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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

Pada bab ini peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan. 

Secara rinci, bab ini mengakomodasi pembahasan tentang desain penelitian, 

lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, 

asumsi penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.  

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah Research and 

Development (R & D). Metode Research and Development (R & D) dalam dunia 

pendidikan dimanfaatkan sebagai upaya inovatif mengembangkan produk-produk 

yang kontekstual dengan kebutuhan pembelajaran. Langkah-langkah penelitian 

yang ditempuh merujuk kepada siklus metode penelitian ini sendiri melalui 

tahapan 1) kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan 

dengan keabsahan aspek-aspek produk yang dikembangkan, b) pengembangan 

rancang bangun menjadi suatu produk, c) pengujian hasil produk yang 

dikembangkan, dan d) koreksi produk berdasarkan hasil uji coba. Alur penelitian 

dilakukan melalui siklus sebagai berikut ini: 

 

Gambar 3.1: Tahapan Pengembangan Borg & Gall (Sumber: Borg & Gall, 
1983:775). 
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Keterangan: 

1. Penelitian dan pengumpulan berbagai informasi; kegiatan yang dilakukan 

antara lain studi literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

keterampilan menulis tegak bersambung dan persiapan untuk menyusun 

perumusan konsep dan prosedur kerja penelitian. 

2. Perencanaan; pada langkah perencanaan, penulis merumuskan permasalahan 

pengembangan media pembelajaran keterampilan menulis tegak bersambung  

siswa kelas rendah berbasis smartphone, menentukan tujuan dari penelitian 

yang hendak dicapai, dan melakukan studi kelayakan secara terbatas jika 

diperlukan. 

3. Pengembangkan bentuk awal dari produk yang direncanakan. Termasuk 

dalam tahapan ini mempersiapkan komponen-komponen pendukung, 

menyusun pedoman dan petunjuk, dan melakukan asesmen terhadap 

kelayakan perangkat pendukung. 

4. Ujicoba lapangan permulaan dalam skala terbatas. Pengumpulan dan analisis 

terhadap data dilakukan dengan cara wawancara dan angket. 

5. Perbaikan terhadap produk pendahuluan yang berdasarkan kepadaahasil 

ujicoba pendahuluan. Perbaikan sangat mungkin untuk dilakukan lebih dari 

satu kali, merujuk kepada hasil yang diperoleh dalam ujicoba secara terbatas, 

dengan demikian diperoleh model produk yang siap diujicobakan secara lebih 

luas. 

6. Uji coba utama melibatkan siswa kelas rendah madrasah ibtidaiyah 

Kecamatan Ciputat. 

7. Perbaikan hasil uji coba dalam sekala besar, sehingga produk yang 

dikembangkan menjadi desain model operasional yang betul-betul dapat 

divalidasi. 

8. Uji kelayakan terhadap model operasional yang dihasilkan. 

9. Perbaikan tahap akhir terhadap media yang dikembangkan guna 

menghasilkan produk akhir (final). 

10. Penyebarluaskan media yang a  dikembangkan termasuk membuat a  laporan 

hasil a  Reseach and Development (R & D). 
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Data dalam a  Reseach and a  Development (R & D) a berupa data kualitatif 

dan kuantitatif sehingga dalam proses pengolahannya menggunakan pendekatan 

Mix Method. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Explanatory Sequential 

Mixed Method, yaitu penulis mengumpulkan a  informasi a  kuantitatif dan 

kualitatif secara berkesinambungan dalam dua tahap, merujuk kepada bentuk 

pengumpulan data di bawah ini: 

 

 

 

Gambar 3.2 : Explanatory Sequential Mixed Method 
(Creswell, 2014:220) 

 
Skema di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian yang dilakukan  

melalui proses pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu dan selanjunya 

mengumpulkan data kualitatif untuk menjelaskan data kuantitatif.  

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas rendah madrasah 

ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Madrasah 

yang peneliti pilih adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Tangerang 

Selatan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Kota Tangerang Selatan, serta 

Madrasah Ibtidaiyah a  (MI) Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Pemilihan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposif sampling 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian dan pengembangan perangkat pembelajaran keterampilan 

menulis a  tegak bersambung berbasis smartphone dilakukan a  dengan beberapa 

tahapan, sebagai berikut ini: 

 

 

Interpretation 
Qualitative Data 
Collection and 

Analysis 
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Follow up 
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Quantitative 
Data Collection and 
Analysis (QUAN) 
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1. Studi Pendahuluan 

Kegiatan studi pendahuluan dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

keterampilan menulis tegak bersambung berbasis smartphone diawali dengan 

kegiatan studi dokumentasi terhadap produk tulisan tegak bersambung siswa yang 

sudah terdokumentasikan guru kelas. a  Pada tahap ini, peneliti melakukan a  

kegiatan observasi, mencatat, menemukan, dan mendaftar tulilsan siswa untuk 

kemudian dianalisis. Tujuan dari kegiatan ini adalah menggali informasi secara 

mendalam produk tulisan siswa kesesuaiannya dengan konsep, prinsip, dan 

prosudur penulisan huruf tegak bersambung.  

Setelah mendapatkan informasi terkait dengan kesesuaian konsep, prinsip, 

dan prosedur penulisan huruf tegak bersambung, peneliti melakukan konfirmasi 

kepada guru kelas. Konfirmasi dilakukan dengan cara wawancara untuk menggali 

informasi yang berhubungan dengan proses aktivitasapembelajaran  keterampilan 

menulis tegak a  bersambung di kelas yang meliputi: metode a  pembelajaran yang 

dipilih, media a  pembelajaran yang digunakan, dan penilaian hasil belajar 

keterampilan menulis tegak bersambung. Setelah informasi memadai, peneliti 

mulai merancang rancang bangun dari aplikasi pembelajaran yang akan dibuat.  

2. Tahap Pengembangan 

Pengembangan draf rancang bangun aplikasi pembelajaran keterampilan 

menulis tegak bersambung berbasis smartphone merujuk kepada hasil studi 

pendahuluan. Rancang bangun aplikasi mengakomodasi temuan-temuan yang 

terungkap, baik dari sisi produk yang dihasilkan siswa maupun informasi yang 

diperoleh dari guru, terutama terkait dengan media pembelajaran yang biasa 

mereka gunakan. Rancang bangun dalam istilah pengembangan sebuah aplikasi 

disebut storyboard. Storyboard dalam aplikasi ini berupa detail tahapan setiap 

scene, mulai dari visual, audio, hingga keterangan dari isi setiap scene. Jumlah 

scene sebanyak 34 board, mulai dari tampilan halaman awal aplikasi yang 

berisiskan judul aplikasi, sampai dengan tagihan-tagihan latihan. Setiap scene 

dipertimbangkan pemilihan warna latar belakang, animasi huruf, juga fitur-fitur 

pendukung lainnya yang sesuai dengan usia siswa kelas rendah. Dalam hal ini, 

pertimbangan psikologis menjadi salah satu fokus dalam pengembangan aplikasi. 
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Storyboard aplikasi keterampilan menulis tegak bersambung berbasis 

smartphone kemudian peneliti komunikasikan dengan pakar teknologi informasi 

yang memiliki keahlian dalam bidang pembuatan aplikasis berbasis smartphone. 

Peneliti banyak melakukan komunikasi dengan ahli IT sehubungan pengerjaan 

dari aplikasi ini tidak dapat dilakukan oleh peneliti sendiri. Setelah storyboard 

memadai, ahli IT yang menjadi dari mitra peneliti mulai merancang dan membuat 

aplikasi sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam storyboard. Untuk 

memperoleh produk aplikasi keterampilan menulis tegak bersambung berbasis 

smartphone yang ideal a  maka dilakukan a  uji lapangan sesuai a  dengan uraian 

berikut: 

a. Uji Ahli 

Produk awal aplikasi pembelajaran keterampilan menulis tegak 

bersambung berbasis smartphone dianalisis oleh pakar media pembelajaran, pakar 

materi a pembelajaran, dan a  guru sebagai pengguna aplikasi. Hasil analisis 

mereka adalah koreksi terhadap produk yang dikreasikan. Fokus dari koreksi 

adalah kesesuaian antara teori yang menjadi rujukan penelitian dengan aplikasi 

yang dirancang yang ditinjau dari kesesuaian materi keterampilan menulis, mulai 

dari tahapan pembelajaran sampai dengan bentuk huruf. Kemudian, kesesuaian 

media yang dirancang dengan visualisasinya. Setelah a melakukan arevisi 

merujuk kepada saran-saran dari pakar sehingga terbentuklah draft aplikasi media 

pembelajaran keterampilan menulis tegak bersambung berbasis smarphone.  

b. Uji Coba 

Setelah ahli memberikan persetujuan terhadap prototipe produk aplikasi 

pembelajaran menulis tegak bersambung, peneliti melakukan uji coba 

penggunaannya. Yang menjadi target dari penggunaan aplikasi ini adalah guru-

guru kelas rendah di madrasah-madrasah a yang a berada a di a wilayah 

Kecamatan a Ciputat, a  Kota a Tangerang a Selatan. Dari kegiatan ini akan 

diperoleh informasi terkait dengan efektivitas dari aplikasi yang dikembangkan. 
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c. Revisi Produk 

Hasil uji coba dari pengembangan aplikasi keterampilan menulis tegak 

bersambung berbasis smartphone kemudian direvisi sesuai dengan masukan-

masukan serta teori yang menjadi landasan pembuatan aplikasi.  

 

D. a Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam apenelitian ini; 1) data kajian kondisi 

riilapembelajaran keterampilan a  menulis tegak a bersambung pada siswa kelas 

rendah; 2) data rancangan a  pengembangan a aplikasi pembelajaran a 

keterampilan menulis tegak bersambung berbasis smartphone; (3) efektivitas a  

prangkat aplikasi a pembelajaran keterampilan a  menulis tegak a  bersambung 

berbasis smartphone. 

Data analisis kondisi objektif aktivitas pembelajaran keterampilan menulis 

tegak bersambung pada siswa kelas rendah diperoleh melalui studi dokumentasi 

dari produk tulisan siswa dan wawancara dengan guru kelas terkait dengan 

metode dan media yang mereka gunakan dalam pembelajaran. Data rancangan 

pengembangan aplikasi pembelajaran keterampilan a menulis a tegak bersambung 

berbasis smartphone diperoleh dari aangket yang kemudian dianalisis. Data 

efektivitas aplikasi pembelajaran keterampilan menulisa tegak bersambung 

berbasis smartphone diperoleh adari angket yang kemudian dianalisis. 

Tabel 3.1 a 

Teknik aPengumpulan aData dan Analisis 

No Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

Teknik Analisis 

Data 

1. Data aanalisis akondisi 

objektif apembelajaran 

keterampilan menulisa 

tegak abersambung pada 

siswa kelas rendah;  

Studi dokumentasi 

dan wawancara 

Analisis kualitatif  

2. Data rancangan Angket Analisis kualitatif 
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pengembangan aaplikasi 

pembelajaran a a 

keterampilan amenulis 

tegak abersambung 

berbasis smartphone 

3. Efektivitas aplikasi a a 

pembelajaran a a 

keterampilan menulis a a 

tegak bersambung a a 

berbasis smartphone. 

Angket Analisis kualitatif 

   

Analisis data akualitatif adilakukan secara adeskriptif interpretatif 

ameliputi pengorganisasian dan apenjabaran data ake dalam unit-unit, amelakukan 

sintesis, amenyususun ke adalam pola, amenentukan hubungan antar abagian, dan 

membuat asimpulan secara alogis dan sistematis. 

 

E. Asumsi Penelitian 

1. Siswa kelas rendah akan merasa senang belajar keterampilan menulis 

tegak bersambung dengan menggunakan aplikasi berbasis smartphone. 

2. Guru yang kreatif dalam mengkreasikan ragam media apembelajaran 

dalam keterampilan amenulis tegak abersambung adalah sikap pendidik 

yang baik.  

3. Pengembangan perangkat pembelajaran keterampilana menulis ategak 

bersambung berbasis asmartphone adalah satu acara untuk memfasilitasi 

peningkatan kemampuan menulis siswa kelas rendah.     

 

F. Instrumen aPenelitian 

Instrumen a ayang adigunakan aoleh peneliti berdasarkan tahapan 

penelitiannya sebagai aberikut: 
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1. Angket Penilaian Kelayanan Media Pembelajaran oleh Ahli Media 

Pada bagian ini peneliti melakukan pengujian prototipe aplikasi 

pembelajaran keterampilan menulis tegak bersambung kepada ahli media 

pembeljaaran. Ahli media pembelajaran akan melihat secara objektif aspek 

perangkat itu sendiri dan komunikasi visual yang tampak pada aplikasi yang 

dikembangkan. 

aTabel 3.2a 

KISI-KISI ANGKET PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA  

PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG 

aBERBASIS SMARTPHONE OLEH aAHLI MEDIA aPEMBELAJARAN 

 

No Aspek Indikator No 

1 Perangkat  
Lunak 

Reliable (handal) 
 

1 

Maintanable (mudah dikelola)  
 

2 

Usable (mudah untuk digunakan) 
 

3 

Compatible (media dapat diinstalasi di 
berbagai jenis handphone) 
 

4 

Pemaketan aprogram media pembelajaran 
terpadu adan mudah dieksekusi 
 

5 

Dokumentasi aprogram amedia 
pembelajaran alengkap a(manual 
pengoperasian media lengkap) 
 

6 

Reuseable (dapat dimodivikasi) 
 

7 

2 Komunikasi 
Visual 

Komunikatif 
  

8 

Sederhana sertaamemikat 
 

9 

Suara (narasi, sound effect, abacksound, 
musik) a a 
 

10 

Tampilan (layout adesign, tipografi, 
warna)a 

11 
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Media yang bergerak a a(animation, 
movie) 
 

12 

Layout Interactive a a(ikon anavigasi) 
 

13 

Diadaptasi dari aRomi aSatria Wahono, 2006 
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Tabel 3.3  

ANGKET PENILAIAN aKELAYAKAN MEDIA aPEMBELAJARAN  

KETERAMPILAN a MENULIS TEGAK a BERSAMBUNG BERBASIS 

SMARTPHONE OLEH AHLI a MEDIA a PEMBELAJARAN 

  

Tanggal Evaluasi  : _______________________ a a  

Nama Evaluator : _______________________ a a 

Profesi   : _______________________ a a 

 

PETUNJUKa  

1. Lembar penilaian ini diisi oleh pakar media pembelajaran  

2. Penilaian diberikan dengan rentangan “kurang” sampai dengana”baik”, sesuai 

kriteria yangaterlampir 

3. Agar memberikan tanda ceklis (√) pada kolom 1,2, 3, atau 4 sesuai dengan 

pendapat evaluator 

4. Komentar atau saran agar diberikan secara singkat dan jelas pada tempat  

yang disediakan 

 

No. Aspek yang Dinilai a a a 
aSkor 

Keterangan 
1 2 3 4 

A Aspek Perangkat Lunak a a 

1 Reliable (handal) 
 

     

2 Maintanable (mudah dikelola)  
 

     

3 Usable (mudah digunakan) 
 

     

4 Compatible (media dapat diinstalasi di 
berbagai jenis handphone) 
 

     

5 Pemaketan a program a media a pembelajaran 
mudah dilaksanakan 
 

     

6 Dokumentasi yang ada dalamaprograma media 
pembelajaran lengkap a (manual 
pengoperasian a media lengkap) 
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7 Reuseable (dapat dimodivikasi) 

 
     

B Aspek Komunikasi Visual    
 

 

8 Komunikatif 
  

     

9 Sederhana dan memikat 
 

     

10 Suara a(narasi, a efek suara, abacksound, 
musik) a a 
 

     

11 Tampilan a(layout design, a tipografi, a warna) 
 

     

12 Media yang bergerak a  (animation, a  movie) 
 

     

13 Layout Interactive a (ikon navigasi) 
 

     

 
 

CATATAN EVALUATOR 
 
Saran evaluator untuk kepentingan perbaikan media pembelajaran: 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Jakarta, ...., ................, 2022 
Evaluator, 

 
 
 
       _____________________ 

NIP. 
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Tabel 3.4  

PEDOMAN PENILAIAN a KELAYAKAN a MEDIA PEMBELAJARAN 

KETERAMPILAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG BERBASIS 

SMARTPHONE OLEH a AHLI MEDIA a PEMBELAJARAN’ 

 

No Aspek’ ‘Kriteria Skor 

A Aspek “Perangkat “Lunak  

1 Reliable  Program bisa dijalankan dengan baik, tidak 

mudah hang, atau berhenti saat dioperasikan. 

4 

Program dapat dijalankan dengan baik atau 

tidak berhenti saat dioperasikan. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi  2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

2 Maintanable Struktur yang ada dalam program adisusun 

dengan algoritma, kemudian alur penyajian, 

dan pengorganisasian, serta keterkaitan antar 

setiap bagian sehingga mudah dimodifikasi. 

4 

Struktur yang ada dalam program adisusun 

dengan alur penyajian, dan pengorganisasian, 

serta keterkaitan antar setiap bagian sehingga 

mudah dimodifikasi. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

3 Usable Desain a dan a tata a letak navigasi sangat 

membantu a pengguna untuk memanfaatkan 

media dimaksud. 

4 

Desain dan tata letak petunjuk membantu 

pengguna memanfaatkan a media tersebut. 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 
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4 Compatible Media Pembelajaran dapat diinstalasi ke 

dalam ragam perangkat keras dan lunak 

4 

Media Pembelajaran dapat diinstalasi ke 

dalam ragam perangkat keras dan lunak a 

tertentu 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

5 Pemaketan a  
program media 
pembelajaran 
terpadu dan mudah 
diimplementasikan 

Proses penginstalan program berjalan a 

dengan otomatis a dengan icon dan tombol 

yang mudah diidentifikasi 

4 

Proses instalasi program berjalan dengan 

otomatis dengan icon yang mudah 

diidentifikasi 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

6 Dokumentasi a 
program media 
pembelajaran 
memadai 

Petunjuk penginstalan (jelas, singkat, 

lengkap), trouble a shooting a (jelas, 

terstruktur, dan antisipatif), a desain program 

(jelas, menggambarkan a alur kerja program) 

4 

Petunjuk penginstalan (jelas, singkat, 

lengkap), trouble a shooting a (jelas, 

terstruktur, dan antisipatif), 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

7 Reuseable 
 
 
 
 
 

Templat menu, ikon, logo, dan tombol yang 

dibuat bisa dengan mudah digunakan untuk 

program sejenisnya. 

4 

Templat menu, ikon, dan tombol yang dibuat 

bisa dengan mudah digunakan untuk program 

sejenisnya. 

3 
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Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

B Aspek “Komunikasi” Tampilan  

8 Komunikatif Ada komunikasi interaktif antara media 

pembelajaran dengan siswa a dan jelas serta  

mudah dipahami mereka 

4 

Ada komunikasi interaktif antara media 

pembelajaran dengan siswa yang  mudah 

dipahami mereka 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

9 Sederhana dan a 
memikat 

Media pembelajaran sederhana, mudah 

dioperasikan siswa serta menarik perhatian 

mereka 

4 

Media pembelajaran mudah dioperasikan 

siswa serta menarik perhatian mereka 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

10 Audio a a Narasi, a sound effect, a backsound, dan a 

musik tersedia a sesuai dengan karakteristik 

siswa 

4 

Narasi, sound effect, musik tersedia sesuai 

dengan karakteristik siswa 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

11 Visual  Ilustrasi, ukuran tulisan, gambar, warna  dan 

animasi memudahkan siswa memahami 

pesan  

4 

Ilustrasi, ukuran tulisan, gambar, dan animasi 

memudahkan siswa memahami pesan  

3 
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Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

12 Media a bergerak 
(animasi, movie) 

Animasi yang a digunakan sesuai dengan 

tujuan a pembelajaran, menarik, dan mudah 

dioperasikan. 

4 

Animasi yang digunakan a sesuai dengan 

tujuan a pembelajaran dan mudah 

dioperasikan. 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

13 Layout Interactive 
(ikon navigasi) 

Ikon navigasi interaktif dan mudah 

digunakan siswa 

4 

Ikon navigasi interaktif dan mudah 

digunakan siswa 

3 

Bila salah satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua aspek tidak terpenuhi 1 

 
 
a  
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Tabel 3.5 a 

KISI-KISI ANGKET PENILAIAN a KELAYAKAN MEDIA  

PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG 

BERBASIS SMARTPHONE OLEH a AHLI MATERI 

No Aspek Indikator 
No 

Item 
1 Prinsip Media 

Pembelajaran 
Maksud dan a tujuan pemilihan  media 
pembelajaran jelas 
 

1 

Media a pembelajaran a familiar 
 

2 

Media pembelajaran a dapat 
diperbandingkan 
 

3 

Ada kriteria atau norma yang dipakai 
 

4 

2 Fungsi a”Media” a 
Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat berfungsi 
sebagai sumber pembelajar 
 

5 

Media pembelajaran dapat berfungsi 
semantik 
 

6 

Media pembelajaran dapat berfungsi 
manipulatif 
 

7 

Media pembelajaran berfungsi psikologis 
a. Atensi (meningkatkan perhatian) 

 

8 

b. Afektif (menggugah perasaan) 
 

9 

c. Kognitif (memudahkan pemahaman) 
 

10 

d. Imajinatif (meningkatkan imajinasi 
siswa) 

 

11 

e. Motivasi (mendorong siswa untuk 
belajar) 
 

12 

Media pembelajaran berfungsi edukatif 
 

13 

Media pembelajaran berfungsi seni dan 
budaya 
 

14 

Diadaptasi dari Tafano (2016) dan Abidin (2016) 
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Tabel 3.6 

ANGKET PENILAIAN KELAYAKAN MEDIA  

PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG 

BERBASIS SMARTPHONE OLEH PAKAR MATERI 

 

Tanggal Evaluasi a : ________________________ 

Nama Evaluator a : ________________________ 

Profesi a a  : ________________________ 

 

PETUNJUK a a a 

Lembar penilaian kelayakan diisi oleh pakar materi  

1. Penilaian menggunakan rentangan “kurang” sampai “baik”, dengan kriteria 

terlampir 

2. Memberikan tanda ceklis (√)a pada kolom 1,2,3 atau 4 sesuai dengan 

pendapat evaluator 

3. Komentar atau saran dapat diberikan dengan singkat dan jelas pada bagian 

yang telah disediakan 

 

No. Aspek “yang” Dinilai 
Skor Keterangan 

1 2 3 4  

A Prinsip Media Pembelajaran 

1 Maksud dan a tujuan pemilihan media 
pembelajaran jelas a a 
 

     

2 Media a pembelajaran familiar 
 

     

3 Media pembelajaran dapat diperbandingkan 
 

     

4 Ada kriteria atau norma yang dipakai 
 

     

B Fungsi a Media a Pembelajaran 

5 Media pembelajaran yang dirancang dapat 
berfungsi sebagai sumber pembelajar 
 

     

6 Media pembelajaran berfungsi semantik      
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7 Media pembelajaran berfungsi manipulatif 

 
     

8 Media pembelajaran berfungsi psikologis 
a. Atensi (meningkatkan perhatian) 

 

     

9 b. Afektif (menggugah perasaan) 
 

     

10 c. Kognitif (memudahkan pemahaman) 
 

     

11 d. Imajinatif (meningkatkan imajinasi siswa) 
 

     

12 e. Motivasi (mendorong siswa untuk belajar) 
 

     

13 Media pembelajaran berfungsi edukatif 
 

     

14 Media pembelajaran berfungsi seni dan budaya 
 

     

 
 

CATATAN EVALUATOR 
 
Saran evaluator untuk kepentingan perbaikan media pembelajaran: 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Jakarta a, ...., ................, 2022 
Evaluator, 

 
a a a a a 
       ________________________ 

NIP. 
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a Tabel 3.7 a 

PEDOMAN PENILAIAN a KELAYAKAN MEDIA a PEMBELAJARAN 

KETERAMPILAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG BERBASIS 

SMARTPHONE OLEH aPAKAR MATERI 

 

No “Aspek” Kriteria Skor 

A Prinsip Media Pembelajaran  

1 Maksud dan a tujuan 

pemilihan a media 

pembelajaran a jelas 

Pemilihan media a pembelajaran tidak hanya 

bertujuan untuk informasi a umum dan 

penyampaian materi, tetapi juga digunakan 

dalam proses pembelajaran  

4 

Pemilihan media pembelajaran tidak hanya 

bertujuan untuk informasi umum tetapi juga 

digunakan dalam proses pembelajaran  

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

2 Media pembelajaran 

familiar 

Media pembelajaran memiliki ciri, sifat dan 

karakteristik yang berbeda dengan media 

lainnya 

4 

Media pembelajaran memiliki sifat dan 

karakteristik yang berbeda dengan media 

lainnya 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

3 Media pembelajaran 

dapat diperbandingkan 

Media pembelajaran dapat diperbandingkan 

dengan bermacam-macam media sejenis 

4 

Media pembelajaran dapat diperbandingkan 

dengan beberapa media sejenis 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 
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4 Ada kriteria atau 

norma yang dipakai 

Ada dampak kemudahan yang diperoleh dari 

media yang dipilih serta efektif, efisien, dan 

praktis 

4 

Ada dampak kemudahan yang diperoleh dari 

media yang dipilih serta efektif dan efisien 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

B Fungsi a Media a Pembelajaran  

5 Media pembelajaran 

dapatadifungsikan 

sebagai sumber a 

pembelajar 

Media pembelajaran berfungsi sebagai 

penyalur, penyampai, ataupun penghubung 

antara pendidik dengan siswa. 

4 

Media pembelajaran sebagai penyalur 

ataupun penghubung antara pendidik dengan 

siswa. 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

6 Media pembelajaran 

berfungsi semantik 

Media pembelajaran dapat menambah 

keterampilan berbahasa siswa, baik 

menyimak, berbicara, membaca, atau menulis 

4 

Media pembelajaran dapat menambah 

keterampilan berbahasa siswa, baik membaca 

maupun menulis 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

7 Media pembelajaran 

berfungsi manipulatif 

Media pembelajaran a dapat merekam, a 

menyimpan, melestarikan, a a a 

merekonstruksikan a dan a metransportasi 

suatu peristiwa a atau objek 

4 

Media pembelajaran dapat merekam, a 

menyimpan, a melestarikan, a dan 

3 
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metransportasi suatu peristiwa atau objek 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

8 Media pembelajaran 

berfungsi psikologis: 

Atensi (meningkatkan 

perhatian) 

Media pembelajaran a dapat a meningkatkan 

ketertarikan, a perhatian dan a fokus siswa 

ketika belajar 

4 

Media a pembelajaran dapat meningkatkan 

perhatian dan fokus siswa ketika belajar 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

9 Media pembelajaran 

berfungsi psikologis: 

Afektif (menggugah 

perasaan) 

Media pembelajaran memungkinkan 

menggugah perasaan, emosi, dan tingkat 

penerimaan atau penolakan siswa 

 
4 

Media pembelajaran a dapat menggugah 

perasaan a dan tingkat penerimaan atau 

penolakan siswa 

 
3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

 
10 

Media pembelajaran 

berfungsi psikologis: 

Kognitif 

(memudahkan 

pemahaman) 

Media pembelajaran memungkinkan 

membantu siswa mengingat, memahami, dan 

jelaskan informasi 

4 

Media pembelajaran memungkinkan 

membantu a siswa mengingat dan a 

memahami informasi 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

11 Media pembelajaran 

berfungsi psikologis: 

Imajinatif 

(meningkatkan 

Media pembelajaran dapat menciptakan 

objek, a arah, a atau a peristiwa tanpa 

pemanfaatan panca indera  

4 

Media pembelajaran dapat menciptakan 3 
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imajinasi siswa) objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan panca 

indera  

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

12 Media a pembelajaran 

a berfungsi psikologis: 

Motivasi (mendorong 

siswa a untuk belajar) 

Media pembelajaran a dapat mendorong, 

memotivasi, a dan a melibatkan secara a aktif 

siswa dalam aktivitas pembelajaran 

4 

Media pembelajaran a dapat mendorong a 

dan melibatkan a dengan aktif siswa dalam 

aktivitas pembelajaran 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

13 Media pembelajaran 

berfungsi edukatif 

Media pembelajaran mengandung sifat 

membimbing, melatih, dan mengajar 

4 

Media pembelajaran mengandung sifat 

membimbing dan mengajar 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 

14 Media a pembelajaran 

a berfungsi seni a dan 

budaya 

Media pembelajaran dapat mengembangkan 

bidang seni, a budaya, dan rasa 

4 

Media pembelajaran dapat mengembangkan 

bidang seni dan budaya 

3 

Bila salah a satu aspek terpenuhi 2 

Bila semua a aspek tidak terpenuhi 1 
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a Tabel 3.8 a 

KISI-KISI ANGKET a RESPONS GURU a TERHADAP MEDIA  

PEMBELAJARAN KETERAMPILAN a MENULIS TEGAK 

BERSAMBUNG BERBASIS SMARTPHONE 

 

No Aspek Indikator 
No 

Item 
1 Manfaat Aktivitas pembelajaran dapat menjadi 

lebih a jelas dan menarik 
 

1 

Aktivitas pembelajaran dapat lebih 
interaktif 
 

2 

Efesiansi waktu dan tenaga 
 

3 

Proses pembelajaran dapat dilakukan 
dimana saja dan kapan saja 
 

4 

Menumbuhkan sikap positif dan motivasi 
pada siswa 
 

5 

Emngalihkan peran guru ke a arah yang 
lebih produktif 
 

6 

Membuat pembelajaran menjadi lebih 
konkrit 
 

7 

2 Fungsi Media pembelajaran berfungsi semantik 
 

8 

Media pembelajaran berfungsi psikologis: 
Atensi (meningkatkan perhatian) 
 

9 

Media pembelajaran berfungsi psikologis: 
Kognitif (memudahkan pemahaman) 
 

10 

 
Diadaptasi dari Falahuddin (2014), Nurhamidah (2018), Fahreza dkk (2017) 
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Tabel 3.9 

ANGKET RESPON GURU TERHADAP MEDIA PEMBELAJARAN 

KETERAMPILAN MENULIS TEGAK BERSAMBUNG BERBASIS 

SMARTPHONE 

  

Petunjuk:  

Bacalah a pernyataan a di bawah. 

1. Pilih salah satu jawaban yang dirasakan paling sesuai dengan memberi tanda 

a centang pada kolom jawaban yang disediakan.  

Keterangan: a a 

SS : Sangat Setuju a a 

S : Setuju a a 

KS : Kurang Setuju a a 

TS : Tidak Setuju a a 

2. Jawaban terhadap a angket tidak a akan mempengaruhi apapun yang  dapat 

merugikan anda.  

3. Kolom komentar dan asaran disediakan pada akhir komponen angket.  

No Pernyataan 
Indikator Penilaian 

SS S KS TS 

1 Media pembelajaran yang dikembangkan 

membantu saya menciptakan pembelajaran 

keterampilan menulis tegak bersambung menjadi 

lebih interaktif, tidak monoton, dan tidak a 

membosankan 

    

2 Media pembelajaran yang dikembangkan 

membantu saya melaksanakan proses 

pembelajaran a keterampilan menulis a tegak 

bersambung lebih a interaktif 

    

3 Media pembelajaran yang dikembangkan 

membantu saya mengefisiensikan waktu dan 
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tenaga dalam proses a pembelajaran a 

keterampilan menulis a tegak bersambung 

4 Media pembelajaran yang dikembangkan 

memungkinkan saya untuk merancang 

pembelajaran dapat a dilakukan di luar sekolah  

    

5 Media pembelajaran yang dikembangkan 

mendorong siswa untuk berinisiatif melakukan 

proses pembelajaran secara mendiri. 

    

6 Media pembelajaran yang dikembangkan 

berorientasi kepada paradigma pembelajaran 

students’center.  

    

7 Media pembelajaran yang dikembangkan 

membuat a materi pembelajaran yang a abstrak 

menjadi a konkrit. 

    

8 Media pembelajaran yang dikembangkan dapat 

menambah keterampilan menulis tegak 

bersambung siswa. 

    

9 Media pembelajaran yang dikembangkan 

meningkatkan perhatian dan fokus siswa ketika 

belajar. 

    

10 Media pembelajaran yang dikembangkan 

membantu para siswa untuk memahami dan 

mengingat ragam materi yang disampaikan guru. 
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KOMENTAR DAN SARAN 
 
 
Komentar dan saran guru untuk kepentingan perbaikan media pembelajaran: 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Jakarta, ...., ................, 2022 
Guru, 

 
 
 
 
       ________________________ 

NIP. 
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G. Teknik a Analisis a Data 

Hal-hal yang dianalisis dalam penelitian ini adalah. 

1. Kelayakan aplikasi a pembelajaran keterampilan a menulis tegak a 

bersambung berbasis smartphone menurut ahli media pembelajaran. 

2. Kelayakan aplikasi a pembelajaran keterampilan a menulis tegak a 

bersambung berbasis a smartphone menurut ahli a materi pembelajaran. 

3. Respons guru a terhadap aplikasi a pembelajaran keterampilan a menulis 

tegak bersambung a berbasis smartphone yang dikembangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


