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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang dalam kehidupan 

yang begitu besar manfaatnya. Pendidikan merupakan suatu proses dalam 

rangka mempengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik 

mungkin terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan 

perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara 

kuat dalam kehidupan masyarakat (Hamalik 2011).  Pendidikan adalah 

investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai 

strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia (Kunandar 2011). 

Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan 

sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan 

bangsa dan negara. 

Saat ini telah banyak dikembangkan keterampilan berpikir abad ke-

21. Keterampilan berpikir abad ke-21 ini dipublikasikan oleh Partneship of 

21stCentury Skills yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

berpusat di Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Partneship of 21stCentury 

Skills mengidentifikasi bahwa pembelajar pada abad ke-21 harus mampu 

mengembangkan keterampilan kompetitif yang berfokus pada 

pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking 

skills) seperti: berpikir kritis (critical thinking), pemecahan masalah (problem 

solving), keterampilan berkomunikasi (comunication skills), melek TIK, 
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teknologi informasi dan komunikasi (ICT, information and Commuication 

Technology), melek informasi (information literacy), melek media (media 

literacy). Selanjutnya untuk menguasai beberapa keterampilan tersebut di 

atas, maka perlu pengaturan kembali standar dan asesmen peserta didik, 

kurikulum dan pengajaran, pengembangan profesional, serta lingkungan 

pembelajaran (Basuki 2014). Pengembangan keterampilan berpikir 

kompleks salah satunya didukung dengan asesmen yang tepat untuk 

mengukur kinerja peserta didik (McLaughlin 2008). 

Pendidikan formal sampai saat ini masih cenderung melatih peserta 

didik sekedar menghafal fakta, sehingga kebanyakan peserta didik 

terhambat dan tidak berdaya menghadapi masalah-masalah yang 

menuntut pemikiran dan pemecahan masalah secara kreatif. Kemampuan 

peserta didik kurang mampu dalam menghubungkan konsep/materi 

pelajaran yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut 

dimanfaatkan masih banyak kita temukan dalam proses belajar-mengajar 

di sekolah (Sudjana 2016). 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran anak, kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses 

pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 

diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. 
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Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara 

teoritis, akan tetapi mereka miskin aplikasi (Sanjaya 2009). 

Keterampilan yang harus dikuasai pada abad 21 ini akan sangat 

mudah dirasakan jika ditunjang dengan kemampuan para pendidik untuk 

melek TIK. Berupa mengembangkan sebuah aplikasi-aplikasi atau games 

namun tetap memperhatikan kearifan lokal daerah khususnya dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia (Arief S. Sadiman 2009). 

Konsep pembelajaran Blended Learning merupakan cara 

pembelajaran baru di mana menggabungkan strategi tatap muka di ruang 

kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring (online). Penerapan 

pembelajaran campuran merupakan cara inovatif untuk meningkatkan 

keberhasilan peserta didik dalam pelatihan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar merupakan 

salah satu kesempatan yang didapatkan oleh murid untuk mempelajari 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui cara-cara yang efektif. 

Pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di SD lebih menekankan 

pada aspek keterampilan berbahasa, baik melalui sarana yang dapat 

dibaca berupa buku-buku paket atau buku-buku sumber lainnya, melalui 

pelaksanaan proses pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru maupun kegiatan berbahasa lainnya, seperti keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis (Apri Damai Sagita Krissandi 2018). 

Penguasaan keempat macam keterampilan berbahasa. yaitu 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis melalui 
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pembelajaran yang strategis akan turut membantu murid dalam mengikuti 

seluruh mata pelajaran lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak 

berlebihan kalau dikatakan bahwa penguasaan aspek-aspek keterampilan 

berbahasa sangat penting dalam kegiatan berbahasa. Bahasa memiliki 

peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, emosional murid dan 

merupakan penunjang keberhasilan dalam mepelajari semua bidang studi. 

Menyadari peran yang demikian, pembelajaran bahasa diharapkan dapat 

membantu murid mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, 

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartsipasi dalam masyarakat 

yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya (Depdiknas 

2006). Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan murid berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan masyarakat Indonesia (Depdiknas 2006). 

Terkhusus pada keterampilan membaca, memiliki kedudukan urgen 

pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, kegiatan 

membaca perlu dilakukan oleh setiap murid di sekolah. Kegiatan ini bukan 

hanya berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, 

membaca bagi setiap murid sangat perlu dibiasakan dan ditanamkan dalam 

aktivitas belajarnya. Dapat dianalisis bila keterampilan membaca murid 

tidak dimiliki, tentu tidak dapat berhasil dalam pembelajaran yang lainnya.   
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Salah satu aspek pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar 

yang memegang peran penting adalah membaca. Membaca merupakan 

tahapan proses belajar membaca bagi murid sekolah dasar. Murid belajar 

untuk memperoleh kemampuan dan menguasai teknik-teknik membaca 

dan menangkap isi bacaan dengan baik. Membaca merupakan kegiatan 

awal untuk mengenal simbol-simbol fonetis (Arifin Zainal 2012). 

Peranan guru dalam pembelajaran di sekolah sangat penting, 

namun terkhusus pada pembelajaran keterampilan membaca khususnya 

puisi, salah satu faktor yang mendukung kesuksesan dalam membantu 

siswa terampil membaca adalah keberadaan media. Saat ini 

perkembangan media membuat pembelajaran berkembang sangat pesat 

seiring dengan perubahan-perubahan zaman dan teknologi. Akan tetapi 

permasalahan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi 

awal melalui angket dan wawancara, bahwa penggunaan TIK dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang dapat membantu kesuksesan 

siswa terutama dalam membaca permulaan. Sesuai firman Allah Swt dalam 

surah Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut: 

َرم َ  - ٣الَِّذيَ  َعلَّمََ َك  ن َسانََ ِمنَ  َعلَق َ  - ٢اِق َرأ َ َوَربُّكََ اْل  ِ مَِ َرب ِكََ الَِّذيَ  َخلََقَ  - ١َخلَقََ اْل   اِق َرأ َ بِاس 

ن َسانََ َما لَمَ  يَع لَم َ  - ٥ ِ  بِال قَلَِمَ  - ٤َعلَّمََ اْل 

Artinya:” Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Yang 

mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajar manusia apa yang 

tidak di ketahuinya.” 
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Adanya perintah membaca yang terkandung dalam ayat ini menegaskan 

bahwa perintah membaca tak sekedar membaca buku, namun juga 

berkaitan dengan perintah membaca tanda-tanda kekuasaan Allah.Allah 

maha kuasa dengan segala Firmannya.      

Pengembangan buku teks Bahasa Indonesia dengan model SQ3R 

untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas II SD. 

Hasil penelitian menunjukkan presentase kelayakan materi 94,4%, 

kelayakan penyajian 96,5%, kelayakan 94,6%, kelayakan kegrafikan 90,1% 

hasil penilaian buku teks dikategorikan sangat layak (Septiana 2017). Dari 

hasil penelitian tersebut menunjukkan tuntasnya hasil belajar siswa 

sesudah memanfaatkan buku teks Bahasa Indonesia dengan model SQ3R 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga memenuhi standar 

ketuntasan minimal. 

Penelitian ini ditekankan pada pengembangan media flashcard 

untuk meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

siswa kelas II, hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pemanfaatan 

media flashcard layak digunakan sebagai media penunjang pembelajaran 

siswa kelas II karena mampu membangkitkan antusias, semangat, dan 

minat belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia (Fauzi 2017). 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, 

menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran buku teks maupun 

komputer memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap hasil 

belajar siswa. Namun penelitian tentang pengembangan media 
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pembelajaran berbasis budaya lokal untuk memantapkan keterampilan 

membaca permulaan khususnya puisi bagi siswa kelas II SD Inpres 

Galangan Kapal, belum pernah diteliti oleh penelitian-penelitian terdahulu, 

oleh karena itu perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut. 

Melihat pentingnya keterampilan membaca untuk dimiliki murid dan 

kedudukan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan, maka dalam tulisan 

ini, peneliti akan melakukan pengembangan aplikasi media pembelajaran 

androidَMa’cakuَbasisَbudayaَMakassar untuk memantapkan keterampilan 

membaca permulaan bagi siswa kelas II SD Inpres Galangan Kapal I Kota 

Makassar. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti berinisiatif 

mengadakanَ penelitianَ denganَ judulَ “Pengembanganَ Media Aplikasi 

Androidَ Ma’cakuَ Berbasisَ Budayaَ Lokalَ Untukَ Memantapkanَ

Keterampilan Membaca Permulaan bagi Siswa Kelas II SD Inpres 

Galangan Kapal I Kotaَ Makassar”.َ Sehinggaَ pengembangan aplikasi 

android tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan membaca 

permulaan.  

Penggunaan Aplikasiَ Androidَ Ma’caku dapat dilakukan dengan  

konsep Blended Learning merupakan cara pembelajaran baru di mana 

menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak 

jauh atau daring (online).  
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Gambar 1.1 tampilan awal aplikasi Macca’ku 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

dimana Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul  

“PengembanganَMedia Aplikasi Android Ma’caku Berbasis Budaya Lokal 

Untuk Memantapkan Keterampilan Membaca Permulaan bagi Siswa Kelas 

II SD Inpres Galangan Kapal I Kotaَ Makassar”,َ makaَ dirumuskanَ

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tahapan pengembangan media aplikasi android Ma’caku 

berbasis budaya lokal yang digunakan sebagai media pembelajaran di 

kelas II tema Pengalamanku? 

2. Bagaimanakah validitas media aplikasi android Ma’caku berbasis 

budaya lokal layak digunakan sebagai media pembelajaran di kelas II 

tema Pengalamanku? 

3. Bagaimanakah kepraktisan media aplikasi android Ma’caku berbasis 

budaya lokal layak memantapkan keterampilan membaca permulaan 

bagi peserta didik kelas II tema Pengalamanku? 
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4. Bagaimanakah efektifitas media Aplikasi ndroid Ma’caku berbasis 

budaya lokal layak memantapkan keterampilan membaca permulaan 

peserta didik? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka  penulis berharap 

dengan adanya  penelitian ini, tercapai beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tahapan pengembangan media aplikasi Android 

Ma’caku berbasis budaya local layak memantapkan keterampilan 

membaca permulaan bagi peseta didik kelas II tema Pengalamanku. 

2. Untuk mendeskripsikan validitas dan realibilitas media aplikasi android 

Ma’caku berbasis budaya lokal layak digunakan sebagai pembelajaran 

di kelas II tema Pengalamanku. 

3. Untuk mendeskripsikan kepraktisan media aplikasi Android Ma’caku 

berbasis budaya local layak memantapkan keterampilan membaca 

permulaan bagi peseta didik kelas II tema Pengalamanku. 

4. Untuk mendeskripsikan efektivitas media aplikasi Android Ma’caku 

berbasis budaya lokal layak memantapkan keterampilan membaca 

permulaan peserta didik kelas II tema Pengalamanku. 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa media aplikasi 

android yaitu aplikasi media pembelajaran interaktifَMa’cakuَpuisiَberbasisَ

budaya lokal, petunjuk penggunaan aplikasi. Spesifikasi dari masing-

masing produk dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Aplikasi Media pembelajaran interaktif  

Spesifikasi produk aplikasi media pembelajaran interaktif dilihat dari 

aspek konten adalah sebagai berikut. 

a. Memuat materi pembelajaran kelas II tema 5 Pengalamanku Ma’caku 

kompetensi dasar 3.5. mencermati puisi anak dalam Bahasa Indonesia 

atau Bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan 4.5. Membacakan teks 

puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam Bahasa Indonesia 

dengan lafal, intonasi,dan ekspresi yang tepat sebagai sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

b. BerisiَmateriَtentangَMateri,َNonton,َdanَMa’cakuَatauَgames berupa 

berbagai bentuk soal tentang puisi anak dan materi kearifan lokal 

daerah Makassar. 

Sedangkan spesifikasi produk dari aspek fisik adalah aplikasi media 

pembelajaranَinteraktifَMa’cakuَPuisiَsebagaiَberikut: 

a. Media pembelajaran ini diwujudkan dalam bentuk produk berupa 

aplikasi android (APK) dan HTML 5 yang dapat digunakan di laptop 

yang isinya berupa materi puisi dalam bentuk video pembelajaran, 

contoh-contoh video pembacaan puisi, video referensi untuk membuat 

puisi pengalamanku tentang Kota Makassar, seta permainan menjawab 

soal tentang puisi dan menebak judul puisi dari potongan-potongan 

video yang disusun menjadi sebuah pertanyaan singkat. Aplikasi ini 

dibuat menggunakan software Smart App Creator serta bantuan 
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aplikasi pembantu seperti Canva, dan Camtasia Studio untuk 

mengerjakan asset-asset gambar menjadi video. 

b. Desain interface menampilkan logo dan tulisan universitas, judul media, 

gambar icon aplikasi seorang anak yang membaca buku dengan unsur 

simbol daerah Makassar dan nama pengembang.  Tulisan Mari baca 

Aku ditampilkan sebagai akronim dari nama aplikasiَ Ma’caku untuk 

beranda. Gambar foto digunakan dan tulisan Play sebagai tombol 

navigasi untuk memulai memaikan aplikasi. 

c. Audio pada beranda menggunakan musik opening storyboard 

sedangkan untuk aplikasi media pembelajaran interaktif berupa lagu 

daerah Makassar Anging Mammiri yang dipilih oleh pengguna. 

d. Jenis huruf yang digunakan adalah Neucha, Bebas Neve dan Lontara. 

Desain caption berada di bawah gambar untuk memberi keterangan 

gambar yang sedang ditayangkan. 

e. Media pembelajaran ini bersifat interaktif sehingga interaksi dan umpan 

balik dengan memberikan berupa games atau permainan sebagai 

tugas ketika belajar menggunakan media tersebut. 

f. Aplikasi media pembelajaran interaktif ini dapat diputar di 

komputer/laptop karena selain dapat di convert menjadi APK, media ini 

juga dapat di convert menjadi HTML5. Penggunaan secara klasikal, 

digunakan LCD untuk menampilkan pada layar datar. 

2. Petunjuk penggunaan aplikasi media pembelajaran interaktif 
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PetunjukَpenggunaanَaplikasiَmediaَpembelajaranَinteraktifَMa’cakuَ

adalah adalah saat mengklik aplikasi pada HP android maka akan masuk 

ke opening berupa gambar ilustrasi kemudian masuk ke slide yang berisi 

judul media dan nama dan asal sekolah pembuat aplikasi, slide selanjutnya 

akan diajak untuk memulai dengan cara mengklik tombol mulai akan masuk 

keَmenuَmateri,َnontonَatauَvideo,َdanَMa’cakuَatauَpermainan.َIsiَsetiaَ

menu telah diwakili oleh judul dari menu tersebut. Petunjuk yang ditujukan 

untuk guru berisi informasi berkaitan dengan penggunaan media tersebut 

dalam proses pembelajaran. 

3. Ma’cakuَatauَPermainan 

Ma’caku digunakan sebagai pengukur kemampuan peserta didik 

dalam pembelajaran aplikasi media pembelajaran interaktif. Permainan 

berupa soal pilihan ganda, dengan kegiatan permainan kelompok. 

Permainan juga berisi tebak puisi dengan soal berupa video anak berpuisi.  

E. Pentingnya Penelitian  

Pentingnya penelitian pengembangan ini secara umum adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada kelas II tema 5 Pengalamanku 

kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan 

dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peserta didik, guru, dan peneliti. 

1. Bagi peserta didik 

Produk penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik 

untuk pembelajaran membaca permulaan khususnya puisi kelas II Tema 
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5 Pengalamanku, sehingga pembelajaran dapat berlangsung menjadi 

lebih menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk lebih aktif 

dalam pembelajaran. 

2. Bagi Guru 

Produk ini dapat dijadikan alternatif media pembelajaran yang inovatif 

dan menarik perhatian peserta didik. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memaksimalkan sumberdaya yang 

ada di sekolah dengan penggunaan media pembelajaran berbasis 

teknologi guna terselenggaranya pembelajaran yang lebih baik. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

tentang pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian  

1. Asumsi Penelitian 

Pengembangan media ini didasarkan pada beberapa asumsi dan 

keterbatasan sebagai berikut: 

a. Aplikasi mediaَ pembelajaranَ Ma’cakuَ digunakanَ sebagaiَ alternatifَ

media pembelajaran tema 5 Pengalamanku bagi siswa dalam bentuk 

aplikasi android yang dapat dibelajarkan baik secara daring maupun 

luring.  

b. AplikasiَmediaَpembelajaranَMa’cakuَdiharapَdapatَmenjadiَsuplemen 

pembelajaran bagi peserta didik.  
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2. Keterbatasan Penelitian 

Pengembangan ini mempunyai batasan-batasan dalam 

implementasinya yaitu diantaranya:  

c. Pengembanganَ aplikasiَ mediaَ pembelajaranَ Ma’caku dibuat untuk 

pembelajaran tematik kelas II Sekolah Dasar pada tema 5 

Pengalamanku pada kompetensi dasar 3.5. mencermati puisi anak 

dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah melalui teks tulis dan 

lisan 4.5. Membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan 

dalam Bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi,dan ekspresi yang tepat 

sebagai sebagai bentuk ungkapan diri. 

a.  dengan perpaduan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. 

b. Pengembangan media ini berpedoman pada langkah-langkah prosedur 

Research and Development (R & D) dalam Alur penelitian 

pengembangan media aplikasi android ini menggunakan Four-D Model. 

Langkah-langkah Define, Design, Development and Dissemination 

merupakan singkatan dari 4 D yang merupakan langkah-langkah dari 

penelitian dan pengembangan (Sugiyono 2014). Pada penelitian ini 

pengembangan media disederhanakan sampai tahap pengembangan 

(develop), tanpa tahap penyebaran (disseminate), sehingga media yang 

telah dikembangkan hanya digunakan pada sekolah yang diujikan saja, 

tidak disebarkan ke sekolah lainnya. Pada tahap penyebaran 

(dessiminate)  
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G. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian, berikut ini 

definisi operasional: 

1. Pengembangan aplikasi media pembelajaran interaktif adalah proses 

mengembangkan media pembelajaran berbasi android yang berguna 

untuk memudahkan guru menyampaikan materi pembelajaran kepada 

siswa. Pengembangan media pembelajaran sangat dibutuhkan karena 

media sebagai komponen strategi pembelajaran merupakan wadah 

dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada 

sasaran atau penerima pesan tersebut, dan materi yang akan 

disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin 

dicapai adalah terjadinya proses belajar (Trianto 2009).  

2. Aplikasi adalah sistem operasi yang umum digunakan pada perangkat 

mobile seperti HP dan tablet  

3. Macca’kuَ adalahَ sebuah aplikasi pembelajaran interaktif berbasis 

android mengenai pembelajaran mambaca permulaan yang 

menanamkan pemahaman membaca pemahaman tema 5 

Pengalamanku. 

4. Pengembanganَ aplikasiَ mediaَ pembelajaranَ Ma’cakuَ Puisiَ dalamَ

pembelajaran tematik merupakan pengembangan media yang berguna 

untuk menyampaikan materi pembelajaran puisi di kelas II tema 

Pengalamanku kepada peserta didik. Dengan penggunaan Aplikasi 

Ma’cakuَ pesertaَ didikَ sekolahَ dasarَ khususnyaَ kelasَ IIَ akanَ lebihَ
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menyenangkan dan memotivasi peserta didik saat proses 

pembelajaran berlangsung baik secara daring maupun luring. 

5. Budaya lokal Makassar merupakan nilai-nilai lokal hasil budi daya 

masyarakat suatu daerah Makassar yang terbantuk secara alami dan 

diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Fokus Budaya 

lokal Makassar pada aplikasi ini adalah berupa hasil seni dan 

tradisi yang ada di wilayah Makassar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Media Pembelajaran 

1. Konsep Media Pembelajaran 

 Media adalah sarana penyampaian pesan yang berupa alat dalam 

bentuk nyata atau konkrit yang berisikan informasi-informasi atau pesan 

(Mustaji 2013). Kata media berasal dari kata medium yang berarti 

‘pengantar’َ atauَ istilahَ lainnyaَ ‘perantara’,َ mediaَ merupakanَ sebuahَ

perantara penyampai pesan yang kemudian digunakan untuk 

menyampaikan informasi ke penerima pesan. Media juga dapat diartikan 

sebagai suatu alat atau sarana yang nyata sebagai penyampai pesan 

dengan memanfaatkannya untuk memperoleh keterampilan serta 

pengetahuan yang baru (Sadiman 2009).َ “A medium is a chnnel of 

communication, example include film, television, diagram, printed materials, 

computers, and instructor’s” (Angkowo. 2007).  

Media merupakan saluran komunikasi yang dapat berupa film, 

televise, diagram, materi cetak, computer serta lainnya yang dapat 

digunakan sebagai alat penyampai informasi. Dasar penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga dapat kita temukan 

dalam Al Quran. Firman Allah Swt dalam surah QS. An-Nahl Ayat 44. 
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َل اِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَ  ْكَر ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ بُِرِۗ َواَْنَزْلنَآ اِلَْيَك الذ ِ فَكَُّرْونَ بِاْلبَي ِٰنِت َوالزُّ  

Artinya: “(mereka kami utus)dengan membawa keterangan-

keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab.Dan kami turunkan 

kepadamu Alquran agar kamu menerangkan pada umat 

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan” 

Kata menerangkan di atas pada pembelajaran di sekolah,seorang 

guru dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dengan 

memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif sehingga pembelajaran 

dapat berlangsung dengan mengoptimalkan proses dan berorientasi pada 

membaca pemantapan. 

2. Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran berperan dalam pemberian kontribusi yang 

sangat penting saat kegiatan belajar mengajar di kelas. “Most educators are 

lack of knowledge to utilize an instructional media and to produze innovation 

as instructional tools” (Ltd. 2013). 

Pada umumnya sebagai seorang pendidik harus memiliki 

pengetahuan yang luas tentang pemanfaatan sebuah media pembelajaran, 

namun sebagian pendidik memiliki pengetahuan yang kurang dalam 

pemanfaatan media. Padahal media pembelajaran jika difungsikan 

kedalam kelas dapat menunjang proses pembelajaran dan dapat 

memertinggi proses belajar mengajar untuk siswa. Pemanfaatan media 
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pembelajaran memiliki sumbangan yang cukup besar antara lain sebagai 

berikut (Kemp & Dayton 1985). 

a) Penyampaian pesan lebih terstandar saat proses belajar mengajar di 

kelas; 

b) Menyenangkan saat pembelajaran; 

c) Pengaplikasian teori pembelajaran lebih interaktif; 

d) Waktu saat pembelajaran berlansung singkat, padat, dan jelas; 

e) Kualitas pembelajaran meningkat; 

f) Kegiatan belajar mengajar menjadi fleksible dan tidak terbatas dengan 

keadaan lingkungan apapun; 

g) Meningkatkan karakter siswa terhadap materi yang disampaikan dan 

saat proses pembelajaran; 

h) Dapat menjadi perubahan yang baik oleh guru. 

Fungsi media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar siswa 

antara lain sebagai berikut (Sudjana 2016). 

1) Menambah ketertarikan dan motivasi siswa saat mengikuti 

pembelajaran di kelas; 

2) Siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan saat proses 

pembelajaran serta dapat memungkinkan tercapainya penguasaan 

siswa pada tujuan pembelajaran; 

3) Pembelajaran di kelas tidak hanya dilakukan secara tradisional atau 

ceramah, guru dapat bervariasi saat menyampaikan materi 
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pembelajaran sehingga siswa tidak cepat merasa bosan dan dapat 

menghemat energy saat menyampaikan materi pembelajaran di kelas; 

4) Aktifitas siswa dapat lebih terlihat bukan hanya mendengarkan tetapi 

siswa dapat berinteraksi secara langsung seperti mengamati, 

mendemonstrasikan, dan melakukan. 

3. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Klasifikasi media pembelajaran jika dilihat dari berbagai segi antara 

lain sebagai berikut (Mustaji 2013). 

a) Klasifikasi media ditinjau dari segi fungsi 

Media pembelajaran digolongkan menjadi dua fungsi yaitu sebagai 

alat bantu saat proses belajar mengajar (teaching aid) dan media 

sebagai sarana pembelajaran tanpa guru sehingga siswa dapat 

belajar sendiri (self instructional media). 

b) Klasifikasi media berdasarkan kegunaanya, digunakan atau tidaknya 

proyeksi saat tampil. 

1) Media yang diproyeksikan adalah memanfaatkan proyektor 

sebagai alat penampil. Misalnya contoh lain seperti proyektor film, 

slides, slides suara, film pendek, OHP, power point, dan LCD. 

2) Media yang tidak diproyeksikan adalah tidak membutuhkan alat 

proyektor dapat menggantinya dengan benda-benda disekitar 

seperti penggunaan android, benda konkrit, benda tiga dimensi, 

dan kit multimedia.  
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c) Klasifikasi media berdasarkan kompleksitasnya 

1) Media kecil adalah media yang sederhana tidak rumit dan tidak 

membutuhkan banyak biaya. Misalnya seperti alat peraga lidi untuk 

alat hitung pada pembelajaran matematika sederhana, kertas 

sebagai pembelajaran melipat untuk anak kelas awal. 

2) Media besar adalah media yang pemanfaatannya cukup rumit dan 

kompleks serta membutuhkan biaya yang banyak. Misalnya seperti 

radio, komputer, dan LCD proyektor. 

3) Media audio, visual, dan audiovisual 

1) Media audio adalah media yang banyak memanfaatkan indera 

pendengaran (telinga) saat mendengarkan, misalnya kaset/tape 

recorder, telephone, program radio, pengeras suara. 

2) Media visual adalah media yang pemanfaatannya banyak 

menggunakan indera penglihatan (mata), misalnya poster, 

komik, gambar, dan foto. 

3) Media audiovisual adalah media yang pemanfaatannya 

menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran 

secara langsung, misalnya kaset video, siaran televisi, VCD, 

DVD, dan Android. 

4. Kualitas Media Pembelajaran 

Bagian dari keseluruhan media pembelajaran yang baik, efektif, dan 

efisien merupakan penunjang prosesnya belajar mengajar, sehingga dapat 

tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Nieveen 
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(1999:123), suatu produk dinyatakan berkualitas jika semua aspek 

terpenuhi seperti (1) kevalidan; (2) kepraktisan; (3) keefektifan.   

              Dari pendapat tersebut dapat diperkuat lagi dengan pendapat 

Munir (2013:16) menyatakan bahwa dalam menggunakan media 

pembelajaran harus mengandung komponen seperti berikut: (1) teks 

bahasa; (2) gambar; (3) grafik; (4) audio; (5) animasi.  

a.   Kevalidan (validity) 

Kevalidan dalam pengembangan media aplikasi android meliputi dua 

aspek diantaranya aspek isi dan bahasa (Nieveen 1999). 

1)   Isi  

       Kesesuaian isi pada media aplikasi android disesuaikan dengan 

Kompetensi Inti dan Kompotensi Dasar pada pembelajaran tematik 

kurikulum 2013 edisi revisi 2017 tema 5 Pengalamanku. Kompetensi 

isi dalam pengembangan media aplikasi android dalam pembelajaran 

merupakan komponen yang berhubungan dengan materi yang 

terdapat pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang harus ada 

dalam penyajian media. Penyajian isi pada media aplikasi android 

Macca’ku terdapat beberapa kriteria diantaranya (1) Materi relevan 

dengan kompetensi yang harus dikuasai (2) Keseuaian tujuan 

pembelajaran dengan KI/KD; (2) KI/KD yang sesuai dengan materi 

pembelajaran; (3) Penggunaan aplikasi android memudahkan 

pemahaman siswa; (4) Kesesuaian materi dengan karakteristik siswa 
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(5)َ Sistematikanَ penyajianَ materiَ denganَ aplikasiَ Ma’caku;َ (6)َ

KebenaranَmateriَyangَdikemasَdalamَAplikasiَMa’caku. 

 Ada beberapa indikator isi yang terdapat dalam aplikasi android 

antara lain (1) Pemberian soal dari materi yang telah diberikan 

pertanyaan secara random dan memuat pertanyaan yang mudah 

hingga yang sukar; (2) Soal dan jawaban yang terdapat pada aplikasi 

android disesuaikan dengan materi yang telah diajarkan dan disajikan 

sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam penyajiannya ada beberapa 

kriteria format sajian antara lain sebagai berikut (1) Durasi waktu 

penyajian aplikasi android; (2) Format sajian yang ditampilkan 

menarik, memudahkan pemahaman siswa, menantang, 

meningkatkan keterampilan siswa, melatih siswa untuk berfikir. 

2) Bahasa 

                Teks merupakan gabungan dari suatu huruf yang membentuk 

kata atau kalimat berisi suatu penjelasan atau informasi didalamnya 

yang berguna untuk sebagai pemeroleh informasi sehingga 

membutuhkan pemahaman untuk memperoleh informasi itu. Pada 

aplikasi android penyajian bahasanya berbentuk teks yang 

membentuk narasi. Penggunaan teks pada media aplikasi android 

tersebut harus memerhatikan penggunaan huruf, jenis huruf, gaya 

pada huruf atau gaya pada tulisan. Berikut ada beberapa kelayakan 

bahasa yang diperoleh dari BSNP (Badan Standar Nasional 

Pendidikan), antara lain sebagai berikut. (1) hal-hal yang penting 
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mengenai ketepatan susunan kalimat, kebakuan kata, keefektifan 

kalimat; (2) komunikatif meliputi pemahaman siswa terhadap pesan; 

(3) interaktif dan dialogis meliputi mendorong siswa dalam berpikir 

kritis, memotivasi siswa untuk melakukan atau bertindak secara 

langsung; (4) relevansi dengan kebutuhan siswa saat pembelajaran di 

kelas; (5) sesuai dengan kaidah EYD dan KBBI; (6) penggunaan 

istilah yang tepat untuk diberikan pada siswa. 

b.  Kepraktisan (practicality)  

          Media aplikasi android yang dikembangkan ini dapat dikatakan 

berkualitas dan memiliki kepraktisan tinggi apabila memenuhi kriteria dari 

validator dan penilaian guru serta siswa sehingga dapat dimanfaatkan 

secara fleksible oleh guru dan siswa (Ebner 2003).  

“Practicality refers to the extent that user (or other experts) consider 

the intervention as appealing ang usable in normal conditions”  

Pernyataan tersebut memberikan maksud bahwa kepraktisan pada 

media pembelajaran dapat terlihat apabila media atau produk yang 

dikembangkan dapat berguna dan bermanfaat bagi guru serta digemari 

oleh siswa. Pengembangan media juga dikatakan praktis apabila 

memenuhi dua konsistensi yaitu konsistensi antara keinginan dengan 

operasional dan keinginan dengan pertimbangan. Kepraktisan media 

pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini berdasarkan 

penilaian para ahli dengan cara mengisi lembar validasi, penilaian 

tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu (a) dapat digunakan tanpa 
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revisi; (b) dapat digunakan dengan sedikit revisi: (c) dapat digunakan 

dengan banyak revisi; (d) tidak dapat digunakan. Pada penelitian ini, 

media pembelajaran dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa 

revisi serta menperoleh respon yang baik dari guru maupun siswa. 

Terdapat beberapa indikator untuk mendeskripsikan respon guru 

(1) respon guru terhadap material yang terdapat dalam media meliputi 

penggunaan media yang memudahkan siswa, awet, tidak 

membutuhkan banyak biaya; (2) menimbulkan aktivitas siswa dengan 

menggunakan media yang menyenangkan; (3) pemahaman guru pada 

penggunaan media meliputi keberhasilan penyampaian informasi 

dalam media, adanya hambatan dalam pemanfaatan media; (4) 

Menambah tentang respon guru terhadap media pembelajaran yang 

dikembangkan, berikut terdapat beberapa indikator respon siswa; (5) 

Evaluasi media aplikasi android yang dikembangkan seperti 

memudahkan dalam penggunaan media, kebermanfaatan media untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah membaca teks nonfiksi; 

(6) evaluasi siswa ketika kegiatan belajar mengajar, meliputi hal paling 

disukai dari media oleh siswa dan hal yang tidak disukai dari media oleh 

siswa (Sugiyonio 2010). 
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c.  Efektivitas (efectiveness)  

        Keefektifan pembelajaran di kelas dapat terlihat apabila siswa 

dapat secara kondusif mengikuti pembelajaran dan dapat termotivasi 

secara terus-menerus untuk belajar. Ada empat indikator dalam 

menentukan keefektifan pembelajaran, yaitu relevansi struktur 

pembelajaran, tingkatan/taraf pembelajaran, menghemat 

pengeluaran, dan waktu (Slavin 2008). Salah satu indikator yang 

menunjukan semangat siswa saat mengikuti pembelajaran di kelas 

adalah adanya aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung. Dari 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa merupakan 

suatu kerja atau bentuk kegiatan yang terjadi selama belajar mengajar 

di kelas. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan yang terfokus 

pada proses belajar seperti mengemukakan gagasan, tanya jawab, 

membentuk kelompok dan bekerjasama menyelesaikan tugas, serta 

dapat bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang telah diberikan. 

Beberapa siswa dan guru yang diamati dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas adalah sebagai berikut: (Ahmadi 2003). 

1)  Aktivitas Guru 

Sebagai seorang pendidik bukan hanya mengajar namun juga 

membimbing, memotivasi, serta memfasilitasi siswa dalam 

menunjang proses pembelajaran di kelas. Guru juga bertanggung 

jawab dan berperan dalam mengorganisir siswa, mengamati siswa 
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dalam segala bentuk tindakan atau aktivitas yang dilakukan siswa di 

kelas. Secara eksplisit tugas seorang guru adalah sebagai berikut.  

a) Memberi arahan berupa masukan maupun kritikan dan motivasi 

adalah bentuk tugas utama guru sebagai terwujudnya tujuan 

pembelajaran; 

b) Pelayanan belajar dapat diperoleh siswa melalui bentuk 

pengalaman belajar yang menyenangkan baik secara daring 

maupun luring;  

c) Menumbuhkan karakter yang ada pada dari siswa seperti nilai, 

sikap, dan penyesuaian diri.    

         Selain mengetahui atau melaksanakan pemahaman yang bersifat 

penjabaran maupun konsep, yang perlu diketahui dan dilaksanakan 

lainnya adalah yang bersifat teknis. Bersifat teknis maksudnya 

aktivitas yang dilkasanakan dan dikeloka saat pembelajaran. Dalam 

melaksanakan pembelajaran sangatlah penting untuk guru melakukan 

aktivitas diantaranya sebagai berikut.  

1) Menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran;  

2) Memberikan pertanyaan atau menyajikan masalah yang dapat 

meimbulkan siswa untuk berpikir; 

3) Merangsang siswa untuk bertanya dan menyampaikan 

gagasannya; 

4) Keantusiasan siswa dalam mengikuti model pembelajaran; 
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5) Pemberian Model pembelajaran maupun strategi yang bervariasi 

serta memerhatikan respon siswa baik secara lisan maupun 

tulisan;  

6) Memberikan apresiasi yang membanggakan di setiap aktivitas 

siswa (Ahmadi 2003). 

Akvitas guru yang diamati pada penelitian ini adalah memberi arahan 

pada siswa dalam menyelesaikan masalah, menyampaikan pesan, 

mendengarkan gagasan yang dikeluarkan oleh siswa, melakukan 

pengamatan dan tanya jawab pada siswa saat sedang berusaha 

menyelesaikan masalah, memberikan stimulus atau umpan balik 

pada siswa, serta membimbing siswa dalam merefleksi pembelajaran 

dan menarik kesimpulan.   

2)  Aktivitas Siswa  

a) Memerhatikan dan mendengarkan penjelasan guru; 

b) Memahami masalah yang sedang diberikan; 

c) Memanfaatkan sumber atau fasilitas yang ada atau 

menyelesaikan permasalahan;  

d) Melakukan pengulangan yang telah dibahas untuk memahami 

materi; 

e) Membentuk kelompok dalam membangun suatu konsep; 

f) Aktif saat kegiatan belajar mengajar maupun berkelompok;   
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d. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan suatu bentuk yang diperoleh dari setelah 

mengikuti kegiatan belajar mengajar baik berupa tingkah laku, 

pengetahuan, meupun sikap. Pengertian hasil belajar lainnya yaitu 

bentuk keterampilan- keterampilan yang ada pada diri siswa setelah 

mendapatkan pengalaman belajar melalui interaksi antar guru dengan 

siswa atau siswa dengan siswa lainnya. Terdapat dua pendekatan yang 

dapat digunakan guru saat melakukan penilaian hasil belajar.  

1) Penilaian Acuan Norma (Norm-Referenced Assesment) merupakan 

evaluasi dengan cara membandingkan hasil belajar siswa dengan 

hasil belajar siswa lainnya dalam kelompok tersebut.  

2) Penilaian Acuan yang direferensikan/Patokan (Criterion-Referenced 

Assesment) merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil belajar siswa dengan konvensi nilai yang 

sudah ditentukan oleh seorang guru.  

Cara menilai hasil belajar pada penelitian ini menggunakan Penilaian 

Acuan Patokan (PAP). Dengan cara tersebut siswa diharuskan untuk dapat 

melampaui kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal 

tersebut sudah ditentukan oleh guru dengan memerhatikan patokan yang 

ditetapkan. Siswa dikatakan memenuhi nilai criteria ketuntasan mininal 

apabila hasil belajar siswa telah mencapai skor sesuai patokan yang telah 

ditentukan. 
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5. Media Android Macca’ku 

a. Konsep Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi telepon seluler dan 

Komputer tablet layar sentuh (touch screen) yang berbasis Linux. Namun 

seiring perkembangannya, Android berubah menjadi platform yang begitu 

cepat dalam melakukan inovasi.  

Hal ini tidak lepas dari pengembang utama dibelakangnya, yaitu 

Google. Google lah yang mengakusisi Android, kemudian membuatkan 

sebuah platform. Platform Android terdiri dari Sistem Operasi berbasis 

Linux, sebuah GUI (Graphic User Interface), sebuah Web Browser dan 

Aplikasi End-User yang dapat di download dan juga para pengembang bisa 

leluasa berkarya serta menciptakan aplikasi yang terbaik dan terbuka untuk 

digunakan oleh berbagai macam perangkat. Macca’kuَatauَMariَBacaَAkuَ

adalah sebuah aplikasi pembelajaran interaktif berbasis android mengenai 

pembelajaran mambaca permulaan yang menanamkan pemahaman 

membaca pemahaman tema 5 Pengalamanku. 

b. Kelebihan Android 

Adapun kelebihan dari media android ini adalah: 

1) Sebagian besar wali murid sudah memiliki android. 

2) Anak-anak sangat dekat dengan android. 

3) Android mudah digunakan olah anak-anak. 

 

 



31 
 

 
 

6. Teori Belajar dalam Pengembangan Aplikasi Ma’caku 

Teori kognitif (cognitive) berasal dari kata cognition yang bermakna 

proses mengetahui sesuatu. Teori kognitif merupakan salah satu teori yang 

paling mendasar penggunaannya dalam proses pembelajaran dibandingkan 

dengan teori-teori lainnya. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar 

atau proses menuju pemahaman mengenai suatu hal. Berbeda jauh dengan 

teori behavioristik yang lebih mementingkan hasil. Psikologi kognitif 

menekankan pada konsep yang tidak teramati, seperti akal, ingatan, sikap, 

motivasi, pikiran, refleksi, dan proses internal lainnya (Allesi and Trollip, 

2001). Hakikat belajar menurut teori kognitif adalah suatu aktivitas penataan 

informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal (Budiningsih, 2004). 

Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sejalan dengan pola tahap tahap 

perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, 

akomodasi, dan equilibrasi. Setiap anak mengembangkan kemampuan 

berpikirnya menurut tahap yang teratur (Piaget, 1970). Adapun tahapan-

tahapan tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Tahap Sensori Motor (dari lahir sampai usia 2 tahun) Dalam dua tahun 

pertama, anak masih mengandalkan kemampuan sensorik serta 

motoriknya. Anak dapat sedikit memahami lingkungannya dengan 9 jalan 

melihat, meraba atau memegang. Beberapa kemampuan kognitif yang 

penting muncul pada tahap ini.  

b) Tahap Pra-operasional (usia 2 tahun hingga 6 tahun) Dalam tahap Pra-

operasional terjadi perkembangan bahasa dan ingatan yang membuat 
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anak mampu mengingat banyak hal tentang lingkungannya. Namun, 

intelek anak masih dibatasi oleh egosentrisnya, yaitu ia tidak menyadari 

orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dengannya.  

c) Tahap Operasi Konkrit (usia 6 tahun hingga 11 tahun) Dalam tahap 

Operasi Konkrit anak sudah dapat mengembangkan pikiran logis. Dalam 

upaya mengerti tentang alam sekelilingnya, anak tidak terlalu 

menggantungkan diri pada informasi yang datang dari pancaindra. Anak 

sudah dapat mengikuti logika atau penalaran, namun jarang mengetahui 

bila membuat kesalahan.  

d) Tahap Operasi Formal (usia 11 sampai 14 tahun) Selama tahap Operasi 

Formal anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai 

gagasan dan dapat memikirkan beberapa alternatif pemecahan 

masalah. Selain itu, anak juga sudah dapat mengembangkan hukum-

hukum yang berlaku umum dan pertimbangan ilmiah, serta dapat 

membuat hipotesis.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahap ketiga 

dan keempat (tahap operasi konkrit dan tahap operasi formal) merupakan 

tahap yang sesuai dengan konsep multimedia pembelajaran. Pada rentang 

usia tersebut, anak dapat dengan mudah menyerap informasi yang diterima 

kemudian menyimpannya ke dalam memori ingatan. Hal itulah yang menjadi 

dasar penulis dalam menentukan target pengguna game edukasi pada 

penelitian ini, yakni anak-anak dengan rentang usia 6 sampai 14 tahun. 

  



33 
 

 
 

B. Keterampilan Membaca 

a. Konsep Keterampilan Membaca 

Membaca merupakan salah satu bentuk komponen keterampilan 

bahasa yang diperoleh berdasarkan fakta dengan berusaha menemukan 

informasi yang terdapat didalamnya (Dalman 2013). Membaca merupakan 

keterampilan yang digunakan penerima pesan untuk memperoleh pesan 

yang di sampaikan oleh penulis dengan media berupa tulisan (Tarigan 

2008). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu 

bentuk kata yang tersusun menjadi kalimat yang didalamnya mengandung 

pesan berupa informasi untuk disampaikan kepada pembaca. 

Keterampilan membaca adalah tahap keterampilan yang bermula 

dari kata hingga membaca kritis (Fitriyani, Sudin, and Sujana 2016). 

Membaca merupakan bentuk interaksi antara wawasannya terhadap 

kemampuan mengolah bahasa dengan keadaan disekitarnya yang 

mengaharuskan untuk memahami bacaan tersebut (Dalman 2013). 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai membaca, dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan 

berbahasa yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau 

menyampaikan pesan dari penulis kepada pembaca melalui bentuk 

tulisan. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya sekadar memandang 

sekumpulan kata yang telah membentuk kalimat tetapi lebih spesifik, 

membaca dapat dikatakan sebagai kegiatan memahami dan menafsirkan 

makna dari isi bacaan tersebut. 
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b. Tujuan Keterampilan Membaca 

Salah satu bentuk dari tujuan keterampilan membaca adalah untuk 

menemukan atau mendapatkan informasi melalui pemahaman dalam isi 

bacaan. Terdapat lima macam tujuan membaca, yaitu. a. Sebagai 

tercapainya tujuan pembelajaran. b. untuk mengetahui kesimpulan dari 

bacaan. c. untuk menghargai karya satra seseorang. d. sebagai pengisi 

waktu luang. e.  sarana pemeroleh informasi (Tarigan 2008). 

Selain mengetahui tujuan umum dari membaca, tujuan 

khusus/utama juga terdapat pada keterampilan membaca. Tujuan utama 

dalam membaca, yaitu sebagai berikut: (Somadayo 2011) 

1) Mengetahui kesimpulan bacaan sehingga dapat menghilangkan rasa 

penasaran pada bacaan. 

2) memeroleh informasi tentang cara atau langkah-langkah melakukan 

berbagai hal seperti jenis pekerjaan, misalnya kerja alat-alat 

bangunan, cara menanam sayuran. 

3) dapat berinteraksi dengan rekan melalui surat bisnis 

4) mengetahui terjadinya waktu saat kapan dan dimana 

5) mengetahui kejadian-kejadian yang terdapat dalam bacaan tentang 

apa dan bagaimana 

6) memeroleh kesenangan tersendiri. 

  



35 
 

 
 

c. Fungsi Keterampilan Membaca 

Secara umum keterampilan membaca berfungsi sebagai penyerap 

informasi dari teks bacaan yang dibacanya (Kasiyun 2015). Fungsi 

keterampilan membaca yaitu sebagai berikut: (Amir dan Slamet 1996) 

1) Fungsi intelektual, dengan sering membaca dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan serta menambah kosa kata. Contoh: 

membaca buku-buku pelajaran dan laporan penelitian. 

2) Fungsi penunjang kreativitas, dapat meningkatkan daya inovasi dan 

penunjang penguasaan kosakata. Contoh: buku ilmiah dan sastra.  

3) Fungsi praktis, dengan kegiatan membaca dapat memeroleh 

wawasan secara praktis untuk kehidupan sehari-hari. Contoh: tips 

memelihara binatang, resep masakan, cara merawat tanaman, dll. 

4) Fungsi pariwisata, membaca juga dapat difungsikan sebagai bentuk 

hiburan pengisi waktu senggang. Contoh: novel, cerita humor, 

komik, dll. 

5) Fungsi informatif, sarana pemeroleh informasi atau pesan. Contoh: 

membaca majalah dan koran terdapat informasi yang penting bagi 

kehidupan.  

Keterampilan membaca mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu 

sebagai berikut: (Kamijan 2004) 

1) Fungsi pendidikan, bahwa kegiatan keterampilan membaca pada 

awalnya menyampaikan segala bentuk aspek pengetahuan pada 

masyarakat, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).  
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2) Fungsi manusia, bahwa kegiatan keterampilan membaca selain 

memberi pengetahuan bagi masyarakat, keterampilan membaca 

juga memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Seperti 

kerjasama dan tolong-menolong.  

3) Fungsi adat, bahwa kegiatan keterampilan membaca tidak hanya 

memberi tujuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

namun juga memberi tujuan pengetahuan yang lain bagi 

masyarakat. Seperti, budaya, agama, sosial, dan sebagainya. 

d. Aspek Keterampilan Membaca 

Dalam keterampilan membaca, selain hanya membaca perlu 

diketahui tentang aspek-aspek membaca. Sebagian hal penting dalam 

membaca terdapat dua aspek, yaitu sebagai berikut: (Tarigan 2008) 

1) Keterampilan hakiki merupakan tahapan yang lebih rendah dalam 

aspek keterampilan membaca. Aspek ini mencakup: 

a) pengetahuan macam-macam huruf 

b) pengetahuan macam-macam unsur bahasa 

c) pengetahuan perihal antara bunyi yang satu dengan yang lain 

pada sajak 

d) tinggi rendahnya nada saat membaca   

2) Keterampilan yang berupa pemahaman yang dapat dikategorikan 

terdapat pada urutan atas. Aspek ini mencakup:  

a) memahami maksud bacaan secara ringkas 
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b) memahami maksud pada bacaan seperti makna, tujuan, 

keaslian, dan ekspresi pembaca.  

c) mendapatkan penilaian terhadap bentuk dan isi bacaan 

d) mengetahui tempo saat membaca yang bersifat bebas dan 

mudah disesuaikan dengan keadaan.  

e. Jenis-jenis Keterampilan Membaca 

Adapun jenis-jenis keterampilan membaca dari beberapa pendapat 

para ahli, yaitu:  

1) Membaca nyaring  

      Adalah suatu kegiatan keterampilan membaca untuk memahami 

dan memperoleh   informasi dari isi bacaan: (Tarigan 2008) 

2) Membaca senyap  

            Adalah membaca tanpa bersuara dengan tidak menggerakan 

bibir maupun kepala untuk memahami bacaan yang dibaca secara 

tenang dengan kecepatan mata pada saat membaca yaitu 3 

kata/detik, serta dapat mengikuti kecepatan membaca dengan 

tingkat kesulitan yang terdapat pada bacaan itu (Dalman 2013) 

            Membaca senyap atau membaca dalam hati dapat dibagi pula 

menjadi beberapa macam, diantaranya: (Dalman 2013) 

1) Membaca Ekstensif 

Membaca yang bersifat menjangkau secara menyeluruh 

dengan teks bacaan yang relative panjang dan banyak. 
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Membaca ekstensif diantaranya: a) membaca cermat; b) 

membaca cepat; c) membaca tuntas. 

2) Membaca Intensif 

Membaca intensif seperti penelitian ilmiah, kajian, dan 

penyelidikan yang dilakukan di kelas dengan perkiraan 

pengerjaan 2-4 halaman setiap hari. Membaca intensif dapat 

dibagi jadi dua, yaitu sebagai berikut: (Tarigan 2008) 

a) membaca telaah isi terdiri atas: membaca cermat, 

membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca 

gagasan-gagasan.  

b) membaca telaah bahasa teridiri atas:  membaca linguistik 

dan membaca sastra. 

C. Keterampilan Membaca Permulaan 

1) Konsep Keterampilan Membaca Permulaan 

Keterampilan membaca permulaan merupakan kegiatan 

membaca yang sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga 

dilakukan oleh siswa dalam bentuk mengetahui tingkat 

pemahamannya terhadap bacaan. Pada hakikatnya belajar 

keterampilan berbahasa yang paling sering dilakukan yaitu membaca, 

terutama membaca permulaan. Yu-hui, dkk. Stated clearly that 

reading is a thinking process to construct meaning yang berarti 

keterampilan membaca permulaan adalah kegiatan yang 
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membutuhkan proses dalam berpikir untuk membangun makna. 

(Aloqaili 2011) 

  Keterampilan membaca permulaan merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk mengenalkan isi dari bacaan. Keterampilan membaca 

permulaan adalah segala bentuk penguraian untuk mengenalkan 

huruf kepada anak. (Kamijan 2004) 

 Keterampilan membaca permulaan adalah suatu aktivitas 

membelajarkan isi dalam teks bacaan (Dalman 2013). Keterampilan 

membaca permulaan merupakan bentuk kegiatan keterampilan 

membaca yang mengusahakan pembaca mengenali huruf dan kata 

secara menyeluruh, sehingga keterampilan membaca permulaan juga 

dikatakan sebagai cara untuk memperoleh pesan baru (Somadayo 

2011). 

   Keterampilan membaca permulaan yang dimaksudkan adalah 

keterampilan membaca yang bertujuan memahami permulaan aturan 

bahasa, ulasan penting, proses tulisan, dan gambaran. Keterampilan 

membaca permulaan adalah memahami suatu isi bacaan dengan cara 

menangkap maksud dari pengenalan kosa kata tersebut dengan 

ingatan kemudian disampaikan secara lisan (Somadayo 2011).  

 Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan membaca permulaan merupakan 

tahapan dari setiap kumpulan bahasa menjadi sebuah kata, frasa, 

ataupun kalimat dengan mengenali isi yang terkandung pada bacaan. 
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Pembaca dapat mermbuat simpulan dari bacaan tersebut dengan 

berbagai tingkat berpikirnya.  

2) Aspek Keterampilan Membaca Permulaan 

           Seorang pembaca patut mengetahui aspek-aspek 

keterampilan membaca permulaan yaitu: a. mengenali setiap 

kosakata, b. mengenali keseluruhan kata, c. penilaian melalui 

pengamatan, d. kecepatan saat membaca yang disesuaikan dengan 

keadaan (Dalman 2013). Aspek membaca permulaan, yaitu: a. 

mengenali setiap kosa kata dan peristiwa yang terjadi secara faktual, 

b. kemampuan menentukan, c. kemampuan menyertai ejaan. 

(Kamijan 2004) Aspek keterampilan membaca permulaan, yaitu. a. 

mengenali arti dari leksikal dan gramatikal, b. mengenali maksud dan 

tujuan, c. penilaian isi dan jenis, d. kecepatan membaca yang 

disesuaikan dengan keadaan. (Dalman 2013) 

D. Budaya Lokal Makassar 

Budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Budaya lokal adalah ciri khas budaya 

sebuah kelompok masyarakat local. Sedangkan, menurut Britannica istilah 

budaya lokal biasanya digunakan untuk mencirikan pengalaman kehidupan 

sehari-hari di tempat-tempat tertentu yang dapat diidentifikasi. (Ajawaila 

2003) 

Menurut Nawari Ismail (2011), yang dimaksud budaya lokal adalah 

semua ide, aktivitas dan hasil aktivitas manusia dalam suatu kelompok 
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masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta disepakati dan dijadikan 

pedoman bersama. 

Di Indonesia, Fokus budaya lokal dalam aplikasi media 

pembelajaranَMa’cakuََadalah budaya lokal Makassar yaitu berupa budaya 

lokal yang berhubungan dengan seni dan tradisi yang ada di sekitar wilayah 

KotaMakassar. 

E. Kerangka Pikir 

Pendidikan formal saat ini masih cenderung melatih peserta didik 

sekedar menghafal fakta sehingga peserta didik kurang mampu 

menghubungkan konsep/materi pelajaran dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan 

adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

anak, kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. 

Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak 

untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan 

menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi 

yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-

hari.   

Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar merupakan 

salah satu kesempatan yang didapatkan oleh murid untuk mempelajari 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui cara-cara yang efektif. 

Pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia di SD lebih menekankan 
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pada aspek keterampilan berbahasa, baik melalui sarana yang dapat  

dibaca berupa buku-buku paket atau buku-buku sumber lainnya, melalui 

pelaksanaan proses pembelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh 

guru maupun kegiatan berbahasa lainnya, seperti keterampilan menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Secara umum penelitian ini dapat 

digambarkan  dalam kerangka pikir sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Keterampilan Membaca Siswa Kelas II 

Penilaian Bahasa Indonesia yang lama: 
mengukur hasil belajar peserta didik 
melalui soal yang bersifat hafalan dan 
pemahaman (hasil observasi) 

B. Indonesia (Kurikulum 2013) 

Perlu mengembangkan aplikasi android 
berbentuk education games berbasis 
budaya lokal Makassar 
 

1. Penilaian pembelajaran 
dilaksanakan secara terpadu 
melalui materi ajar  

2. Peserta didik mampu 
memahami bahan bacaan yang 
disajikan 

1. Peserta didik dapat meningkatkan 
kompetensi kognitifnya tidak hanya 
bersifat hafalan dan pemahaman.  

2. Penilaian dapat menggambarkan 
kemampuan membaca peserta didik. 

Tema 5 Pengalamanku 

Diambil dari bidang kajian Bahasa 
Indonesia Kelas II 

Pengembangan aplikasi android berbentuk education games berbasis budaya 
lokal Makassar 

Pengembangan melalui tahapan desain penelitian dan pengembangan Research 
and Development (R & D) 

Tahap Uji Pemakaian yang bertujuan untuk mendapatkan data empiris 
kemampuan berpikir kritis pembelajaran peserta didik SD di lapangan 

Tercipta aplikasi android berbentuk education games berbasis budaya lokal 
untuk menumbuh kembangkan keterampilan membaca permulaan bagi siswa 

kelas II SD Inpres Galangan Kapal I 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Pengembanganَ aplikasiَ mediaَ pembelajaranَ interaktifَ Ma’cakuَ

Puisi. Model yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran 

ini merujuk pada model penelitian pengembangan media aplikasi android 

ini menggunakan Four-D Model. Langkah-langkah Define, Design, 

Development and Dissemination merupakan singkatan dari 4 D yang 

merupakan langkah-langkah dari penelitian dan pengembangan (Sugiyono 

2015). Pada penelitian ini pengembangan media disederhanakan sampai 

tahap pengembangan (develop), tanpa tahap penyebaran (disseminate), 

sehingga media yang telah dikembangkan hanya digunakan pada sekolah 

yang diujikan saja, tidak disebarkan ke sekolah lainnya. Pada tahap 

penyebaran (dessiminate) dapat diteruskan oleh studi selanjutnya. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Inpres Galangan Kapal I Jalan Butta-

Butta Caddi No 8 Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar 

Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi sekolah terletak di pinggiran kota 

Makassar atau di utara Kota Makassar di tepi Sungai Tallo, daerah 

pemukiman pendudk penduduk yang tergolong padat dan banyak warga 

pendatang menjadikan peserta didik di sekolah ini sangat heterogen. 
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a. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

Tabelَ3.1َWaktuَKegiatanَPengembanganَAplikasiَMa’caku 

Bulan Minggu ke- Deskripsi kegiatan 

November 

 
II – IV 

• Observasi awal untuk mengidentifikasi 
kebutuhan lapangan 

• Penyusunan instrumen untuk analisis 
awal – akhir 

 
Desember 

 

 
I – IV 

• Pengumpulan dan penyusunan 
gambar dan lagu menggunakan 
software SAC3 

• ProsesَpembuatanَAplikasiَMa’caku 

Januari 
Februari 

 
IV – II 

• Menyiapkan prototype dari produk 
yang divalidasi oleh ahli materi dan 
ahli media 

• Mengumpulkan data hasil validasi dari 
ahli materi dan ahli media 

• Revisi 

Februari 

 
III – IV  

• Uji coba kelompok kecil 

• Revisi 

• Uji lapangan 

Sumber: Olahan Peneliti 

Waktu penelitian dilakukan sejak pelaksanaan pra penelitian yang 

dilakukan pada bulan November 2021 sampai Desember 2021, sedangkan 

untuk penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Januari s.d 25 Februari 2022 

di kelas II SD Inpres Galangan Kapal I Kecamatan Tallo Kota Makassar. 

Peserta didik yang dipilih sebagai subjek uji coba adalah peserta didik 

kelas II semester genap tahun pelajaran 2021/2022 yang berjumlah 30 

peserta didik, terdiri atas 18 laki-laki dan 12 perempuan. kompetensi dasar 

Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dengan bahasa 

Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat untuk kelas II SD 
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tema 5 Pangalamanku pada Sekolah Dasar yang menerapkan kurikulum 

2013. 

B.  Prosedur Penelitian Pengembangan 

 Alur penelitian pengembangan media aplikasi android ini 

menggunakan Four-D Model. Langkah-langkah Define, Design, 

Development and Dissemination merupakan singkatan dari 4 D yang 

merupakan langkah-langkah dari penelitian dan pengembangan (Sugiyono 

2015). Pada penelitian ini pengembangan media disederhanakan sampai 

tahap pengembangan (develop), tanpa tahap penyebaran (disseminate), 

sehingga media yang telah dikembangkan hanya digunakan pada sekolah 

yang diujikan saja, tidak disebarkan ke sekolah lainnya. Pada tahap 

penyebaran (dessiminate) dapat diteruskan oleh studi selanjutnya. 
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ANALISIS AWAL 

Analisis Siswa 

Analisis Tugas Analisis Konsep 

Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

Desain Awal Draf I 

Validasi ahli media, validasi 

materi/isi, validasi bahasa 

tentang rancangan kasar, 

penyusunan isi media dan 

pemilihan gambar. 

Revisi Draf II 

Uji coba terbatas media 

a. Desain kasar 

b. Penggunaan  

c. Aktivitas guru 

d.Respon siswa dan guru 

Revisi Draf III 

Model Final 
Media 

Pembelajaran  

Pendefinisian 

(Define) 

Perancangan 

(Design) 

Pengembangan 

(Develop) 

Implementasi media pembelajaran tahap uji coba terhadap users 
yaitu guru kelas dan siswa 

Gambar 3.1 Model Pengembangan Rancangan 

Four-D 
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1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Gambaran tujuan pembelajaran ada pada tahap ini. 

Menganalisis tujuan dan batasan materi pembelajaran merupakan 

tahap dalam menetapkan dan menentukan aturan-aturan pembuatan 

media aplikasi android. Langkah dalam tahap pendefinisian tersebut 

meliputi analisis utama permasalahan, analisis siswa, analisis materi 

pembelajaran, analisis skema/konsep, dan perumusan tujuan 

pembelajaran. (Trianto 2007) 

a. Analisis awal 

Analisis awal mempunyai tujuan untuk mengetahui 

pemahaman siswa serta menetapkan akar permasalahan yang 

terdapat dalam pembelajaran, sehingga dibutuhkan suatu 

pengembangan berupa media pembelajaran. Adanya analisis ini 

sehingga diperoleh harapan berupa alternatif untuk memecahkan akar 

masalah untuk memudahkan dalam pemilihan media yang akan 

dikembangkan. 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis KI dan KD pada kurikulum 

2013 kelas II tema 5 Pengalamanku subtema 4 Sekolah Dasar. 

Tabel 3.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti (pengetahuan) Kompetensi 4 (keterampilan) 

1. Menemukan kosakata baru 
yang terdapat dalam puisi 
anak,  

2. mengartikan kosakata baru 
yang terdapat dalam puisi 
anak 

3. Membaca indah puisi anak 
4. Mengoreksi kesalahan 

pembacaan puisi  
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Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar 

3.5. mencermati puisi anak 

dalam Bahasa Indonesia atau 

Bahasa daerah melalui teks tulis 

dan lisan  

4.5. Membacakan teks puisi 

anak tentang alam dan 

lingkungan dalam Bahasa 

Indonesia dengan lafal, 

intonasi,dan ekspresi yang 

tepat sebagai sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

 

b. Analisis siswa 

Analisis siswa merupakan telaah terhadap karakteristik siswa 

yang meliputi kemampuan kognitif, tingkat perkembangan kognitif 

siswa, dan perkembangan afeksi. Analisis siswa dilakukan dengan 

observasi dan wawancara. Siswa kelas II SD Galangan Kapal 

berada pada rentang usia 8-9 tahun merupakan suatu tahap 

operasional konkrit berupa pemikiran yang sudah logis & tidak lagi 

terpusat pada siswa (student center). 

c. Analisis Materi Pembelajaran 

 Keterampilan membaca memiliki dua tingkatan yaitu 

membaca permulaan untuk kelas awal I-III dan membaca 

pemahaman untuk kelas lanjut IV-V, dalam materi keterampilan 

membaca untuk siswa sekolah dasar pada kelas II masih berada 

pada level permulaan.  
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d. Analisis Konsep 

Analisis konsep bertujuan sebagai identifikasi konsep awal 

yang akan dipelajari oleh siswa. Ringkasan ini merupakan dasar 

untuk merumuskan indicator yang ingin dicapai. 

e. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Tahap ini merupakan langkah utama yang harus dilakukan 

untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran membaca pada 

siswa kelas II SD setelah mengetahui kompetensi inti dan 

kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

selama dua kali dalam seminggu. Pada tiap pertemuan dilakukan 

selama dua jam mata pelajaran dengan tiap satu jam pelajaran 

berlangsung selama 35 menit.  

2. Tahap Perancangan (Design) 

a. Rancangan media aplikasi android meliputi 

1) Menyusun skenario media yang akan dibuat. Mencari kata-

kata yang sesuai dengan EYD Bahasa Indonesia dalam 

menyusun kalimat pertanyaan dan jawaban.  

2) Melengkapi petunjuk penggunaan aplikasi Macca’ku. 

b. Rancangan Penerapan Media Aplikasi Macca’ku 

Rancangan tersebut meliputi. 

1) Sebelum membuka android para peserta didik berdoa 

2) Membaca secara bersama-sama di kelas dan mengenali 

teks bacaan tersebut berupa huruf, kata dan kosa kata. 
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3) Guru mendownloadkan aplikasi Macca’ku yang dikirim 

melalui group Whatsapp yang sudah dibuat peneliti, siswa 

membaca petunjuk pengunaan aplikasi 

c. Validasi Ahli 

Validasi akan dilakukan oleh beberapa ahli bahasa dan 

pihak-pihak yang dinilai berkepentingan dalam pengembangan 

aplikasi android. Berikut daftar ahli validasi yang diminta untuk 

menjadi validator. 

Tabel 3.2 Daftar Ahli Validator dan Aspek-aspek yang Divalidasi 

No Validator Aspek-aspek yang Divalidasi 

1.  Ahli Media Kevalidan gambar dalam media 
pembelajaran membaca berbasis android 

2.  Ahli Materi/isi Kevalidan materi/isi yang digunakan 
dalam media pembelajaran membaca 
berbasis android. 

 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

Pada tahap pengembangan merupakan tahap dalam 

menghasilkan produk pengembangan akan dilakukan dua langkah, 

yaitu (1) penilaian ahli yang diikuti dengan revisi; (2) uji coba 

pengembangan. Tujuan dari tahap pengembangan ini adalah untuk 

menghasilkan bentuk akhir pengembangan media android. setelah 

melalui revisi berdasarkan masukan dari para ahli dan data hasil uji 

coba. Langkah yang dilakukan tahap ini meliputi: 

a. Validasi ahli 
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           Tujuan dari validasi ahli adalah untuk memberikan 

masukan dan merevisi media, validasi ahli dilakukan untuk media 

yang telah dikembangkan pada tahap perancangan draf I. 

Masukan-masukan dari para ahli digunakan untuk tahap 

perancangan draf II. Ahli yang dimaksud adalah validator yang 

berkompeten dalam bidang yang terkait. 

b. Uji coba pengembangan 

        Uji coba tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kelayakan dan isi dari produk media yang akan diberikan kepada 

peserta didik sekolah dasar kelas II.  

4. Tahap Implementasi 

Tahap ini dapat dilakukan jika hasil dari uji ahli sudah 

memenuhi kriteria baik. Tahap implementasi merupakan tahap uji 

coba terhadap users yaitu guru kelas sebagai praktisi pembelajaran 

dan siswa kelas II dalam uji coba kelompok kecil, yaitu sebanyak 6 

orang. Guru dan siswa diberikan instrumen yang telah disusun pada 

tahap sebelumnya. Jika pada tahap uji coba oleh guru kelas dan siswa 

kelas II dalam kelompok kecil produk mendapat tanggapan layak 

untuk digunakan dan dapat memotivasi belajar siswa, maka tahap 

selanjutnya adalah mengimplementasikan produk pada siswa kelas II 

dalam kelompok besar, yaitu sebanyak 30 orang. Komentar dan saran 

dari users baik guru maupun siswa pada tahap ini dapat menjadi 
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pertimbangan untuk dilakukan revisi produk sehingga produk lebih 

baik lagi. 

C. Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Desain uji coba merupakan tahap dilaksanakannya evaluasi 

pengembangan aplikasi Ma'caku yang melalui melalui beberapa 

validator yaitu uji coba validitas ahli media, materi, pembelajaran tematik, 

uji coba kelompok kecil sampai pada uji coba kelompok besar melalui 

pengisian angket validasi untuk memperoleh data kualitatif dan kuantitatif 

Uji coba pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 di SD Inpres 

Galangan Kapal I. Sebanyak 6 peserta didik dari kelas II SD Inpres 

Galangan Kapal I dengan tingkat kemampuan belajar yang berbeda 

diambil sebagai sampel. Sampel terdiri dari dua peserta didik dengan 

skemampuan belajar yang tinggi, dua peserta didik dengan 

kemampuan belajar sedang, dan dua peserta didik dengan 

kemampuan belajar rendah. 

Pelaksanaan uji coba kelompok kecil didahului dengan penjelasan 

maksud uji coba. Peserta didik kemudian diberi kuis untuk diamati. 

Selanjutnya Ma’caku dimainkan dengan puisi yang dipilih peserta didik. 

Peserta didik diminta untuk memberikan penilaian dan tanggapan atas 

media Ma’caku pembelajaran yang baru saja dimainkan. 

   Pengumpulan data dalam uji coba kelompok kecil ini dilakukan 

dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh berupa penilaian, 
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saran, dan tanggapan dari peserta didik terhadap media Ma’caku yang 

dikembangkan pada aspek kepraktisan dan aspek kemenarikan. 

2. Subjek Uji Coba 

a. Subjek Uji Coba Ahli 

1) Ahli Materi  

Subjek uji coba ahli terdiri dari unsur dosen para pakar atau ahli 

materi kelas II Sekolah Dasar. Adapun subjek uji coba ahli adalah dosen 

universitas Muhammadiyah Makassar Kriteria untuk Ahli Materi S. 

Validasi ahli media dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

tingkatَ kelayakanَ aplikasiَ mediaَ pembelajaranَ Ma’cakuَ pembelajaranَ

yang dikembangkan. Kriteria pemilihan ahli media didasarkan pada 

pertimbangan berikut. 

a) Memiliki latar belakang Pendidikan minimal S2. 

b) Memiliki wawasan dan pengalaman yang relevan tentang teknologi 

pembelajaran. 

c) Memiliki keahlian dibidang teknologi pembelajaran. 

2) Ahli Media 

Validasi ahli media dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

tingkat kelayakan aplikasi media pembelajaran aplikasi media 

pembelajaranَMa’cakuَyangَdikembangkan.َKriteriaَpemilihanَahliَmediaَ

didasarkan pada pertimbangan berikut. 

a) Memiliki latar belakang Pendidikan S2 dibidang teknologi 

pembelajaran. 
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b) Memiliki wawasan dan pengalaman yang relevan tentang teknologi 

pembelajaran. 

c) Memiliki keahlian dibidang teknologi pembelajaran. 

b. Subjek Uji Coba Peserta Didik 

Subjek uji coba awal adalah peserta didik SD Inpres Galangan Kapal 

I. Sebanyak 6 peserta didik dari kelas II SD Inpres Galangan Kapal I dengan 

tingkat kemampuan belajar yang berbeda diambil sebagai sampel. Sampel 

terdiri dari dua peserta didik dengan kemampuan belajar yang tinggi, dua 

peserta didik dengan kemampuan belajar sedang, dan dua peserta didik 

dengan kemampuan belajar rendah. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh dari hasil uji coba produk aplikasi media 

pembelajaranَMa’cakuَberupaَdataَkualitatifَdanَkuantitatif.َDataَkualitatifَ

diperoleh dari kegiatan wawancara guru dan peserta didik, instrumen 

pengumpulan data berupa tanggapan, saran atau masukan terhadap 

produkَaplikasiَmediaَpembelajaranَMa’cakuَyangَdilakukanَpadaَujiَahliَ

dan uji pengguna. Sedangkan data kuantitatif berupa pemerolehan skor 

yang diperoleh dari penghitungan angket yang diberikan kepada ahli materi 

dan ahli media serta subjek coba di lapangan. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam studi 

pendahuluan adalah lembar wawancara untuk guru dan peserta didik, 
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sedangkan pengumpulan data dalam pengembangan media berupa lembar 

validasi, angket, dan lembar observasi. 

Lembar validasi merupakan instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh informasi data kelayakan produk aplikasi media pembelajaran 

Ma’cakuَ dariَ ahliَ materiَ danَ ahliَ media.َ Instrumenَ iniَ digunakanَ untukَ

mendapatkan masukan dan saran terkait dengan hasil produk. Instrumen 

untuk mengukur kepraktisan dan kemenarikan produk dijadikan satu, 

berupa angket yang ditujukan bagi guru dan peserta didik. Instrumen untuk 

memperoleh data aktivitas belajar peserta didik berupa lembar observasi 

diberikan kepada observer. 

a. Lembar Validasi 

Lembar validasi dalam penelitian dan pengembangan ini produk 

aplikasiَ mediaَ pembelajaranَ Ma’cakuَ dariَ ahliَ materiَ pembelajaranَ

Bahasa Indonesia dan ahli media. Instrumen ini digunakan untuk 

mendapatkan penilaian dan saran dari ahli materi dan ahli media. 

1) Validasi Materi 

2) Validasi Media 

b. Angket 

Instrumen berupa angket diberikan kepada guru dan peserta didik 

sebagaiَpenggunaَprodukَaplikasiَmediaَpembelajaranَMa’caku.َAngketَ

terdiri dari angket respon guru dan angket respon peserta didik. 

  



57 
 

 
 

1) Angket Respon Guru 

Angket respon guru diberikan kepada guru yang melakukan uji 

cobaَprodukَaplikasiَmediaَpembelajaranَMa’caku.َAngketَiniَberisiَ

pertanyaan tentang kepraktisan dan kemenarikan produk aplikasi 

mediaَpembelajaranَMa’caku. 

2) Angket Respon Peserta didik 

Angket respon peserta didik diberikan kepada peserta didik 

yang melakukan uji coba produk aplikasi media pembelajaran 

Ma’caku.َ Angketَ iniَ bertujuanَ untukَ memperolehَ dataَ berupaَ

tanggapanَ terhadapَaplikasiَmediaَpembelajaranَ interaktifَMa’cakuَ

pada tingkat kepraktisan dan kemenarikan. 

c. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data 

aktivitas belajar peserta didik selama belajar menggunakan aplikasi 

media pembelajaran interaktif. Data yang dikumpulkan melalui 

observasiَantaraَ lain:َ (1)َaplikasiَmediaَpembelajaranَMa’caku Puisi 

dapat mendorong keterlibatan peserta didik dalam merumuskan 

pengetahuan sendiri, (2) peserta didik lebih cepat memahami konsep 

yang diberikan, (3) peserta didik lebih aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, (4) peserta didik lebih cepat menyelesaikan tugas 

individu atau kelompok, (5) peserta didik menunjukkan sikap tertib dan 

saling menghargai selama proses pembelajaran, (6) peserta didik 

menunjukkan sikap antusias belajar ketika guru menayangkan aplikasi 
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media pembelajaran interaktif, (7) peserta didik dapat bekerja sama 

dengan baik dalam diskusi kelompok membahas tugas, (8) peserta 

didik antusias dalam mengkomunikasikan informasi yang diperoleh dari 

aplikasi media pembelajaran interaktif, (9) peserta didik menghargai 

jawaban teman, baik dalam kelompok maupun ketika kelompok lain 

mengomunikasikan hasil diskusinya, (10) peserta didik terlihat senang 

dan antusias ketika mereka belajar membaca,membaca puisi serta 

menonton video yang berasal dari daerahnya sendiri khususnya Kota 

Makassar. 

d. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu 

analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 

1. Analisis deskriptif kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data 

berupa catatan, saran, dan komentar berdasarkan hasil penilaian yang 

terdapat pada angket validasi, angket respon guru, dan angket respon 

peserta didik. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk merevisi 

produk aplikasiَmediaَpembelajaranَMa’caku. 

2. Analisis deskriptif kuantitatif 

Data yang dideskripsikan menggunakan analisis kuantitatif adalah 

data yang diperoleh melalui lembar validasi ahli, angket respon guru, 

angket respon peserta didik, dan lembar observasi. Data berupa skor dari 

hasil validasi ahli, angket respon guru, angket respon peserta didik, dan 
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lembar observasi. Data disajikan dalam bentuk persentase. Analisis 

deskriptif kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian pengembangan ini 

meliputi: 

a) Analisis Data Tingkat Kevalidan Produk 

Analisis data kevalidan produk aplikasiَmediaَpembelajaranَMa’cakuَ

digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan media yang 

dikembangkan. Data diambil dari hasil validasi ahli melalui instrumen 

angket validasi. Data dianalisis menggunakan rumus: 

𝑉 − 𝑎ℎ =
𝑇𝑆𝑒

𝑇𝑆ℎ
𝑥 100% 

Keterangan: 
V-ah = Validitas ahli 
TSe = Total skor empirik validator 
TSh = Total skor maksimal yang diharapkan  

(Akbar, 2015 : 83) 

Tabel 3.3 Kategorisasi Tingkat Kevalidan Produk 

(Akbar, 2015:42) 

  

Kriteria 

Pencapaian 
Kategori Keterangan 

80,01% – 100% Sangat valid Dapat digunakan tanpa revisi 

60,01% – 80,00% Valid 
Dapat digunakan namun perlu 

revisi kecil 

40,01% – 60,00% Kurang valid Disarankan tidak digunakan 

20,01% – 40,00% Tidak valid Tidak bisa digunakan 

00,00% - 20,00% Sangat tidak valid 
Tidak bisa digunakan 
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b) Analisis Data Tingkat Kepraktisan Produk 

Kepraktisan produk diperoleh dari angket yang diberikan kepada 

guru dan peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran 

berupa aplikasi media pembelajaran interaktif Analisis data 

menggunakan rumus: 

𝑉 − 𝑝𝑔 =
𝑇𝑆𝑒

𝑇𝑆ℎ
𝑥 100% 

Keterangan:  
V-pg= Validitas pengguna 
TSe = Total skor empirik  
TSh= Total skor maksimal yang diharapkan  

(Akbar, 2015: 83) 

Tabel 3.4. Kategorisasi Tingkat Kepraktisan Produk 

(Akbar, 2015:42) 

c) Analisis Data Tingkat Kemenarikan Produk 

Kemenarikan produk diperoleh dari angket yang diberikan kepada 

guru dan peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran 

berupa aplikasi media pembelajaran interaktif. Analisis data 

menggunakan rumus: 

Kriteria 
Pencapaian 

Kategori Keterangan 

80,01% – 100% Sangat praktis Dapat digunakan tanpa revisi 

60,01% – 80,00% Praktis 
Dapat digunakan namun perlu 
revisi kecil 

40,01% – 60,00% Kurang praktis Disarankan tidak digunakan 

20,01% – 40,00% Tidak praktis Tidak bisa digunakan 

00,00% - 20,00% 
Sangat tidak 
praktis 

Tidak bisa digunakan 
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𝑉 − 𝑝𝑔 =
𝑇𝑆𝑒

𝑇𝑆ℎ
𝑥 100% 

Keterangan:  
V-pg= Validitas pengguna 
TSe = Total skor empirik  
TSh= Total skor maksimal yang diharapkan  

 
Interpretasi terhadap hasil analisis data responden ditetapkan 

dengan kriteria berikut. 

Tabel 3.5 Kategorisasi Tingkat Kemenarikan Produk 

  (Akbar, 2015 : 83) 

d) Analisis Data Keefektifan Produk 

Keefektifan produk diukur melalui aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran menggunakan aplikasi media pembelajaran interaktif. 

Data aktivitas peserta didik diperoleh dari lembar observasi 

pembelajaran menggunakan aplikasi media pembelajaran interaktif. 

Analisis data menggunakan rumus: 

𝑉 =
𝑇𝑆𝑒

𝑇𝑆ℎ
𝑥 100% 

  

Kriteria 
Pencapaian 

Kategori Keterangan 

80,01% – 100% Sangat menarik Dapat digunakan tanpa revisi 

60,01% – 80,00% Menarik 
Dapat digunakan namun perlu 
revisi kecil 

40,01% – 60,00% Kurang menarik Disarankan tidak digunakan 

20,01% – 40,00% Tidak menarik Tidak bisa digunakan 

00,00% - 20,00% 
Sangat tidak 
menarik 

Tidak bisa digunakan 



62 
 

 
 

Keterangan:  
V= Validitas  
TSe = Total skor empirik 
TSh= Total skor maksimal yang diharapkan  

(Akbar, 2015: 83) 

Interpretasi terhadap hasil analisis data observasi ditetapkan 

dengan kriteria berikut. 

Tabel 3.6. Kriteria Kefektifan Produk 

 Kriteria 
Pencapaian 

Kategori Keterangan 

80,01% – 
100% 

Sangat efektif 
Dapat digunakan tanpa revisi 

60,01% – 
80,00% 

Efektif 
Dapat digunakan namun 
perlu revisi kecil 

40,01% – 
60,00% 

Kurang efektif 
Disarankan tidak digunakan 

20,01% – 
40,00% 

Tidak efektif 
Tidak bisa digunakan 

00,00% - 
20,00% 

Sangat tidak 
efektif 

Tidak bisa digunakan 

(Akbar, 2015: 83) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Tahapan Pengembangan Produk Aplikasi Media Ma’Caku 

Tahapan pengembangan produk yang dihasilkan dalam penelitian ini 

mengacu pada flow chart berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Flow chart pengembangan aplikasiَMa’caku 

AdapunَkerangkaَdesainَaplikasiَMa’Cakuَmengikutiَstoryَboardَberikut.َ 

Tabel 4.1 Story Board PerancanganَAplikasiَMa’cakuَTemaَ5 
Pengalamanku 
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Scene Deskripsi Visual Audio 

1. Opening: 

➢ Animasi judul 

dan logo 

Unismuh 

Makassar 

➢ Background 

berwarna biru 

tua 

Terdapat teks judul 

media, logo 

Unismuh. 

 

 

 

 

 

Musik 

instrumen 

Opening 

Beranda 

2. Halaman beranda 

(menu judul): 

➢ Background 

layar bernuansa 

biru tua 

➢ Tulisan 

berwarna warni 

“MARIَBACAَ

AKU”َ

akronim/disingk

atَ“MA’CAKU”َ

dengan 

background 

berwarna biru 

➢ IkonَََIَMa’cakuَ

yaitu seorang 

anak laki-laki 

bersongkok 

racca atau  

sedang 

memegang 

buku 

➢ Terdapat 

gambar animasi 

pengembang 

aplikasi dan 

Namanya Ibu 

Hasriani  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen 

musik 

opening 

game  
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➢ Klik tombol Play 

untuk memulai 

 

Petunjuk 

 

3. 

 

Petunjuk Tombol 

➢ Tombol Home 

atau kembali ke 

menu utama 

yaitu tombol 

dalam bingkai 

berwarna coklat 

➢ Background 

biru muda 

➢ Tombol geser 

untuk 

menampilkan 

tayangan yang 

tersembunyi 

 

 

 

PETUNJUK 

Mari Baca Aku atau disingkat MacKu ini 

berisi materi pembelajaran kelas II 

tentang pemahaman membaca yang 

memuat materi tema 5 Pengalamanku 

Mataeri pokok Puisi. Untuk mejalankan 

aplikasi silahkan download aplikasi pada 

scan barcode aplikasi dan buka perijinan 

smartphone, kegiatan ini akan dipandu 

dan didampingi oleh guru, aplikasi akan 

otomatis terisntal di smartphone materi 

kemudian klik aplikasi untuk memainkan 

pilih PLAY untuk memulai, selanjutnya 

silahkan pilih menu MATERI. Kemudian 

silahkan pilih mentuk materi yang ingin 

terlebih dahulu dipelajari . 

 

Keterangan tombol: 

Tombol PLAY/MULAI 

untuk memulai 

aplikasi pembelajaran 

ke halaman 

sebelumnya 

 

Tombol 

HOME/RUMAH 

menuju ke menu 

utama 

 

 

Tombol KEMBALI 

untuk kembali 

ketahap sebelumnya 

 

 

Tombol LANJUT untuk 

lanjut ke tahap 

selanjutnya 

 

Instrumen 

lagu 

Sulawesi 

Parasang

angku 
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Menu untuk 

memilih meteri 

 

 

                                      Halaman Menu 

 

4. 

 

Menu 

➢ MATERI adalah 

materi 

membaca 

permulaan 

dalam berbagai 

bentuk seperti: 

Puisi, bacaan 

singkat, 

percakapan dll. 

➢ NONTON/VIDE

O adalah materi 

kearifan lokal 

➢ MA’CAKUَ

adalah menu 

Latihan 

membaca 

dengan 

pemantapan 

membaca. 

 

 

 

 

 

 

Instrumen 

lagu  

“Sulawesiَ

Parasang

anta” 

 

 

 

 

 

 

 

                                Materi 

 

5. 

 

Materi 

➢ Tulisan PILIH 

MATERI 

berwarna 

kuning 

kombinasi 

hitam pada pita 

hijau di bagian 

atas tengah 

 

➢ Menu materi 

terdiri dari 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen 

lagu 

Indonesia 

Pusaka 
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menu yaitu : 

Puisi, Pantai 

Losari, Benteng 

Rotterdam, dan 

Bernyanyi. 

➢ Gambar-

gambar menu 

materi 

menggambarka

n isi dari 

materinya 

background 

materi 

berwarna putih 

dengan motif 

warna-warni 

➢ Jika ingin 

memilih muatan 

materi silahkan 

di klik maka 

akan langsung 

masuk materi 

yang sesuai. 

 

 

 

                                             Video 

 

6. 

 

Nonton/video 

➢ Teks 

Keberagaman 

Budaya 

Indonesia 

dalam bingkai 

berwarna coklat 

➢ Menu provinsi 

di sebelah kiri, 

berupa tombol 

berwarna biru 

➢ Apabila tombol 

provinsi di klik 

maka akan 

muncul 

informasi 

keragaman 

budaya pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen 

lagu 

Indonesia 

Pusaka 
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provinsi yang 

bersangkutan 

➢ Tombol geser 

untuk 

menampilkan 

tayangan yang 

tersembunyi 

 

Profil 

 

7. 

 

Profil  

➢ Profil ditulis  

pada papan 

berwarna coklat 

➢ Background 

biru muda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen 

lagu  

 

                                       Macca’ku 

 

8. 

 

Latihanَ Macca’kuَ

adalah latihan 

untuk mengetahui 

tingkat 

pemahaman 

membaca peserta 

didik  

➢ Tulisan Latihan 

Maca’ku di 

kanan atas 

➢  Tulisan mari 

baca aku! kiri 

tengah 

➢ Tombol 

Kembali ke 

menu utama 

dari latihan 

maca’ku di 

sudut kiri atas 

➢ Tombol mulai 

permainan di 

bagian tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunggu masukan Validator 

 

 

Instrumen 

lagu  

Anging 

Mammiri 
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B. Penyajian Data Uji Coba 

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa aplikasi 

media pembelajaran Ma’caku kompetensi dasar Membaca teks puisi anak 

tentang alam dan lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, 

intonasi dan ekspresi yang tepat untuk kelas II SD tema 5 Pangalamanku. 

Hasil pengembangan produk aplikasi media pembelajaran Ma’caku 

diuraikan berdasarkan data hasil validasi ahli dan hasil uji coba pengguna. 

Data validasi ahli diperoleh dari satu ahli materi dan satu ahli media 

pembelajaran, sedangkan data uji coba pengguna diperoleh dari guru, 

peserta didik, dan observer. Keseluruhan data uji coba dipaparkan sebagai 

berikut. 

1. Hasil Tanggapan Ahli Media 

Ahli materi dan ahli media pada penelitian ini adalah dosen Universitas 

Muhammadiyah Makassar program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia (PBSI) yang memiliki kualifikasi S-3 Prof.Dr. Dra. Munirah, M.Pd. 

Alasan dari pemilihan ahli materi tersebut adalah karna ahli materi tersebut 

merupakan Ketua Prodi Bahasa dan Sastra dosen dan bahwa pengetahuan 

ahli media pada materi puisi dalam aplikasi Ma’caku dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pengumpulan data dari ahli materi dilakukan menggunakan lembar 

validasi. Data yang diperoleh berupa penilaian, saran, dan tanggapan 

terhadap materi produk pengembangan. Penilaian dilakukan dengan 
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memberikan skor pada setiap pernyataan yang ada pada lembar validasi. 

Rentangan skor dalam lembar validasi adalah 1 sampai 5. 

Proses validasi ahli dimulai dari penyerahan prototipe produk aplikasi 

media pembelajaran Ma’caku dalam bentuk Apk disertai dengan petunjuk 

guru dan instrumen validasi kepada ahli materi. Oleh ahli materi, aplikasi 

media interaktif Ma’caku, dan petunjuk guru diamati untuk kemudian 

divalidasi isi/materi dalam media tersebut. Saran dan tanggapan dari ahli 

materi juga diharapkan oleh peneliti demi perbaikan dan penyempurnaan 

Ma’caku pembelajaran sehingga layak digunakan dalam uji coba lapangan. 

Validasi dilakukan pada produk Ma’caku pembelajaran. Paparan hasil 

validasi Ma’caku pembelajaran dari ahli materi diuraikan pada tabel 2. Hasil 

2. Validasi dari Ahli Materi. 

Validasi ahli materi pada aplikasi media pembelajaran Ma’caku 

memperolehَ persentaseَ 81.43%.َ Sedangkanَ padaَ gameَ Ma’cakuَ

memperoleh persentase 78,00%. Rata-rata validitas materi pada media 

pembelajaran adalah 79,71%. Berdasarkan kriteria kevalidan yang telah 

ditentukan hal ini menunjukkan bahwa media Ma’caku memenuhi kriteria 

valid. Secara keseluruhan ahli materi memberikan tanggapan cukup baik 

untuk aplikasi media pembelajaran Ma’caku. 

Pengumpulan data dari ahli media dilakukan menggunakan lembar 

validasi. Data yang diperoleh berupa penilaian, saran, dan tanggapan 

terhadap produk pengembangan. Penilaian dilakukan dengan memberikan 
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skor pada setiap pernyataan yang ada pada lembar validasi dengan rentang 

skor 1 sampai 5. 

Paparan hasil validasi Ma’caku pembelajaran dari ahli media diuraikan 

pada tabel 4.2. Hasil Validasi Ma’caku Pembelajaran dari Ahli Media. 

Validasi ahli media pada aplikasi media pembelajaran Ma’caku 

memperoleh persentase 84,00% Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi media 

pembelajaran Ma’caku memenuhi kriteria sangat valid. 

Ahli media memberikan beberapa saran untuk perbaikan aplikasi 

media pembelajaran Ma’caku yaitu fitur navigasi hendaknya ada dalam satu 

kelompok, materi dapat disebutkan secara umum kemudian disorot menu 

yang akan ditayangkan lebih khusus dengan Ma’caku, fitur navigasi diberi 

ballot sebagai keterangan. Secara keseluruhan, ahli media memberikan 

komentar bahwa media pembelajaran sudah sangat baik, bisa 

dikembangkan lebih lanjut dengan materi dan tampilan yang lebih kreatif 

dan inovatif. 

3. Hasil Uji Coba Kelompok Kecil 

Setelah dilakukan revisi produk berdasarkan saran dari ahli materi dan 

media, selanjutnya dilakukan uji coba kelompok kecil. Tujuan dari uji coba 

kelompok kecil ini adalah untuk mendapatkan data tingkat kepraktisan dan 

tingkat kemenarikan aplikasi media pembelajaran Ma’caku kompetensi 

dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dengan 

bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. Uji coba 
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ini juga bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan untuk 

penyempurnaan produk sebelum diujicobakan di lapangan. 

Uji coba dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 di SD Inpres 

Galangan Kapal I. Sebanyak 6 peserta didik dari kelas II SD Inpres 

Galangan Kapal I dengan tingkat kemampuan belajar yang berbeda diambil 

sebagai sampel. Sampel terdiri dari dua peserta didik dengan kemampuan 

belajar yang tinggi, dua peserta didik dengan kemampuan belajar sedang, 

dan dua peserta didik dengan kemampuan belajar rendah. 

Pelaksanaan uji coba kelompok kecil didahului dengan penjelasan 

maksud uji coba. Peserta didik kemudian diberi kuis untuk diamati. 

Selanjutnya Ma’caku dimainkan dengan materi gambar yang dipilih peserta 

didik. Peserta didik diminta untuk memberikan penilaian dan tanggapan 

atas media Ma’caku pembelajaran yang baru saja dimainkan. 

Pengumpulan data dalam uji coba kelompok kecil ini dilakukan 

dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh berupa penilaian, 

saran, dan tanggapan dari peserta didik terhadap media Ma’caku yang 

dikembangkan pada aspek kepraktisan dan aspek kemenarikan. 

a. Data Tingkat Kepraktisan 

Hasil penilaian peserta didik dalam uji coba kelompok kecil untuk 

tingkat kepraktisan produk dipaparkan pada tabel berikut. 

Penilaian peserta didik dalam uji kelompok kecil pada tingkat 

kepraktisan memperoleh persentase 91,67%, hal ini menunjukkan bahwa 

aplikasi media pembelajaran Ma’caku memenuhi kriteria sangat praktis. 
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b. Data Tingkat Kemenarikan 

Hasil penilaian peserta didik dalam uji coba kelompok kecil untuk 

tingkat kemenarikan produk dipaparkan pada tabel 4.5. Data Uji Coba 

kelompok kecil pada tingkat kemenarikan 

Hasil perhitungan menunjukkan tingkat kemenarikan pada uji 

kelompok kecil memperoleh persentase 95,56% sehingga aplikasi media 

Ma’caku pembelajaran memenuhi kriteria sangat menarik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada uji coba kelompok kecil, responden tidak memberikan saran. 

Tanggapan yang disampaikan adalah responden merasa sangat senang 

bisa belajar menggunakan aplikasi media Ma’caku dan ingin terus 

memainkan aplikasi media pembelajaran Ma’caku di kembali di kelas II 

pada pembelajaran materi lain. 
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4. Hasil Uji Coba Lapangan 

Hasil pengembangan produk yang telah melalui uji coba kelompok 

kecil selanjutnya diujicobakan pada kelompok uji lapangan. Uji coba 

lapangan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari -25 Februari 2022 pada 

kelas II SD Inpres Galangan Kapal I, Tallo, Makassar dengan jumlah 

peserta didik sebanyak 30 orang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Uji Coba Lapangan 

Sebelum melakukan uji coba lapangan, peneliti terlebih dahulu 

berdiskusi dengan guru kelas II selaku observer. Dalam diskusi, peneliti 

menyampaikan skenario pembelajaran dan menyerahkan buku petunjuk 

guru untuk dipelajari. Peneliti memberikan kesempatan kepada guru untuk 

menanyakan hal-hal terkait dengan pembelajaran menggunakan Ma’caku 

yang akan dilakukan. 
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Uji coba lapangan dilakukan untuk mendapatkan data penilaian dan 

tanggapan dari peserta didik dan guru terhadap tingkat kepraktisan dan 

tingkat kemenarikan produk aplikasi Ma’caku. Pengumpulan data dalam uji 

coba lapangan ini dilakukan dengan menggunakan angket. Data yang 

diperoleh berupa penilaian, saran, dan tanggapan dari peserta didik dan 

guru terhadap aplikasi media Ma’caku yang dikembangkan.  

a. Data Tingkat Kepraktisan  

Tingkat kepraktisan diperoleh dari data penilaian peserta didik dan 

guru. Hasil penilaian peserta didik dan guru dalam uji coba lapangan 

dipaparkan pada lampiran tabel 4.6 dan tabel 4.7. 

1) Penilaian Peserta didik 

Penilaian peserta didik pada tingkat kepraktisan dalam uji lapangan 

pada lampiaran tabel 4.6. Data uji coba lapangan peserta didik pada tingkat 

kepraktisan diperoleh persentase 93,83% sehingga Ma’caku pembelajaran 

memenuhi kriteria sangat praktis. 

2) Penilaian Guru 

Hasil perhitungan menunjukkan penilaian guru pada tingkat 

kepraktisan memperoleh persentase 100% sehingga aplikasi media 

Ma’caku pembelajaran memenuhi kriteria sangat praktis. 

 
b. Data Tingkat Kemenarikan 

Tingkat kemenarikan diperoleh dari data penilaian peserta didik dan 

guru. Hasil penilaian peserta didik dan guru dalam uji coba lapangan 

dipaparkan pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9. 
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1) Penilaian Peserta didik 

Tabel 4.8. Data Uji Coba Lapangan Peserta didik pada Tingkat 

Kemenarikan 

Hasil perhitungan menunjukkan tingkat kemenarikan pada uji 

lapangan memperoleh persentase 92% sehingga aplikasi media Ma’caku 

kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan 

dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat 

pembelajaran memenuhi kriteria sangat menarik. 

2) Penilaian Guru 

Berdasarkan penilaian guru pada lampiran tabel 4.9. Data uji coba 

lapangan guru pada tingkat kemenarikan tingkat kemenarikan pada uji 

lapangan diperoleh persentase 95% sehingga Ma’caku pembelajaran 

memenuhi kriteria sangat menarik. 

c. Data Aktivitas Peserta didik 

Aktivitas peserta didik diukur untuk menentukan efektifitas aplikasi 

media pembelajaran aplikasi media Ma’caku Puisi. Data aktivitas peserta 

didik diperoleh dari skor yang diberikan observer pada lembar observasi 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat pembelajaran 

menggunakan aplikasi media Ma’caku. Dalam pengambilan data aktivitas 

peserta didik, peneliti dibantu satu orang teman sejawat yang bertindak 

sebagai observer.  
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Gambar 4.3 Pengamatan Oleh Observer 

Hasil pengamatan aktivitas peserta didik oleh observer pada 

pembelajaran menggunakan aplikasi media Ma’caku dipaparkan pada 

lampiran tabel 4.10. Hasil pengamatan aktivitas peserta didik 

Hasil perhitungan menunjukkan aktivitas peserta didik pada 

pembelajaran menggunakan aplikasi media Ma’caku memperoleh 

persentase 89.00%. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, aktivitas 

peserta didik memenuhi kriteria sangat aktif. 

Komentar yang diberikan peserta didik setelah belajar menggunakan 

aplikasi media Ma’caku diantaranya adalah merasa senang dengan proses 

pembelajaran dan tidak bosan dalam belajar. Saran yang diberikan peserta 

didik adalah aplikasi Ma’caku digunakan juga untuk pelajaran yang lain. 

Guru tidak memberikan saran terkait dengan pengembangan aplikasi 

media pembelajaran Ma’caku. Tanggapan dari guru adalah media Ma’caku 

ini sangat membantu guru dalam menyampaikan kompetensi dasar 

Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dengan bahasa 
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Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat, peserta didik 

tertarik dan menikmati pembelajaran. Aplikasi media pembelajaran Ma’caku 

juga membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini didasarkan pada 

hasil evaluasi yang diperoleh setelah peserta didik belajar menggunakan 

aplikasi media pembelajaran Ma’caku puisi. Hasil evaluasi menunjukkan 

rata-rata nilai peserta didik adalah 80,67. Sebanyak 87% dari seluruh 

peserta didik telah mencapai kriteria ketuntasan minimal sebesar 70. 

C. Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui validitas ahli dan uji coba 

pengguna, dapat dianalisis tingkat kevalidan, kepraktisan, kemenarikan, 

dan keefektifan aplikasi media pembelajaran Ma’caku. Analisis data 

bertujuan menentukan kelayakan media tersebut untuk digunakan pada 

pembelajaran kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam 

dan lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan 

ekspresi yang tepat. Hasil analisis dipaparkan sebagai berikut. 

1. Analisis Data Tingkat Kevalidan Produk 

Analisis data tingkat kevalidan produk ini bertujuan untuk menentukan 

apakah aplikasi media Ma’caku Puisi valid atau tidak. Validitas diperoleh 

dari validasi ahli materi dan ahli media melalui instrumen lembar validasi. 

Data hasil validasi ahli materi dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 

sedangkan data hasil validasi ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.3. Hasil 

validasi ahli rata-rata untuk menentukan tingkat kevalidan produk. Hasil 
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analisis tingkat kevalidan ahli dipaparkan pada lampiran tabel 4.11. Hasil 

analisis tingkat kevalidan produk 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil validasi materi 

pada Ma’caku pembelajaran menunjukkan tingkat pencapaian 79,71%. Hal 

ini jika dikonversikan pada tabel kriteria kevalidan maka Ma’caku Puisi 

memenuhi kriteria valid dan dapat digunakan dengan revisi kecil. Revisi 

dilakukan dengan mengacu pada saran dan masukan dari ahli materi yaitu 

untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang ada 

peneliti membuat kuis permainan. 

Hasil validasi media menunjukkan bahwa aplikasi media 

pembelajaran Ma’caku Puisi memenuhi kriteria sangat valid dengan tingkat 

pencapaian 84,00%. Artinya aplikasi Ma’caku Puisi dapat digunakan tanpa 

revisi. Meskipun demikian, revisi tetap dilakukan mengacu pada saran yang 

diberikan oleh ahli media yaitu: (1) pada menu nonton upayakan video 

buatan sendiri bukan hasil download di internet kemudian di masukkan, (2) 

materi bacaan tentang sejarah pahlawan terlalu singkat sehingga harus 

ditambahkan, (3) kurang dana tombol pada saat mengklik menu. 

Data hasil validasi ahli materi dan ahli media rata-rata untuk 

memperoleh nilai kevalidan produk aplikasi media pembelajaran Ma’caku 

kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan 

dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat 

rata-rata yang diperoleh dari validasi ahli adalah sebesar 81,85%. Hasil 

tersebut memenuhi kriteria sangat valid setelah dikonversikan pada tabel 
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kriteria kevalidan sehingga Ma’caku pembelajaran ini dapat digunakan 

tanpa revisi. Revisi produk tetap dilakukan dengan mengacu pada saran 

dan masukan ahli. 

2. Analisis Data Tingkat Kepraktisan Produk 

Data tingkat kepraktisan produk diperoleh dari angket respon peserta 

didik pada uji coba kelompok kecil serta angket respon peserta didik dan 

guru pada uji coba lapangan. Data tingkat kepraktisan produk dapat dilihat 

pada lampiran tabel 4.6, dan tabel 4.7. Hasil analisis tingkat kepraktisan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepraktisan produk 

mencapai 96,38%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi media 

pembelajaran Ma’caku memenuhi kriteria sangat praktis dan dapat 

digunakan tanpa revisi. 

Guru memberikan tanggapan tertulis pada angket respon guru yaitu 

bahswa media Ma’caku Puisi ini sangat membantu guru dalam 

menyampaikan Ma’caku kompetensi dasar Membaca teks puisi anak 

tentang alam dan lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, 

intonasi dan ekspresi yang tepat. Selain itu peserta didik tertarik dan 

menikmati pembelajaran. 

3. Analisis Data Tingkat Kemenarikan Produk 

Data tingkat kemenarikan produk diperoleh dari angket respon peserta 

didik pada uji coba kelompok kecil serta angket respon peserta didik dan 

guru pada uji coba lapangan. Data tingkat kemenarikan produk dapat dilihat 
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pada lampiran tabel 4.5, tabel 4.8, dan tabel 4.9. Hasil analisis tingkat 

kemenarikan produk. 

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa tingkat kemenarikan produk 

mencapai 94,39%. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi media 

pembelajaran Ma’caku Puisi memenuhi kriteria sangat menarik dan dapat 

digunakan tanpa revisi. 

Melalui wawancara secara lisan kepada peserta didik, didapatkan 

informasi bahwa peserta didik sangat senang ketika mempelajari tema 

Kepahlawan menggunakan aplikasi Ma’caku Puisi. Aplikasi Ma’caku yang 

dipadu dengan video dan game membuat peserta didik semangat dalam 

pembelajaran. 

4. Analisis Data Tingkat Keefektifan Produk 

Data tingkat keefektifan produk diperoleh dari aktivitas peserta didik 

melalui pengamatan yang dilakukan observer selama mengikuti 

pembelajaran menggunakan Ma’caku Puisi kompetensi dasar Membaca 

teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dengan bahasa Indonesia 

dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. Data dapat dilihat pada 

lampiran Tabel 4.10. Hasil analisis aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran. 

Aktivitas peserta didik selama pembelajaran menggunakan Ma’caku 

Puisi kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan 

lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi 

yang tepat pada saat uji coba lapangan memperoleh tingkat pencapaian 
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89,00%. Jika dikonversikan pada kriteria keefektifan hasil ini memenuhi 

kriteria sangat efektif sehingga produk dapat digunakan tanpa revisi. 

Berdasarkan seluruh hasil analisis produk meliputi kevalidan, 

kepraktisan, kemenarikan, dan keefektifan dapat disimpulkan bahwa 

Ma’caku pembelajaran ini layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam 

dan lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan 

ekspresi yang tepat di kelas II SD Inpres Galangan Kapal I. Kelayakan 

media ini berdasarkan kriteria kelayakan yaitu memenuhi kriteria minimal 

valid, praktis, menarik, dan efektif. 

D. Revisi Produk 

Revisi produk bertujuan untuk menyempurnakan aplikasi media 

pembelajaran Ma’caku. Revisi dilakukan berdasarkan saran dan masukan 

dari ahli materi dan ahli media. Pada lampiran tabel 4.15 ini dipaparkan hasil 

revisi produk aplikasi media pembelajaran Ma’caku Puisi. 

Hasil revisi produk secara umum sesuai dengan saran dan masukan 

ahli, namun untuk saran menambahkan animasi bergerak pada icon 

Ma’caku tidak dapat peneliti lakukan. Hal ini dikarenakan Ma’caku Puisi 

yang peneliti kembangkan menggunakan software smart apps creator 3 

sehingga untuk setiap slide hanya terbatas pada gambar saja. Untuk 

mengatasi keterbatasan materi yang ditayangkan menggunakan Ma’caku, 

peneliti menambahkan animasi gerak terbatas dengan menu animasi fade 
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in gerakan ini hanya sebatas gerak semua berpindah tempat tanpa gerak 

animasi pertokoh. 

E. Kajian Produk yang Telah Direvisi 

Produk aplikasi media pembelajaran Ma’caku Puisi kompetensi dasar 

3.5. mencermati puisi anak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah 

melalui teks tulis dan lisan 4.5. Membacakan teks puisi anak tentang alam 

dan lingkungan dalam Bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi,dan 

ekspresi yang tepat sebagai sebagai bentuk ungkapan diri. Dikembangkan 

berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan di SD Inpres Galangan 

Kapal I, Tallo, Sulawesi selatan. Melalui analisis kebutuhan diketahui bahwa 

sumber belajar masih terbatas pada buku peserta didik, materi yang 

diberikan pada tema 5 Pengalamanku masih sangat terbatas. Kompetensi 

dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dengan 

bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat yang 

disampaikan pada buku tema 5 Pengalamanku peserta didik hanya terbatas 

pada beberapa daerah saja. 

Wawancara dengan peserta didik memberikan informasi bahwa 

mereka kesulitan untuk membaca puisi jika hanya membaca buku. 

Pengetahuan tentang cara membaca puisi yang benar sangat rendah. Guru 

menyampaikan bahwa bahan ajar berupa buku kurang diminati peserta 

didik. Meskipun demikian pembelajaran yang selama ini dilakukan pada 

kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan 

dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat 
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adalah dengan metode ceramah, tanya jawab, dan mengamati contoh yang 

ada di buku. Hal ini disebabkan tidak adanya sumber belajar lain yang dapat 

digunakan oleh guru. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan media 

pembelajaran yang sesuai sehingga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam 

dan lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan 

ekspresi yang tepat. 

Analisis teknologi menunjukkan bahwa SD Inpres Galangan Kapal I 

mempunyai kemampuan teknologi yang memadai untuk pengembangan 

aplikasi media pembelajaran ma’caku. Pada ruang kelas II terdapat LCD 

proyektor yang memungkinkan guru untuk menayangkan media ini secara 

klasikal. Guru juga telah terbiasa mengoperasikan komputer dan laptop 

sehingga dimungkinkan tidak mengalami kesulitan ketika memainkan 

media Ma’caku ini. 

Peserta didik SD Inpres Galangan Kapal I menunjukkan minat yang 

cukup besar terhadap pembelajaran menggunakan media Ma’caku. Hal ini 

diketahui dari hasil wawancara pada beberapa peserta didik yang merasa 

lebih tertarik menggunakan media Ma’caku daripada belajar hanya 

menggunakan buku. Oleh sebab itu Ma’caku dipilih sebagai alternatif 

sumber belajar peserta didik dengan pertimbangan media yang melibatkan 

indera penglihatan dan pendengaran akan lebih disukai peserta didik. 

Kombinasi materi auditif yang merangsang indera pendengaran dan materi 

visual yang merangsang indera penglihatan akan menciptakan komunikasi 
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yang lebih efektif sehingga guru dapat menciptakan pembelajaran yang 

lebih berkualitas. (Prastowo 2011) 

Pesan pembelajaran akan diterima dengan lebih baik oleh peserta 

didik apabila kata-kata dan gambar disajikan secara bersamaan (Mayer 

2001). Penyajian pesan menggunakan kata-kata dan gambar akan 

menghasilkan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan hanya 

menggunakan kata-kata saja. Oleh sebab itu dalam pengembangan media 

pembelajaran ini, materi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, 

melainkan dikombinasikan dengan gambar, video, dan audio yang tepat. 

Aplikasi media pembelajaran Ma’caku edisi Puisi kompetensi dasar 

3.5. mencermati puisi anak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah 

melalui teks tulis dan lisan 4.5. Membacakan teks puisi anak tentang alam 

dan lingkungan dalam Bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi,dan 

ekspresi yang tepat sebagai sebagai bentuk ungkapan diri yang 

dikembangkan peneliti mendapat tanggapan positif dari pengguna yaitu 

peserta didik dan guru. Pernyataan ini didasarkan pada hasil penilaian dan 

tanggapan pada uji coba pengguna. Peserta didik menyatakan bahwa ia 

merasa senang dengan proses pembelajaran dan tidak bosan dalam 

belajar. Guru menyampaikan bahwa media Ma’caku ini sangat membantu 

guru dalam menyampaikan kompetensi dasar 3.5. mencermati puisi anak 

dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan 

4.5. Membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam 

Bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi,dan ekspresi yang tepat sebagai 
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sebagai bentuk ungkapan diri. Aplikasi media pembelajaran Ma’caku juga 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Pernyataan tersebut 

disampaikan setelah guru melihat hasil evaluasi yang diperoleh setelah 

peserta didik belajar menggunakan media Ma’caku Puisi. Hasil evaluasi 

menunjukkan sebanyak 87% dari seluruh peserta didik telah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal sebesar 70 dengan rata-rata nilai peserta didik 

adalah 80,67. Media yang disesuaikan dan dirancang secara khusus 

memberi kontribusi bagi pengajaran yang efektif dari seluruh peserta didik 

dan bisa membantu peserta didik meraih potensi tertinggi mereka. 

(Smaldino 2008) 

Aplikasi media pembelajaran Ma’caku puisi berbasis kearifan lokal 

pada penelitian ini dikembangkan menggunakan Four-D Model. Langkah-

langkah Define, Design, Development and Dissemination merupakan 

singkatan dari 4 D yang merupakan langkah-langkah dari penelitian dan 

pengembangan (Sugiyono 2015). Pada penelitian ini pengembangan media 

disederhanakan sampai tahap pengembangan (develop), tanpa tahap 

penyebaran (disseminate), sehingga media yang telah dikembangkan 

hanya digunakan pada sekolah yang diujikan saja, tidak disebarkan ke 

sekolah lainnya. Proses pengembangan produk diawali dengan analisis 

kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisis kurikulum, buku guru, buku 

peserta didik, dan studi pendahuluan yang terdiri dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Dari hasil analisis dan studi pendahuluan 
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didapatkan gambaran proses pembelajaran dan karakteristik peserta didik 

SD Inpres Galangan Kapal I. 

Tahap kedua adalah mendesain aplikasi media pembelajaran 

Ma’caku Puisi Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun 

jadwal pengembangan, menentukan tim proyek, menentukan spesifikasi 

media, dan menentukan struktur materi. Tahap selanjutnya adalah 

pengembangan, pada tahap ini dikembangkan prototype aplikasi media 

pembelajaran Ma’caku. Kegiatannya meliputi pra produksi, produksi, dan 

pasca produksi. Pada tahap pra produksi kegiatan yang dilakukan adalah 

membuat story board. Fungsi dari story board adalah memberikan 

gambaran secara keseluruhan mengenai gagasan dari produk yang akan 

disajikan.  

Pada tahap produksi dibuat prototype aplikasi media pembelajaran 

Ma’caku edisi Puisi. Pembuatan prototype diawali dengan pengambilan 

download gambar, dan dilanjutkan pengerjaan media yang sesuai dengan 

story board. Pengambilan gambar untuk video pembelajaran di dalam 

aplikasi dibuat di dalam kelas saat siang hari. Dari video yang ambil peneliti 

kemudian mengerjakannya dan Menyusun video-video tersebut di software 

camtasia studio didapatkan gambar tempat wisata di kota Makassar dan 

video pembacaan puisi bertema pengalamanku di tempat wisata. 

Gambar yang peneliti dapatkan dipilih dan diedit menggunakan 

software paint. Proses selanjutnya adalah menyatukan gambar dan lagu 

menggunakan software Camtasia studio untuk menghasilkan aplikasi 
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media pembelajaran Ma’caku Puisi yang diharapkan. Ma’caku yang sudah 

jadi kemudian dikompilasi menggunakan software Smart apps creator 3 

(SAC3) sehingga menghasilkan tampilan yang menarik dan tombol-tombol 

navigasi yang mudah dioperasikan penggunaannya. Corel draw digunakan 

sebagai software pendukung untuk menghasilkan gambar animasi 

sedangkan audacity untuk sound pada aplikasi Ma’caku.  

Tahap berikutnya adalah pasca produksi yaitu proses pembuatan 

aplikasi media pembelajaran Ma’caku Puisi untuk smartphone dan 

pembuatan dalam bentuk file exe dalam bentuk software windows. Aplikasi 

yang sudah selesai diproduksi kemudian divalidasi. Validator terdiri dari ahli 

materi dan ahli media. Hasil dari validasi digunakan untuk revisi produk. 

Setelah produk aplikasi media pembelajaran Ma’caku Puisi direvisi 

berdasarkan tanggapan dan masukan ahli, dilanjutkan tahap empat yaitu 

implementasi. Pada tahap ini dilaksanakan uji coba kelompok kecil dan uji 

coba lapangan. Uji coba kelompok kecil dilakukan pada enam orang 

peserta didik kelas II SD Inpres Galangan Kapal I dengan tingkat 

pemahaman yang berbeda yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Hasil uji coba 

dianalisis kemudian dijadikan dasar perbaikan produk sebelum benar-benar 

diujicobakan di lapangan. Uji coba lapangan dilakukan pada peserta didik 

kelas II SD Inpres Galangan Kapal I yang berjumlah 30 orang secara 

keseluruhan.  

Tahap terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi 

formatif yaitu melakukan klasifikasi data yang diperoleh dari validasi ahli 
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dan uji coba pengguna. Kelayakan aplikasi media pembelajaran Ma’caku 

Puisi yang dikembangkan ditentukan berdasarkan hasil analisis data. 

Rekapitulasi hasil analisis data terkait dengan kevalidan, kepraktisan, 

kemenarikan, dan keefektifan aplikasi media pembelajaran Ma’caku 3.5. 

mencermati puisi anak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah 

melalui teks tulis dan lisan 4.5. Membacakan teks puisi anak tentang alam 

dan lingkungan dalam Bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi,dan 

ekspresi yang tepat sebagai sebagai bentuk ungkapan diri dilihat pada 

lampiran Tabel 5.1. Rekapitulasi hasil analisis tingkat kevalidan, 

kepraktisan, kemenarikan, dan keefektifan dari aplikasi media  

pembelajaran Ma’caku.  

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa aplikasi media 

pembelajaran Ma’caku kompetensi dasar 3.5. mencermati puisi anak dalam 

Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan 4.5. 

Membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam Bahasa 

Indonesia dengan lafal, intonasi,dan ekspresi yang tepat sebagai sebagai 

bentuk ungkapan diri. Untuk peserta didik kelas II sekolah dasar layak dan 

dapat digunakan sebagai suplemen pembelajaran karena berdasarkan 

hasil validasi ahli dan uji coba pengguna telah memenuhi persyaratan 

sebagai berikut. 

1. Melalui validasi ahli mendapat kategori sangat valid sehingga dapat 

digunakan tanpa revisi. 
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2. Berdasarkan hasil analisis angket pengguna yaitu peserta didik dan 

guru mengenai kepraktisan produk, mendapat kategori sangat praktis 

sehingga dapat digunakan tanpa revisi. 

3. Berdasarkan hasil analisis angket pengguna mengenai kemenarikan 

produk, mendapat kategori sangat menarik sehingga dapat digunakan 

tanpa revisi. 

4. Berdasarkan hasil analisis aktivitas peserta didik yang diperoleh 

melalui observasi, mendapat kriteria sangat praktis sehingga dapat 

digunakan tanpa revisi 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Ma’caku pembelajaran 

kompetensi dasar 3.5. mencermati puisi anak dalam Bahasa Indonesia atau 

Bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan 4.5. Membacakan teks puisi anak 

tentang alam dan lingkungan dalam Bahasa Indonesia dengan lafal, 

intonasi,dan ekspresi yang tepat sebagai sebagai bentuk ungkapan diri 

Untuk peserta didik kelas II sekolah dasar telah memenuhi persyaratan 

valid, praktis, menarik, dan efektif sehingga dapat digunakan sebagai 

suplemen pembelajaran. Revisi tetap dilakukan untuk menyempurnakan 

produk Ma’caku pembelajaran dengan memperhatikan saran dan masukan 

ahli materi dan ahli media.  

Penelitian dan pengembangan produk multimedia sebelumnya telah 

dilakukan oleh (Hastomo 2016) dengan model pengembangan ADDIE. 

Pengembangan ini menghasilkan Ma’caku yang diperuntukkan bagi 

peserta didik kelas II SD/MI. Pada pengembangan ini produk yang 
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dihasilkan adalah aplikasi berbasis android Ma’caku yang terdiri dari tiga 

menu. Pada pengembangan Ma’caku, pengembang membuat video 

pembelajaran bermuatan lokal. Pengembangan dilakukan hanya sampai 

pada tahap pengembangan dan produksi (development). Produk 

mendapatkan persentase keidealan dari dua ahli dan peer reviewer. 

Dibandingkan dengan produk pengembangan Ma’caku Puisi, 

Keunggulan dari produk ini adalah peserta didik menjadi bersemangat 

mempelajari kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan 

lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi 

yang tepat.  

Produk aplikasi media pembelajaran Ma’caku kompetensi dasar 

Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dengan bahasa 

Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat ini mempunyai 

karakteristik sebagai berikut. 

1. Materi yang disajikan dalam media Ma’caku ini adalah kompetensi 

dasar 3.5. mencermati puisi anak dalam Bahasa Indonesia atau 

Bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan 4.5. Membacakan teks puisi 

anak tentang alam dan lingkungan dalam Bahasa Indonesia dengan 

lafal, intonasi,dan ekspresi yang tepat sebagai sebagai bentuk 

ungkapan diri masuk dalam Tema 5 Pangalamanku. Aplikasi dibuat 

adalah tentang kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang 

alam dan lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi 



92 
 

 
 

dan ekspresi yang tepat untuk kelas II SD dan juga dapat digunakan 

untuk semua kalangan. 

2. Ma’caku ini berbentuk file apk. File aplikasi dapat digunakan untuk 

pembelajaran berbantuan HP Android dengan operating system 

android dan juga dapat digunakan pada laptop dengan System 

Operation Windows. File pendukung untuk pemutaran Ma’caku adalah 

file aplikasi dan exe dalam bentuk aplikasi. 

3. Software utama dalam produk pengembangan ini adalah Smart App 

Creator 3 sedangkan software pendukung adalah powerpoint, paint, 

corel draw. Powerpoint, corel draw dan paint digunakan untuk 

menggabungkan dan mengedit asset gambar, sedangkan software 

SAC3 digunakan untuk mengerjakan dan membuat aplikasi. 

4. Media ini tidak bersifat interaktif sehingga dalam pembelajaran, 

peserta didik dibantu dengan permainan yang berisi soal-soal yang 

dikerjakan langsung oleh peserta didik secara individu. 

5. Aplikasi media pembelajaran Ma’caku Puisi kompetensi dasar 3.5. 

mencermati puisi anak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah 

melalui teks tulis dan lisan 4.5. Membacakan teks puisi anak tentang 

alam dan lingkungan dalam Bahasa Indonesia dengan lafal, 

intonasi,dan ekspresi yang tepat sebagai sebagai bentuk ungkapan 

diri ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu: 
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a. Icon logo dan nama aplikasi  

Judul program pada produk pengembangan ini adalah Mari Baca 

Aku! Disingkat Ma’caku dengan icon gambar laki laki bersongkok bugis 

yang sedang membaca buku. Judul aplikasi memberikan informasi kepada 

pengguna tentang materi yang akan dipelajari dalam aplikasi. Judul 

disajikan berupa informasi tentang pokok materi atau pokok bahasan yang 

akan dipelajari. (Rusman 2012) 
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Gambar 4.4 Tampilan Icon Aplikasi 

b. Tampilan Splash Screen 

Pada Splash Screen adalah layar pembuka setiap kali kita membuka 

sebuah aplikasi android. Layar pembuka pada aplikasi Mari Baca Aku! yaitu 

gambar logo Universtis Muhammadiyah Makassar dan terdapat tulisan 

Pascasarjana Pendidikan Dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Layar Pembuka Aplikasi 
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c. Judul Aplikasi 

Pada menu judul terdapat gambar icon aplikasi Ma’caku berupa 

seorang anak yang sedang membaca buku dengan symbol K dan 

menggunakan songkok Racca menyimbolkan kearifan lokal Sulawesi 

Selatan.َ Diَ sebelahَ iconَ terdapatَ tulisanَ “Mari Baca Aku!” disingkat 

“Ma’caku”َdanَmanaَpengembangَaplikasi IَbuَHasriani.َTerdapat lَogoَduaَ

buah logo di pojok atas yaitu logo Tut Wuri Handayani dan logo Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Tombol Menu bersatu dengan gambar 

pengembang aplikasi. Untuk masuk menu utama dapat mengnekan tombol 

Play. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.5 Tampilan Awal 

d. Menu Utama 

Pada menu utama terdapat tulisan Mari Baca Aku! dan Ma’caku dan 

tiga menu utama yaitu Materi, Nonton, dan Ma’caku. Setiap menu di buat 

icon menu sehingga icon menu-menu menjadi petunjuk dari isi setiap menu 
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agar peserta didik dapat mengetahui isi dari menu sebulum di klik saat 

menggunakan aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Menu Utama 

e. Materi 

Menu materi adalah inti dari pengembangan media Ma’caku Puisi 

kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan 

dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. 

Dalam menu materi terdapat empat pilihan materi yang saling terkait pada 

aplikasi Ma’caku berisi yaitu video pembelajaran tentang cara membaca 

puisi dan video contoh pembacaan puisi bertema Pantai Losari dan 

Benteng Rotterdam agar peserta didik tidak merasa bosan maka peneliti 

menambahkan materi bernyanyi lagu berjudul Anging Mammiri. Pada video 

tersebut peserta didik akan mempelajari tentang cara membaca puisi 

dengan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang tepat dan contoh-contoh puisi 

yang dibawakan oleh peserta didik usia SD kelas II. 
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Gambar 4.7 Isi Menu Materi 

f. Nonton/Video 

Menu video meliputi penjelasan materi yang akan di buat puisi 

bertema Pengalamanku tentang objek wisata dan tempat bersejarah di Kota 

Makassar yang dinarasikan oleh seorang guru yang disajikan secara santai 

dan humoris sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan merasa berada 

di tempat tersebut. Pada video ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman 

bagi peserta didik yang telah mengunjungi tempat tersebut sehingga pserta 

didik sangat antusias dan senang menonton video tempat wisata dan 

tempat bersejarah dari daerahnya. 

g. Ma’caku/Permainan 

Menu game/permainan berisi soal-soal yang dibuat untuk menguji 

pemahaman dan ingatan peserta didik mengenai puisi. Soal dikemas 

dengan berbagai bentuk seperti pilihan ganda, geser jawaban, tebak judul 

puisi dan dengan musik benar dan salah sehingga peserta didik senang 

menjawab soalnya latihan yang diberikan. 



98 
 

 
 

Produk aplikasi media pembelajaran Ma’caku Puisi ini dikembangkan 

peneliti dengan memasukkan beberapa elemen, antara lain: 

1. Teks 

Teks merupakan kombinasi beberapa huruf yang membentuk suatu 

kata atau kalimat untuk menjelaskan maksud dari penulis sehingga 

pembaca dapat memahami pesan yang ingin disampaikan penulisnya 

(Munir 2013). Dalam produk pengembangan ini, teks digunakan untuk 

memberikan keterangan (caption) pada gambar sehingga pengguna dapat 

mengetahui nama pahlawan dan sejarah perjuangannya.  

Penentuan huruf dipertimbangkan berdasarkan kemenarikan dan 

kejelasan pesan. Teks dibuat sesuai dengan tampilan gambar. Gaya dari 

teks seharusnya selaras dengan unsur-unsur visual lainnya (Smaldino 

2008). Demi tujuan pengajaran atau penyampaian informasi disarankan 

memakai gaya yang terus terang, gaya teks yang polos yaitu tidak ada 

hiasan (Smaldino 2008). Oleh sebab itu peneliti menggunakan font Neucha 

untuk menuliskan sejarah perjuangan, tulisan Sulawesi Selatan 

menggunakan font lontara, dan font Showcard Gothik digunakan untuk 

menuliskan caption di bawah tayangan Ma’cakudengan pertimbangan font 

tersebut jelas dan menarik agar mudah dibaca dan menarik perhatian 

sehingga dapat memberikan penekanan pada pesan-pesan tertentu, warna 

teks sebaiknya kontras dengan warna background (Smaldino 2008). Pada 

media ini background menu halaman judul, beranda, dan halaman penutup 

berwarna biru muda sehingga peneliti memilih menggunakan warna merah 
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dan hitam untuk teksnya. Untuk petunjuk, tujuan pembelajaran, gudang 

info, dan profil pengembang digunakan teks berwarna putih bayangan 

merah dengan background merah putih. Pada aplikasi Ma’caku Puisi warna 

background tiap-tiap pahlawan berbeda-beda, namun demikian juga warna 

teks tetap sama yaitu hitam teks menyesuaikan warna background papan 

nama yaitu putih yang ada dengan tetap mempertimbangkan segi 

kekontrasan warna. 

Hal lain yang diperhatikan dalam pengembangan media Ma’caku Puisi 

ini adalah ukuran font. Ukuran teks sangat penting bagi kemudahan 

keterbacaan (Smaldino 2008). Dengan mempertimbangkan keterbacaan 

teks oleh peserta didik antara mata dan smartphone di 20 cm paling maka 

dalam media ini digunakan ukuran 50 point. 

2. Gambar 

Ma’caku Puisi ini dibuat dengan menyusun gambar-gambar tempat 

temapat wisata dan bersejarah di Kota Makassar berupa foto yang diunduh 

dari internet. Gambar sebagian mempunyai resolusi rendah dan warna 

yang kurang tajam karena kurangnya sumber gambar yang dapat diambil. 

Namun demikian pada umumnya gambar dari kamera memerlukan 

pengeditan karena agar dapat terlihat jelas. Gambar-gambar pahlawan 

diolah melalui aplikasi Camtasia Studio kemudian dibuat menjadi sebuah 

video pembelajaran yang dilengkapi dengan sedikit narasi. 
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3. Audio  

Audio yang digunakan dalam produk pengembangan ini berupa sound 

effect, background sound (backsound), dan lagu daerah. Sound effect 

digunakan pada tiap kemunculan animasi teks dan gambar serta 

pergerakan kursor pada tombol navigasi. Backsound digunakan sebagai 

audio pada beranda. Audio yang digunakan sebagai backsound adalah kids 

opener levidio dan instrumen lagu Anging Mammiri. Pada Ma’caku yang 

terdapat dalam menu materi. 

4. Animasi 

Pada produk pengembangan ini animasi terdapat pada opening, 

beranda, dan closing. Pada opening pertama animasi digunakan pada saat 

memunculkan logo Universitas Muhammadiyah, fakultas, dan jurusan 

kemudian opening kedua judul program, logo, dan nama pengembang. 

Animasi juga digunakan pada beranda untuk memunculkan menu program. 

Pada closing, animasi berupa teks bergerak memunculkan kalimat pesan 

moral dan ucapan terima kasih. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pada bagian akhir penulis memaparkan kesimpulan yaitu:  

1. Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk berupa aplikasi 

android media Ma’caku Puisi dengan menggunakan Software pembuat 

aplikasi android bernama Smart App Creator 3 sedangkan software 

pendukung adalah powerpoint, paint, corel draw. Powerpoint, corel 

draw dan paint digunakan untuk menggabungkan dan mengedit asset 

gambar, sedangkan software SAC3 digunakan untuk mengerjakan dan 

membuat aplikasi. Tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan media 

pembelajaran interaktif Ma’caku Puisi sebagai berikut: a) tahap 

pengumpulan informasi; b) tahap perencanaan; c) tahap 

pengembangan; dan d) tahap validasi dan ujicoba. Materi di dalam 

media pembelajaran yaitu tema 5 Pengalamanku, Media pembelajaran 

yang dikembangkan juga dilengkapi dengan games latihan pada akhir 

pembelajaran untuk evaluasi kesimpulan ini menjawab rumusan 

masalah pertama. 

2. Aplikasi android media Ma’caku Puisi dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran materi mengenal pahlawan yang ada di Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil validasi ahli, media 

Ma’cakuَ memenuhiَ kriteriaَ sangatَ validَ denganَ rata-rata kevalidan 
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produk sebesar 81,85% kesimpulan ini menjawab rumusan masalah 

kedua.  

3. Tingkat kepraktisan dan kemenarikan produk berdasarkan uji coba 

pengguna berturut-turut adalah 96,38% dan 94,39%, hal ini 

menunjukkan bahwa aplikasi media pembelajaran Ma’caku Puisi 

memenuhi kriteria sangat praktis dan sangat menarik sehingga dapat 

digunakan tanpa revisi. Keefektifan diukur berdasarkan aktivitas 

peserta didik kesimpulan ini menjawab rumusan masalah ketiga.  

4. Aktivitas peserta didik selama pembelajaran menggunakan aplikasi 

media pembelajaran Ma’caku Puisi pada saat uji coba lapangan 

memperoleh tingkat pencapaian 89,00%. Jika dikonversikan pada 

kriteria keaktifan hasil ini memenuhi kriteria sangat aktif sehingga 

produk dapat digunakan tanpa revisi. Berdasarkan seluruh hasil 

analisis produk meliputi kevalidan, kepraktisan, kemenarikan, dan 

keefektifan dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran  Ma’caku 

Puisi ini sangat layak untuk digunakan sebagai suplemen pembelajaran 

materi Mengenai pemantapan membaca permulaan kesimpulan ini 

menjawab rumusan masalah keempat. 

B. Saran 

1. Saran pemanfaatan 

Beberapa saran pemanfaatan produk aplikasi media pembelajaran 

Ma’caku Puisi kompetensi dasar Membaca teks puisi anak tentang 
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alam dan lingkungan dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi 

dan ekspresi yang tepat, antara lain: 

a) Pemanfaatan media Ma’caku Puisi  masih perlu dikembangkan 

pada materi atau tema lain agar dapat digunakan di beberapa 

materi atau tema. 

b) Aplikasi android media Ma’caku Puisi dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran materi kompetensi dasar3.5. mencermati puisi 

anak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah melalui teks 

tulis dan lisan 4.5. Membacakan teks puisi anak tentang alam dan 

lingkungan dalam Bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi,dan 

ekspresi yang tepat sebagai sebagai bentuk ungkapan diri. Hasil 

validasiَahliَmateri,َmediaَMa’cakuَmemenuhi kriteria sangat valid. 

Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi media pembelajaran Ma’caku 

memenuhi kriteria sangat praktis dan sangat menarik sehingga 

dapat digunakan tanpa revisi. Hasil validasi ahli media, media 

Ma’caku Puisi memenuhi kriteria sangat valid. hal ini menunjukkan 

bahwa aplikasi media pembelajaran Ma’caku Puisi memenuhi 

kriteria sangat praktis dan sangat menarik sehingga dapat 

digunakan tanpa revisi dengan saran bahwa aplikasi ini di 

kembangkan lagi untuk materi lain aplikasi pembelajaran Ma’caku 

Puisi ini sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran 

materi Mengenal puisi. Aplikasi media Ma’caku Puisi kompetensi 

dasar Membaca teks puisi anak tentang alam dan lingkungan 
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dengan bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang 

tepat ini dilakukan dengan tujuan agar produk dapat digunakan oleh 

peserta didik kelas II SD secara luas. Dengan diseminasi ini 

diharapkan Ma’caku dapat digunakan oleh banyak pihak yang 

membutuhkan 

2. Diseminasi 

Penelitian yang berjudul Pengembangan Aplikasi Android Ma’caku 

Berbasis Budaya Lokal Untuk Menumbuh Kembangkan Keterampilan 

Membaca Permulaan bagi Siswa Kelas Kompleks SD Inpres Galangan 

Kapal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, telah didesiminasikan 

di Forum KKG Gugus IV Kecamatan Tallo. 

3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Produk aplikasi media pembelajaran Ma’caku ini pembelajaran puisi 

dengan kearifan lokal Kota Makassar pada kelas II tema 5 Pengalamanku, 

meskipun tidak membahasa secara utuh membahas tema 5 pengalamanku 

sehingga akan dikembangkan lagi untuk materi materi lain di kelas II 

selanjutnya. Saran untuk pengembangan produk lebih lanjut adalah dengan 

membuat Ma’caku untuk tema lain yang lebih. Ma’caku dapat dibuat berseri, 

setiap seri berisi tema lainnya di kelas II atau tentang pengetahuan umum 

untuk semua jenjang kelas. 
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Gambar 5.1 Kegiatan diseminasi produk  
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