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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas media ditinjau dari 

kevalidan penilaian terhadap media yaitu kevalidan dari ahli materi dan media 

terdiri dari aspek desain aplikasi dan komunikasi visual dan aspek rekayasa 

perangkat lunak, angket respon siswa, respon guru, observasi pelaksanaan uji coba 

dan hasil pre-test dan post-tes siswa.     

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tamansari 2 Yogyakarta pada 

semester genap. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri Tamansari 2 

Yogyakarta sebanyak 24 siswa. Teknik dan pengumpulan data: lembar validasi, 

pedoman wawancara, pedoman respon guru, angket respon siswa, pedoman 

observasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif 

yang terdiri dari konversi skala 5 dan persentase skala 5. 

Hasil penelitian pengembangan ini menunjukkan bahwa produk media 

pembelajaran layak untuk digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penilaian ahli 

materi dengan jumlah skor 67 dengan kriteria baik. Ahli media menilai produk 

dari aspek desain aplikasi dan komunikasi visual dengan jumlah skor 86 dalam 

kriteria sangat baik dan aspek rekayasa perangkat lunak dengan jumlah skor 38 

dalam kriteria sangat baik. Hasil observasi aktivitas siswa uji coba terbatas 

diperoleh persentase 80% tergolong dalam kriteria baik. Hasil observasi aktivitas 

siswa uji coba lapangan diperoleh persentase 90% tergolong dalam kriteria sangat 

baik. Hasil rata-rata dari nilai pre-test 63,13 dengan persentase 63,13% dengan 

kriteria cukup. Sedangkan rata-rata dari nilai pos-test 75,41 dengan persentase 

75,41% dengan kriteria baik. Dari 24 siswa, semua siwa sudah mencapai nilai 

KKM  ≥ 60 dengan persentase 100% dengan kriteria sangat baik. Hasil angket 

respon siswa uji coba terbatas diperoleh persentase 90% dalam kriteria sangat 

baik dan uji coba lapangan diperoleh persentase 94,17% dalam kriteria sangat 

baik. Berdasarkan hasil respon guru terhadap media pembelajaran yaitu media 

pembelajaran berbasis Lectora Inspire mudah digunakan dan sudah sesuai, 

sehingga sudah layak jika digunakan untuk mengajar kepada anak-anak pada 

materi membaca aksara jawa, sandhangan dan pasangan. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to determine the quality of the media in terms of the 

assesment validity research of the media that was the validity of expert content 

and media consisted of aspects such as application design and visual 

communication and aspects of software engineering, student questionnaire 

responses, responses of teachers, observation of trial test and pre-test and post-test 

students. 

This study was conducted at Tamansari 2 Elementary School in the even 

semester. The subjects were students of IV class around 24 students. Techniques 

and data collection used sheet validation, interview guides, response guidelines 

teacher, student questionnaire responses, observation guidelines, and tests. Data 

analysis technique used descriptive statistics and hypothesis testing using non-

parametric test (Wilcoxon Signed Rank Test). 

Results of this study indicated that the development of instructional media 

products was usable. This is shown by the results of expert assessment of the 

material with an average score of 67 with good criteria. Media experts assess the 

product from the aspect of application design and visual communication with 

score of 86 with very good criteria and aspects of software engineering with score 

of 38 with very good criteria. Results limited trial observations obtained the 

percentage of 80% with good criteria. Results of field trials observations obtained 

the percentage of 90% classified with very good criteria. The average yield of the 

pre-test 63,13 with the percentage 63,13 % with quite good criteria. While the 

average of 75,41  with the percentage score posttest 75,42% with good criteria. 

From 24 students, all of students had reached the Minimum Criteria Completeness  

≥ 60 with percentage of 100% with very good criteria.  Results of student 

questionnaire responses limited trial percentage of 90% was obtained in very good 

criteria and field trials the percentage of 94,17% was obtained with very good 

criteria. Based on the results of the teacher's response to learning media  learning 

Lectora Inspire -based was easy to use and it was appropriate, so it was worth if it 

was used to teach the children the material of Java language, sandhangan and 

pasangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi hingga mati nanti. 

Salah satu pertanda bahwa seseorang telah beajar adalah adanya perubahan 

tingkah aku dalam dirinya. Perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) 

dan keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap 

(afektif). Arief  S.  Sadiman  dkk  (2014 : 2), proses  belajar  bisa  terjadi  

karena  adanya  interaksi  seseorang  dengan sumber  belajarnya,  sumber  

belajar  itu  tidak  hanya  manusia  melainkan  bisa dengan  benda,  dan  untuk  

menimbulkan  interaksi  yang  baik.  Seperti dikemukakan  oleh  Arief  S.  

Sadiman  dkk  (2014 : 11-12), proses  belajar mengajar  pada  hakikatnya  

adalah  proses  komunikasi,  yaitu  proses penyampaian  pesan  dari  sumber  

pesan  melalui  saluran/media  tertentu  ke penerima  pesan.  Pesan,  sumber  

pesan,  saluran/media  dan  penerima  pesan adalah  komponen-komponen  

proses  komunikasi.  Pesan  yang  akan dikomunikasikan  adalah  isi  ajaran  

atau  didikan  yang  ada  dalam  kurikulum. Sumber  pesanya  bisa  guru,  

siswa,  orang  lain  ataupun  penulis  buku  dan prosedur media. Saluranya 

adalah media pendidikan dan penerima pesannya adalah siswa atau guru. 

Keberhasilan  guru  dalam  menyampaikan  materi  sangat  tergantung  

pada kelancaran interaksi antara guru dan siswanya. Sedangkan siswa 

1 
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mempunyai tugas utama yaitu untuk belajar dari apa yang didengar, dilihat, 

dan dilakukan oleh siswa maupun guru. Keterkaitan antara belajar dan 

mengajar itulah yang disebut pembelajaran. Untuk memperoleh proses 

pembelajaran yang menarik, seoraang guru harus mempunyai metode, model, 

media dan pendekatan yang sesuai  dengan  kondisi  siswa  yang  akan  

belajar.  Hal  ini  diharapkan  tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. 

Tujuan pembelajaran dapat tercapai dipengaruhi  oleh  salah  satu  komponen  

pembelajaran  yaitu  media pemelajaran.  Media  tersebut  dapat  berupa  buku,  

modul,  CD  pembelajaran, hand out, dan lain-lain.  

Menurut Ngalimun (2014 : 1), strategi secara umum mempunyai 

pengertian sebagai suatu garis besar acuan dalam melakukan tindakan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan. Misalnya dikaitkan dengan pembelajaran 

atau belajar mengajar maka strategi biasa diartikan sebagai pola umum 

kegiatan antara guru dan murid dalam suatu kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan.  

 

Berdasarkan uraian diatas, strategi yang digunakan dapat berkolaborasi 

dengan media, menjadi satu kegiatan saat terjadi interaksi antara guru dan 

siswa, serta antara siswa dengan siswa di saat pembelajaran sedang 

berlangsung. Siswa juga akan lebih fokus dan antusias dalam pembelajaran 

serta tujuan pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. 

Media dalam pembelajaran sangatlah menentukan keberhasilan dalam 

proses pembelajaran.  Pemilihan  media  yang  tepat  akan  mengakibatkan  

perubahan orientasi belajar siswa aktif mencari informasi dari berbagai media. 

Untuk itu tentunya dibutuhkan disiplin yang tinggi, kemauan yang kuat serta 

motivasi untuk dapat meraih prestasi yang tinggi.  
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Menurut Asep Herry Hernawan dkk (2007 : 5), media pembelajaran yang 

dirancang dengan baik dapat merasangsang timbulnya proses atau dialog 

mental pada diri siswa. Dengan perkataan lain, terjadi komunikasi antara 

siswa dengan media atau secara tidak langsung tentunya antara siswa dengan 

penyalur pesan (guru), dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa proses 

pembelajaran telah terjadi. Media akan berhasil menyampaikan pesan/bahan 

ajar apabila kemudian terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa. 

Kerumitan  bahan  yang  akan  disampaikan  kepada  siswa  dapat 

disederhanakan  dengan  bantuan  media.  Media  dapat  mewakili  apa  yang 

kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan 

keabstrakan  bahan  dapat  dikonkretkan  dengan  kehadiran  media.  Dengan 

demikian,  peserta  didik  akan  lebih  mudah  mencerna  bahan  daripada  

tanpa bantuan media. Saat  ini  dunia  semakin   berkembang,   berbagai   

macam  pembaharuan dilakukan   agar   dapat   meningkatkan   kualitas   dan   

kuantitas  pendidikan. Untuk   meningkatkannya  diperlukan   berbagai  

terobosan,   baik   dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan 

pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan. 

(Wahyuni, 2008) dalam Ni Made Yunia, perkembangan IT di Indonesia 

semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Semua ini 

tercermin dari adanya produk – produk berbasis IT yang tercipta untuk segala 

bidang yang memudahkan manusia. Salah stunya adalah bidang pendidikan, 

yaitu dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Media interaktif merupakan 
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salah satu produk berbasis TIK yang dimanfaatkan untuk media yang dapat 

memudahkan dan membangkitkan minat belajar siswa dalam pembelajaran. 

Teknologi  terutama  multimedia  mempunyai  peranan  penting  dalam  

proses pembelajaran.  Menurut  Kadek  Suartama  (2010 : 54), komputer  

sebagai  salah satu produk teknologi dinilai tepat digunakan sebagai alat bantu 

pembelajaran dan  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  untuk  dimanfaatkan  

dalam  proses pembelajaran.  Banyak  orang  percaya  bahwa  multimedia  

dapat  membawa pada situasi belajar yang menyenangkan, kreatif, dan tidak 

membosakan.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Tamansari 2,  

Pembelajaran bahasa Jawa yang monoton dan kurang menarik merupakan 

penyebab dari siswa kurang bersemangat dalam belajar aksara Jawa. 

Penggunaan media pembelajaran yang belum sepenuhnya juga membuat siswa 

kurang aktif dalam proses belajar aksara Jawa. Penyampaian materi dan cara 

berkomunikasi guru terhadap siswa sangat berpengaruh pada kemampuan 

siswa dalam belajar aksara Jawa pada mata pelajaran bahasa Jawa. Di sekolah 

ini sudah  terdapat  fasilitas-fasilitas  yang  memadai  untuk  mendukung  

proses pembelajaran  seperti  adanya  ruang  perpustakaan  dan  ruang  

komputer. Namun,  pada  kenyataanya  bahwa  dalam  proses  pembelajaran  

fasilitas tersebut  belum  digunakan  secara  maksimal,  khususnya  pada  

pembelajaran Bahasa Jawa terutama materi aksara Jawa. Hal ini dikarenakan 

guru hanya menggunakan buku acuan dan metode ceramah,  sehingga  siswa  

kurang  begitu  antusias  dalam  mengikuti  pelajaran dan cenderung 
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melakukan aktifitas-aktifitas yang merugikan siswa itu sendiri.Dapat 

membaca dan menulis aksara Jawa merupakan kemampuan dalam belajar 

bahasa Jawa. Pembelajaran aksara Jawa yang diajarkan di sekolah-sekolah 

sudah dimasukkan ke dalam pembelajaran muatan lokal yaitu bahasa Jawa.  

Perkembangan IPTEK sekarang ini terutama dalam bidang komputer 

sangat membantu guru dalam proses belajar mengajar. Komputer dapat 

digunakan oleh guru sebagai media untuk mengajarkan membaca teks 

beraksara Jawa, sehingga diharapkan siswa akan lebih mudah memahaminya. 

Kenyataannya siswa lebih tertarik terhadap perkembangan IPTEK seperti 

penggunaan media berbasis komputer. Mata pelajaran bahasa Jawa memiliki 

tingkat kesulitan yang tinggi dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya 

terutama dalam hal membaca dan menulis aksara Jawa. Bentuk aksara Jawa 

yang unik dan penulisannya yang rumit, berbeda dengan abjad yang biasa 

dipakai dalam kehidupan sehari-hari membuat siswa sulit untuk memahami 

mata pelajaran bahasa Jawa terutama pada bagian mengingat dan menghafal  

huruf aksara Jawa. 

Berdasarkan  hal  tersebut,  perlu  adanya  media  pembelajaran  yang  

dapat menumbuhkan  minat  mereka  agar  antusias  dalam  menjalani  proses 

pembelajaran dan yang dapat mendukung proses belajar mengajar serta dapat 

dijadikan  sumber  belajar  alternatif  untuk  belajar  secara  mandiri  oleh  

siswa. Sehingga  proses  pembelajaran  berlangsung  dengan  baik  dan  

efisien. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

mengembangkan salah satu media pembelajaran yaitu media pembelajaran 
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dengan menggunakan  lectora Inspire. Lectora  Inspire  merupakan  software  

pengembagan  belajar  yang  relatif mudah  diterapkan.  Karena  tidak  

memerlukan  bahasa  pemrograman  yang canggih.  Alasan  lain  yang  bisa  

dikedepankan  adalah  bahwa  media  berbasis lectora  inspire dapat  

memudahkan  guru  untuk  membut  media  pembelajran, mudah untuk 

menambahkan animasi, audio, dan video, didalamnya, selain itu dengan 

menggunkan  lectora inspire  kita dapat membuat dengan mudah soal evaluasi 

yang berfariasi mulai dari pilihan ganda, benar salah, isian singkat, 

mencocokkan/menjodohkan,  soal  tarik  dan  tempatkan,  dan  soal  penentuan 

lokasi,  selain  tersedia  banyak  bentuk  soal  yang  bisa  dibuat  dengan  

mudah didalam  lectora  inspire  juga  kita  dapat  membuat  skor/nilai  dari  

ecvaluasi tersebut  dengan  mudah,  dan  semua  itu  dapat  mendorong  siswa  

untuk  bisa belajar secara aktif dan mandiri serta melayani kegiatan belajar 

siswa sesuai dengan  gaya  dan  kecepatanya  masing-masing.  Untuk  

beberapa  siswa  yang relatif lambat dalam belajarnya, media pembelajaran 

berbasis  lectora inspire ini  memberikan  solusi  dengan  terbukanya  

kemungkinan  untuk  mengulang sebuah  materi  berkali-kali.  Beberapa  

alasan  tersebut  memberikan  sebuah harapan  untuk  tercapainya  tujuan  

pembelajaranserta  tuntas  pada  masingmasing siswa.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian pengembangan media pembelajaran 

bebasis  lectora  inspire  merupakan  hal  yang  menarik  dan  perlu 

dikembangkan saat ini. Selain itu, guru-guru di SD Negeri Tamansari 2 juga 

belum begitu  mengenal  dan  mengetahui  tentang  adanya  media  
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pembelajaran berbasis  lectora  inspire,  kebanyakan  dari  guru  yang  sudah  

mengenal multimedia  hanya  menggunakan  media  berbasis  powerpoint  

ketika menggunakan  komputer  dalam  proses  pembelajaranya.  Oleh  karena  

itu, peneliti  akan  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengembangan  

media pembelajaran  berbasis  Lectora  Inspire pada  materi Aksara Jawa  

siswa kelas IV SD Negeri Tamansari 2”. 

B.  Identifikasi Masalah 

Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. 

1. Bentuk sajian materi yang belum menarik perhatian siswa dan kurang 

efektif sebagai media pembelajaran.  

2. Kurangnya  pemanfaatan  laboratorium  komputer  dalam  proses 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran cenderung membosankan. 

3. Kurangnya  variasi  dalam  media  pembelajaran  dengan  menggunakan 

komputer, guru biasanya hanya menggunakan media berbasis powerpoint. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan  identifikasi  masalah,  maka  perlu  diadakan  pembatasan 

masalah  agar  penelitian  lebih  fokus  dan  mendalam  dalam  menjawab 

permasalahan  yang  ada.  Peneliti  akan  memfokuskan  kepada  

pengembangan media  berbasis  lectora  inspire  pada  materi membaca huruf 

jawa  dengan sandhangan atau pasangan sederhana siswa kelas  IV  SD  

Negeri Tamansari 2 

 



8 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran berbasis lectora  inspire 

pada materi membaca huruf jawa dengan sandhangan atau pasangan 

sederhana siswa kelas IV SD Negeri Tamansari 2? 

2. Bagaimana  ketuntasan  belajar  siswa  setelah  menggunakan  media 

pembelajaran berbasis lectora inspire pada materi membaca huruf jawa 

dengan sandhangan atau pasangan  siswa kelas  IV  SD  Negeri Tamansari 

2? 

3. Bagaimanakah daya tarik media pembelajaran berbasis lectora inspire 

pada materi membaca huruf jawa dengan sandhangan atau pasangan 

sederhana bagi siswa dan guru kelas IV SD Negeri Tamansari 2? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk  mengembangkan  media  pembelajaran  berbasis  lectora inspire 

pada materi  membaca kata  dan kalimat beraksara jawa menggunakan 

sandhangan swara dan sandhangan panyigeg wanda siswa kelas  IV  SD  

Negeri Tamansari 2. 

2. Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran berbasis lectora inspire pada materi membaca kata  dan 

kalimat beraksara jawa menggunakan sandhangan swara dan sandhangan 

panyigeg wanda siswa kelas  IV  SD  Negeri Tamansari 2. 
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3. Untuk mengetahui daya tarik media pembelajaran berbasis lectora inspire 

pada materi membaca huruf jawa dengan sandhangan atau pasangan 

sederhana bagi siswa dan guru kelas IV SD Negeri Tamansari 2 

F. Spesifikasi Produk yang Dihasilkan 

Spesifikasi  produk  yang  diharapkan  dalam  penelitian  pengembangan  ini 

adalah media pembelajaran yang berupa: 

1. Media  pembelajaran  berbasis  lectora  inspire pada materi pada materi 

membaca huruf jawa dengan sandhangan atau pasangan sederhana kelas  

IV  SD. 

2. Tampilan media pembelajaran berbasis  letora inspire  berisi daftar menu  

pendahuluan; SK dan KD; Indikator; profil penulis; materi; dan evaluasi. 

3. Media  pembelajaran  berbasis  lectora  inspire  dalam  pembelajaran  

kelas  IV  SD  dengan  Huruf Aksara jawa, Pasangan dan Sandangan 

aksara jawa yang  memenuhi  aspek  kelayakan  isi,  kebahasaan,  

penyajian, kemudahan pengoperasian, dan evaluasi pembelajaran. 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini  dapat dilihat dari 3 aspek,  

yaitu: 

1. Bagi Siswa  

a. Siswa dapat belajar mata pelajaran Bahasa Jawa terutama aksara jawa 

dengan lebih mudah. 

b. Siswa mengalami pembelajaran aksara jawa yang variatif. 
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2.  Bagi Guru 

a.  Mempermudah dalam pembelajaran aksara jawa 

b.  Penggunaan media menjadikan waktu pembelajaran lebih efisien. 

c. Mengetahui efektifitas pembelajaran aksara jawa menggunakan media  

berbasis lectora inspire. 

 

 

3.  Bagi Sekolah  

a. Memperoleh  gambaran  terkait  pemanfaatan  teknologi  terutama 

penggunaan laboratorium komputer untuk kegiatan pembelajaran 

secara maksimal 

b. Memberikan alternatif media yang digunakan dalam pembelajaran 

Bahasa jawa khususnya aksara jawa. 

c. Hasil penelitian ini dijadikan pertimbangan dalam pembelajaran  

Bahasa jawa khusus nya aksara jawa. 

4.  Bagi peneliti  

a. Mendapatkan  pengalaman  lapangan  dan  dijadikan  bekal  dalam 

mengajar kelak. 

b. Sebagai landasan dalam kajian penelitian lebih lanjut. 

c. Memberi  bekal peneliti dalam memilih media pembelajaran yang 

lebih variatif. 


