates dan tes akhir yaitu pascates.  

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Chi-kuadrat.    

2. Uji Homogenitas   

Menguji homogenitas data penelitian dapat dilakukan pada tes awal yaitu prates dan tes akhir 

yaitu pascates.   

  

3. Uji t   

Setelah dilakukan uji homogenitas dan uji normalitas data penelitian yang berupa data tes 

awal yaitu prates dan tes akhir yaitu pascates maka dilakukanlah uji-t. Jika hasil dari uji-t 

tersebut, data berdistribusi normal dan homogen. Namun, jika data yang diperoleh tidak 
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berdistribusi normal dan homogen maka harus dilanjutkan dengan melakukan 

penghitungan data statistik dengan jenis nonparametrik.   

  

  

  

  

  

  

  


