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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan di SDN Sumberejo Pasuruan, pada tanggal 

18 Mei 2019 memiliki tujuan untuk menerapkan sebuah produk yang telah selesai 

dikembangkan oleh peneliti yaitu media yang berupa E-book Retells dan 

mendapatkan hasil respon siswa. Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang 

yang ada di lapangan maka dibutuhkan sebuah media baca yang lebih berinovasi 

untuk menumbuhkan minat baca siswa di SDN Sumberejo I, Pasuruan. 

Penelitian pada pengembangan media baca E-book Retells yang 

diujicobakan di kelas II SD, mengacu pada sebuah model pengembangan yaitu 

ADDIE dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 – Mei 2019. Model ADDIE 

memiliki 5 prosedur penelitian, yaitu:  Analyze (Analisis), Design (Perancangan), 

Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation 

(Implementasi). (Sumber dikutip dalam: Bilfaqif, 2015: 11) 

Berikut waktu pelaksanaan masing-masing tahapan dalam table 4.1: 

Tabel 4.1 Waktu pelaksanaan Penelitian Pengembangan 

 

No Prosedur Pengembangan Waktu Pelaksanaan 

1.  Analiyze Analisis Kebutuhan dan Analisis 

Karakteristik siswa 

Oktober-Nopember 

2018 

2.  Design Pemilihan materi sesuai kebutuhan 

siswa 

Oktober-Nopember 

2018 

Pembuatan desain media Desember 2018 

Perencanaan evaluasi Desember 2018 

3.  Development Pembuatan media Januari-April 2019 

Validasi ahli materi Mei 2019 

Validasi ahli media Mei 2019 
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No Prosedur Pengembangan Waktu Pelaksanaan 

4.  Implementation Uji Coba Mei 2019 

5.  Evaluation Produk Akhir Media Mei 2019 

Berikut merupakan hasil pelaksanaan pada masing-masing tahapan: 

1. Analyze (Analisis) 

Analisis kebutuhan dilakukan, guna bertujuan untuk mendapatkan 

informasi lebih lanjut mengenai kebutuhan siswa terhadap media baca E-Book 

Retells pada proses GLS (Gerakan Literasi Sekolah) agar lebih optimal. Langkah 

paling awal yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah observasi dan 

wawancara dengan salah satu guru di SDN Sumberejo I. Observasi dan 

wawancara yang dilakukan berkaitan tentang proses pelaksanaan program GLS 

(Gerakan Literasi Sekolah) yang sudah dilaksanakan oleh sekolah dan juga minat 

baca siswa dalam pelaksanaan membaca serta kendala yang terjadi. Berdasarkan 

hasil observasi yang sudah didapatkan bahwa proses GLS (Gerakan Literasi 

Sekolah) berlangsung cukup lancar, meskipun masih terdapat beberapa siswa 

yang kurang minat dalam membaca maupun memahami apa yang mereka baca. 

Pada proses wawancara yang sudah dilakukan dengan guru kelas II bahwa 

kurangnya referensi buku yang terdapat di perpustakaan sekolah maupun di kelas 

menjadi kendala sehingga minat baca siswa berkurang. 

Sarana dan Prasarana baca yang ada di SDN Sumberejo I Pasuruan 

meliputi buku-buku bacaan yang ada di sekolah maupun buku bacaan yang ada di 

kelas. Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan di kelas saat pelaksanaan 

GLS (Gerakan Literasi Sekolah), siswa terlihat bosan dengan buku bacaan yang 

tersedia dengan banyaknya teks dan sedikit warna maupun gambar sehingga 

menimbulkan ketidak fokusan membaca dan cepat merasa bosan dalam membaca. 
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Siswa yang sudah bosan ataupun kurang minat dalam membaca membuat dirinya 

bergerak dalam mengganggu teman bahkan mengajak temannya berbicara. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah didapatkan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya inovasi terbaru dalam sebuah 

buku bacaan yang bisa merangsang minat baca siswa dan juga menambah 

wawasan maupun kreatifitas siswa dalam membaca. Maka dari itu peneliti 

mengembangkan sebuah media baca yang berbasis IT, berbentuk flash yaitu E-

Book Retells yang mempunyai harapan dapat menumbuhkan minat baca pada 

siswa SD terutama pada siswa kelas rendah. 

2. Design (Perancangan) 

Perencanaan dan perancangan produk dilakukan setelah melaksanakan 

sebuah pengamatan tentang karakteristik siswa ketika proses GLS (Gerakan 

Literasi Sekolah) dilaksanakan. Selanjutnya peneliti akan melakukan perancangan 

desain produk media baca yang akan dikembangkan yang berupa e-book retells. 

Adapun materi yang digunakan pada pengembangan media ini : 

Tabel 4.2 Isi materi pada media e-book retells 

 

SEJARAH ANGKA 

Catatan angka pertama kali ditemukan pada selembar tanah liat yang dibuat suku sumeria 

yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 SM (Sebelum Masehi) 

 

Bangsa Mesir Kuno menulis angka-angka di daun lontar, yang berlambangkan 

 

Bangsa Roma menggunakan tujuh tanda untuk mewakili angka, yaitu I, V, X, L, C, D dan 

M yang dikenal dengan angka Romawi. Angka ini digunakan di seluruh Eropa hingga 

abad pertengahan 
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SEJARAH ANGKA 

Angka modern saat ini berasal dari simbol yang digunakan oleh para ahli matematika 

Hindu India sekitar tahun 200 SM (Sebelum Masehi), yang kemudian dikembangkan dan 

disebarkan oleh bangsa Arab sehingga angka-angka tersebut disebut juga dengan angka 

Arab 

 

Dari sejara terbentuknya angka-angka, angka nol “0” merupakan angka yang 

kemunculannya paling belakangdan pernah ditolak oleh kalangan gereja kristen. Ilmuwan 

muslim yang paling berjasa dalam memperkenalkan nol ini adalah Al-Khawarizme 

melalui karya monumentalnya yang terkenal Al-Jabr Wa’l Muqabala (Al-Jabar). Angka 

nol ini kemudian dibawa ke Eropa oleh Leonardo Fibonacci dalam karyanya Liber Abaci 

dan semakin dikenal luas pada zaman Renaissance dengan tokoh-tokohnya Leonardo Da 

Vinci dan Rene Descardes. 

Nama lengkap : Abu Abdullah Muhammad bun Musa Al-Khawarizmi 

Lahir pada : Tahun 780 Masehi- 840 Masehi di Khawarizmi 

Dikenal dengan sebutan : Abu Abdullah/ Al-Khawarizmi 

Gelar yang terkenal : Ahli Matematika & Bapak Ilmu Aljabar 

Sumber buku: Buku Online 

Setelah menentukan materi yang akan digunakan pada media e-book 

retells, maka selanjutnya dilakukan tahap perancangan media. E-book retells yang 

akan dikembangkan berupa suatu bacaan yang terdapat karakter-karakter yang 

sudah disesuaikan dengan karakter siswa SD serta penambahan latar musik 

sebagai pengiring bacaan maupun berbagai paduan warna yang digunakan guna 

untuk meningkatkan minat baca siswa dalam membaca. 

 

3. Development (Pengembangan) 
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Development atau tahap pengembangan ini merupakan tahapan yang 

penting karena pada tahap ini peneliti harus memproduksi sebuah produk e-book 

retells menjadi sebuah produk yang nyata sehingga sudah tidak memakai 

prototype lagi sebagai media rancangan. Tahap pengembangan media baca e-book 

retells yaitu: 

1. Membuat desain karakter Nini sesuai dengan karakteristik siswa sekolah 

dasar. Karakter Nini berperan sebagai karakter yang selalu mengajak siswa 

untuk dapat memandu bacaan atau peranan teman baca dalam e-book retells. 

2. Menentukan tampilan layar utama dengan dilengkapi kalimat sapaan dan 

ajakan serta tombol-tombol informasi. 

3. Menentukan gambar latar yang akan digunakan pada setiap tampilan. 

Terdapat background atau gambar latar yang sama dan juga ada terdapat 

gambar latar yang berbeda (sesuai dengan konsep yang digunakan). 

4. Menentukan judul dan warna-warna tiket dalam tampilan layar pada bagian 

pemilihan tiket. 

5. Menentukan materi yang dijadikan sebagai bahan bacaan dengan 

menggunakan konsep sebuah percakapan dan ucapan yang akan diucapkan 

oleh karakter-karakter yang sudah ditentukan. 

6. Menentukan letak tombol next (lanjut) dan back (kembali) serta home yang di 

sesuaikan dengan warna pada layar tampilan. 
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Adapun tampilan produk media baca e-book retells dapat dijelaskan pada 

uraian berikut ini: 

a. Deskripsi Produk Media Baca E-book Retells 

1. Tampilan layar utama dalam media baca e-book retells 

 
Gambar 4.1 Tampilan layar utama 

 

 

 
Gambar 4.2 Tampilan layar utama 

 

 

 
Gambar 4.3 Tampilan layar utama 

 

 

Pada tampilan awal media menampilkan identitas dari peneliti yang terdiri 

dari nama fakultas, nama universitas, nomor induk mahasiswa yang dimiliki oleh 

peneliti dan juga nama lengkap peneliti. Selanjutnya, terdapat layar selamat 

datang dan penampilan nama media yang sudah dikembangkan serta terdapat 
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tombol petunjuk untuk melanjutkan masuk kedalam media. Setelah masuk 

kedalam media, terdapat salam sapa-an yang diucapkan oleh karakter yang 

bernama “Nini” dan terdapat 3 tanaman yang memberikan informasi berbeda 

berupa Identitas peneliti, pendahuluan, dan referensi yang dipakai dalam 

menyusun materi media. Pada layar ini, juga terdapat tombol petunjuk 

penggunaan media maupun tombol kembali ke layar utama. Terdapat tombol 

mulai yang difungsikan sebagai awal mulai untuk membaca sambil naik kereta. 

Tombol-tombol yang ada di layar sebelum mulai lebih jelasnya ditampilkan 

seperti dibawah ini dengan petunjuk lingkaran merah:  

Tabel 4.3 Tampilan pada tombol yang dipilih dengan tanda lingkaran merah 

 

Gambar Tombol yang dipilih Tampilan layar dari tombol yang 

dipilih 
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Gambar Tombol yang dipilih Tampilan layar dari tombol yang 

dipilih 

  

Sumber : Olahan Peneliti 

2. Tampilan layar di Stasiun Litersi Numerasi dalam Media baca e-book retells 

Tampilan layar selanjutnya yaitu pada tampilan layar di Stasiun Literasi 

Numerasi terdapat sebuah gedung stasiun yang terdapat pohon di kanan dan kiri 

gedung serta terdapat bendera merah putih yang menandakan bahwa stasiun 

bertempat di Indonesia. Pada layar menuju stasiun hanya berdurasi selama lima 

detik saja untuk menandakan bahwa pembaca menuju literasi numerasi. 

Sesampainya di stasiun literasi numerasi, karakter Nini akan memberitahukan 

bahwa sudah sampai di stasiun dan akan mengajak pembaca untuk ke layar 

selanjutnya guna memilih tiket baca. Lebih jelasnya akan ditampilkan gambar 

seperti dibawah ini: 

 

Gambar 4.4 Tampilan layar menuju stasiun literasi numerasi 
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Gambar 4.5 Tampilan layar menuju stasiun literasi numerasi 

 

3. Tampilan layar pada menu pemilihan tiket dalam media baca e-book retells 

 

Gambar 4.6 Tampilan layar pada menu pemilihan tiket 

 

Pada tampilan layar pemilihan tiket, terdapat enam tiket yang disuguhkan 

untuk bisa dipilih. Tiket disediakan dengan tampilan warna yang berbeda untuk 

merangsang respon siswa dalam minat baca. Terdapat karakter Nini sebagai 

karakter yang selalu mengajak dalam kebiasaan membaca. Tiket dapat dipilih 

secara acak sesuai dengan keinginan siswa.  

4. Tampilan layar materi dalam media baca e-book retells 

Pada menu materi akan di tampilkan setelah memilih salah satu tiket dan 

akan dibawa kedalam gerbong kereta. Tampilan materi yang disuguhkan yaitu 

terdapat kereta yang berjalan dan selanjutnya otomatis akan memperlihatkan 

keadaan di dalam kereta. Pada tampilan materi yang berfungsi sebagai bahan 

bacaan, ditampilkan di layar sebuah kertas yang memiliki background penumpang 
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kereta dan juga terdapat tiga karakter siswa SD sebagai perantara pembaca. Tiga 

karakter tersebut memiliki nama yang ebrbeda yaitu Nini, Adi, dan Doni.  

Materi dibuat seperti sebuah percakapan atau ucapan yang diucapkan oleh 

salah satu karakter untuk mengajak para membaca lebih fokus lagi dalam 

membaca dan tidak membuat bosan dalam membaca. Terdapat warna hijau pada 

setiap nama yang menandakan siswa tersebutlah yang sedang membaca dan 

menjelaskan materi. Pada tampilan materi semua memiliki tampilan yang sama 

namun hanya membedakan materi baca dan pergantian karakter yang 

mengucapkan. Lebih jelasnya akan ditampilkan gambar seperti dibawah ini: 

Tabel 4.4 tampilan materi pada media baca e-book retells 

 

Tampilan Menu Tiket yang Dipilih Tampilan Materi 

 1.  

2.  

 1.  
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Tampilan Menu Tiket yang Dipilih Tampilan Materi 

 

2.  

 

3.  

 1.  

2.  

3.  

 1.  

 

 

 

Tampilan Menu Tiket yang Dipilih Tampilan Materi 
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2.  

3.  

4.  

5.  

 1.  

2.  

 

 

 

Tampilan Menu Tiket yang Dipilih Tampilan Materi 
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 1.  

2.  

3.  

Sumber : Oalaha Peneliti 

b. Validasi 

Setelah e-book retells selesai dibuat, maka tahap selanjutnya yaitu 

mengvalidasikan kepada ahli materi dan ahli media dengan tujuan mengetahui 

kelayakan sebuah media baca e-book retells sehingga layak untuk di uji cobakan. 

Setelah itu melakukan revisi yang sudah disarankan oleh ahli materi dan ahli 

media untuk perbaikan media sampai memang dianggap layak untuk di uji 

cobakan. Pelaksanaan validasi materi dengan ahli materi pada penelitian ini 

dilakukan sebanyak satu kali dan validasi media kepada ahli media dilakukan 

sebanyak dua kali. 

Produk media baca sudah melakukan uji kevalidan oleh para ahli materi 

dan ahli media. Kevalidan e-book retells sebagai media baca dapat dilihat dari 

hasil angket validasi. Validasi ahli materi mendapatkan nilai kevalidan 75 dengan 

kategori layak digunakan sebagai media baca dengan revisi. Hasil angket validasi 
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dari ahli media mendapatkan nilai kevalidan dengan kategori. Adapun hasil dari 

validasi ahli materi maupun ahli media sebagai berikut: 

1. Validasi ahli materi 

Validasi ahli materi ditujukan kepada dosen PGSD-UMM yaitu ibu Ima 

Wahyu P.U., M.Pd. validasi materi terhadap media baca e-book retells dilakukan 

hanya dalam satu aspek yang memiliki indikator yang berbeda. Aspek tersebut 

yaitu Isi Materi saja. Validasi dilakukan satu kali tahap, yang dilaksanakan pada 

tanggal 16 Mei 2019. 

Hasil dari perolehan skor yang didapatkan dari ahli materi yaitu 

mendapatkan skor 75 dengan presentasi sebesar 75% dengan kategori “Baik”. 

Berikut merupakan angket dari hasil uji coba oleh ahli materi: 

Tabel 4.5 Rekapitulasi hasil validasi ahli materi 

No Aspek Penilaian Nilai Validasi Catatan 

 Isi Materi 

Penyajian materi yang hirarkis dari 

umum ke khusus  

  

 

Gambar 

macam-macam 

angka 

diperjelas lagi 

1.  4 

2.  Kelengkapan materi dalam media yang 

dikembangkan 

3 

3.  Penyajian 55ahasa sesuai dengan PUEBI 

(Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia) 

3 

4.  Menyajikan kalimat-kalimat yang 

interaktif 

3 

5.  Kemudahan 55ahasa yang digunakan 

pada media 

2 

6.  Keleluasaan materi yang terdapat pada 

perkembangan media 

3 

7.  Kedalaman materi yang terdapat pada 

perkembangan media 

3 

8.  Keakuratan konsep  materi pada media 

yang dikembangkan 

3 

9.  Materi disajikan secara konkret 3 
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No Aspek Penilaian Nilai Validasi Catatan 

10.  Kesesuaian materi untuk siswa kelas 

rendah 

  

Total 30  

Total skor maksimal 40  

Presentase 75%  

Sumber : Olahan Peneliti 

Berdasarkan hasil dari validasi yang sudah dilakukan oleh ahli materi 

media baca e-book retells maka mendapatkan nilai 75%. Nilai presentase yang 

didapatkan ≥50%, sehingga media e-book retells layak digunakan dari segi aspek 

isi materi. Hasil angket selengkapnya terdapat pada lampiran penelitian. 

2. validasi ahli media 

Validasi ahli media ditujukan kepada dosen PGSD-UMM yaitu kepada 

bapak Ari Dwi Maryono, M.Pd. Validasi media baca e-book retells yang 

dilakukan terdapat 3 aspek yang masing-masing mempunyai indikator yang 

berbeda-beda, yaitu meliputi pemograman, tampilan, dan kualitas fisik. Validasi 

yang dilakukan sebanyak dua kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda pula, 

yaitu pada validasi pertama tanggal 12 Maret 2019 dan pada validasi kedua 

dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi hasil validasi ahli media 

 

No. Aspek Penilaian Nilai Catatan 

Validasi 1 Validasi 2 

 Pemograman   Validasi 1: 

- Aktifkan 

semua 

pemilihan tiket 

- buat 

background 

materi 

tidak 

bergerak 

cepat 

- nama stasiun 

1.  Kemudahan pemakaian program 3 4 

2.  Kemudahan memilih menu program  3 4 

3.  Kemudahan masuk dan keluar 

program 

3 4 

4.  Kemudahan memahami struktur 

tombol 

3 3 

5.  Ketepatan reaksi button (tombol) 3 3 
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6.  Petunjuk penggunaan jelas 3 3 langsung 

bernama Stasiun 

Literasi 

Numerasi 

- Beri karakter 

disetiap materi 

 

 

Validasi 2: 

- Tampilan 

background 

perlihatkan 

secara utuh 

- tampilkan 3 

karakter saja 

- materi dibuat 

seperti 

percakapan atau 

ucapan 

 Tampilan   

1.  Menu tampilan sangat berwarna 3 3 

2.  Media dapat terlihat dari jarak jauh 3 3 

3.  Huruf yang digunakan mudah dibaca 3 3 

4.  Jarak antar kata tidak terlalu dekat 3 3 

5.  Ukuran huruf sudah sesuai standar 3 4 

6.  Kualitas tampilan gambar menarik 3 3 

7.  Kesesuaian komposisi warna 3 3 

8.  Karakter sesuai dengan siswa SD 3 3 

9.  Penempatan Judul, ilustrasi/gambar 

tidak mengganggu pemahaman 

dalam membaca 

3 3 

10.  Tidak terlalu menggunakan banyak 

jenis huruf 

3 3 

11.  Spasi antar huruf normal 3 4 

 Kualitas Fisik   

1.  Kapasitas program untuk kemudahan 

duplikasi atau penggandaan 

3 3 

2.  Ukuran file terjangkau  3 3 

 Total Skor 57 62  

 Total Skor Maksimal 76 76  

 Presentase 75% 82%  

Sumber : Olahan Peneliti 

 

Setelah kuisioner dari ahli media sudah terisi dan mendapatkan saran-saran 

yang harus dibenarkan, maka media baca e-book retells diperbaiki oleh peneliti 

sesuai dengan saran yang sudah disebutkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai: 

 

 

Tabel 4.7 Tampilan media dari sebelum dan sesudah revisi 

No. Saran Sebelum Revisi Setelah Revisi 

 Validasi 1:   
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1.  Aktifkan 

semua 

pemilihan 

tiket 

 

  

2.  Buat 

background 

materi 

tidak 

bergerak 

cepat 

   

3.  Nama 

stasiun 

langsung 

bernama 

Stasiun 

Literasi 

Numerasi 

 

  

4.  Beri 

karakter 

disetiap 

materi 

 

  

 Validasi 2:   

1.  Tampilan 

background 

perlihatkan 

secara utuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Tampilkan 

3 karakter 

saja 

 

3.  Materi 

dibuat 

seperti 

percakapan 

atau ucapan 

Berdasarkan hasil dari kuisioner yang sudah di isi oleh ahli media setelah 

melakukan revisi, maka nilai prosentase yang didapatkan sebesar 82%. Skor yang 
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ditetapkan memperoleh hasil nilai layak digunakan sebagai media baca dengan 

revisi. Hasil angket selengkapnya terdapat pada lampiran. 

Tabel 4.8 Hasil validasi ahli materi, ahli media 

 

No Validasi Presentase Kualifikasi Keterangan 

1. Ahli Materi 75% Baik Layak digunakan 

2. Ahli Media 82% Baik Layak digunakan 

Sumber : Olahan Peneliti 

4. Implementation (Implementasi) 

Tahap selanjutnya yaitu implementasi yang merupakan pelaksanaan dalam 

penerapan uji coba media baca yang sudah dikembangkan. Media baca e-book 

retells dapat di implementasikan dimana saja, namun peneliti menguji cobakan 

didalam kelas untuk mempermudah pelaksanaan pada tempat dan alat yang 

digunakan. Penerapan media e-book retells sudah dilaksanakan pada hari Sabtu, 

18 Mei 2019 di SDN Sumberejo I pada kelas 2. Penerapan yang dilakukan oleh 

peneliti hanya menghabiskan waktu 1 hari saja, karena pada materi baca yang 

tercantum pada media baca e-book retells dapat dihabiskan selama satu hari 

ataupun dapat dipahami secara cepat oleh siswa. Peneliti berperan langsung dalam 

penerapan implementasi yang sudah dilakukan tanpa bantuan dari guru. 

 

Gambar 4.7 Implementasi media di kelas 

Pada saat pelaksanaan, siswa sangat antusias sekali dalam membaca 

dengan menggunakan layar besar yang menampilkan bacaan disertai gambar dan 
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iringan musik. Siswa fokus dan menikmati apa yang mereka lihat dan baca, 

karena siswa cenderung menyukai sesuatu hal yang jarang dijumpai dan menarik 

perhatian. Warna dan gambar yang ditampilkan pada media baca e-book retells 

menjadi salah satu alasan dalam menarik perhatian siswa. Penerapan pada media 

e-book retells dilaksanakan pada saat awal masuk kelas yaitu pada saat 

pelaksanaan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) yang biasa dilaksanakan sebelum 

pembelajaran dimulai, sehingga siswa juga termotivasi untuk membaca setiap 

harinya karena membaca tihak hanya bisa menggunakan buku kongkret. 

 

Gambar 4.8 Implementasi media di kelas 

 

Pada saat melaksanakan penerapan media baca e-book retells, peneliti 

menjelaskan dahulu cara penggunaan media e-book retells kepada siswa. Setelah 

instruksi yang sudah dijelaskan sudah selesai, maka siswa diajak membaca 

bersama dan bergantian dengan didampingi peneliti. Pada saat proses membaca 

secara bergantian, siswa diberi kesempatan mengoperasikan sendiri media baca e-

book retells melalui laptop dengan didampingi oleh peneliti. Setelah proses 

membaca selesai, peneliti meminta siswa secara acak maju kedepan untuk 

menjelaskan materi apa saja yang sudah dipahami setelah membaca melalui media 

baca e-book retells.  
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Pada saat pelaksanaan implementasi media baca, guru kelas II juga ikut 

serta mendampingi saat proses berlangsung. Respon sari guru juga sangat bagus 

dan memberikan kesan yang berbeda karena memberikan inovasi yang baru dalam 

melaksanakan proses GLS (Gerakan Litersi Sekolah) karena dapat dilihat dari 

antusias siswa dalam melaksanakannya.  

Pembagian angket dilakukan pada saat implementasi telah selesai 

dilaksanakan. Angket yang dibagikan kepada siswa yaitu angket respon siswa 

yang bertujuan untuk mengetahui respon dari siswa agar memberikan nilai pada 

media baca e-book retells tentang pernyataan yang ada di angket sehingga 

menghasilkan nilai yang diharapkan sesuai dengan penilaian siswa. Setiap siswa 

kelas 2 yang sudah melaksanakan implementasi mendapatkan satu angket dari 

peneliti untuk di isi dan memberikan penilain terhadap angket yang sudah 

dibagikan. Setelah siswa menerima angket, peneliti memberikan penjelasan 

kepada siswa tata cara mengisi dan menjelaskan maksud dari poin-poin yang ada 

di angket.  

1. Hasil angket respon guru 

Guru yang bersangkutan mendapatkan angket kuisioner guna untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal mengenai kemenarikan media sebagai media 

baca dalam proses GLS (Gerakan Literasi Sekolah). Proses implementasi media 

baca sudah dilaksanakan di SDN Sumberejo I dan hasil respon guru dapat dilihat 

dari skor 4,3,2,1 menggunakan kuisioner skala likert. Berikut adalah hasil angket 

respon guru yang tertera pada tabel: 

 

Tabel 4.9 Hasil Angket respon guru 
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No Aspek Presentase Kriteria 

1.  Tampilan warna media 4 Sangat Baik 

2.  Ukuran media 4 Sangat Baik 

3.  Media mudah dipahami 3 Baik 

4.  Media dapat terlihat dari jarak jauh 4 Sangat Baik 

5.  Media aman bagi siswa 4 Sangat Baik 

6.  Media Tahan Lama 4 Sangat Baik 

7.  Media mudah dibawa 4 Sangat Baik 

8.  Media dapat dipindahkan 4 Sangat Baik 

9.  Kemampuan media sebagai 

peningkat minat baca  

4 Sangat Baik 

10.  Materi dapat mudah dipahami oleh 

siswa 

4 Sangat Baik 

11.  Media mudah dan fleksibel 4 Sangat Baik 

12.  Ketertarikan siswa membaca dengan 

media yang dikembangkan 

4 Sangat Baik 

13.  Kemampuan media menciptakan 

rasa semangat siswa untuk 

membaca 

4 Sangat Baik 

14.  Kemampuan media dalam memicu 

kreatifitas peserta didik 

4 Sangat Baik 

15.  Kemampuan media mengaktifkan  

siswa dalam semangat membaca  

4 Sangat Baik 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

Tabel yang sudah diterangkan diatas mendapatkan hasil yang cukup baik. 

Hasil respon guru yang sudah di berikan oleh guru kelas II SDN Sumebrejo I 

mendapatkan skor 98% yaitu memiliki kriteria yang menarik digunakan dan 

memberikan inovasi baru pada proses GLS (Gerakan Litersi Sekolah) 

berlangsung. 

2. Hasil angket respon siswa 

Hasil respon siswa dilakukan untuk mendapatkan hasil kemenarikan media 

baca e-book retells sebagai media baca yang di implemetasikan di SDN 

Sumberejo I pada kelas II. Berikut adalah hasil penilaian dari angket yang sudah 

di isi oleh siswa kelas II di SDN Sumberejo I Pasuruan: 

Tabel 4.8 Rekapitulasi angket respon siswa 
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No. Nama Siswa Nilai 

1.  ILH 5 

2.  AM 8 

3.  FEB 9 

4.  TIY 8 

5.  IRWA 7 

6.  ARI 7 

7.  DIK 6 

8.  NIZ 9 

9.  GIL 8 

10.  UL 9 

11.  MU 9 

12.  RIF 6 

13.  NAD 6 

14.  NU 9 

15.  SAL 9 

16.  SUL 9 

17.  LUT 8 

18.  OL 8 

19.  INA 8 

20.  SY 10 

21.  IR 9 

22.  AD 9 

 Jumlah Skor 176 

 Jumlah Skor Maksimal 220 

 Prosentase 80% 

Sumber : Olahan Peneliti 

Berdasarkan dari hasil tabel diatas yang sudah di isi oleh 22 siswa yang 

ada di kelas 2, mendapatkan skor respon 176 dari total skor maksimal 220. 

Apabila di prosentasekan maka menghasilkan 80% dari 22 siswa yang 

memberikan nilai positif terhadap media e-book retells. Maka dari itu media e-

book retells mendapatkan nilai layak untuk dapat diterapkan sebagai media baca. 

5. Evaluation (Evaluasi) 
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Evauasi merupakan tahapan akhir dari model ADDIE untuk mengetahui 

hasil pengembangan. Evaluasi yang terdapat pada model ADDIE didapatkan pada 

setiap langkah, dikarenakan pada setiap langkah telah dilakukan perbaikan dan 

dapat dikatakan bahwa model ADDIE merupakan model pengembangan yang 

sistematis. Tahap analisis, evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan GLS (Gerakan Litersi 

Sekolah) maupun rasa minat baca dari siswa serta mengetahui bagaimana solusi 

yang ditemukan untuk engatasi kendala tersebut. 

1. Penilaian Formatif 

Tahapan perencanaan pengembangan yang dilakukan peneliti sudah 

melakukan revisi yang disarankan oleh dosen pembimbing. Revisi yang berkaitan 

dengan pengembangan dengan media juga sudah dilaksanakan sesuai dengan 

saran dari validator. Dilihat dari hasil prosesntase penilaian yang diambil dari 

kuisioner respon siswa pada saat penelitian menghasilkan nilai yang baik. 

Ketertarikan siswa terhadap media baca yang ditampilkan oleh peneliti 

mendapatkan pengaruh yang cukup besar terhadap siswa untuk mengisi angket 

serta dapat dilihat dari segi proses GLS (Gerakan Litersi Sekolah yang sudah 

dilaksanakan di kelas, siswa lebih aktif membaca dengan tampilan baru yang 

disuguhkan oleh peneliti.  

 

2. Penilaian Sumatif 

Penilaian sumatif yang sudah dilakukan di lapangan yaitu dengan 

memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang ada pada media. 

Penilaian hanya dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada siswa dan 
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memberikan nilaia secara langsung. Setelah melaksanakan kegiatan GLS 

(Gerakan Literasi Sekolah) dilaksanakan wawancara dengan guru kelas bahwa 

siswa lebih giat membaca ketika membaca dengan media e-book retells karena 

biasanya siswa kurang bersemangat untuk membaca, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa minat baca siswa dapat meningkat setelah melaksanakan GLS (Gerakan 

Literasi Sekolah) menggunakan media baca e-book retells. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada pada penelitian 

pengembangan media baca, peneliti menggunakan model yang mencakup 

pembahasan mengenai pengembangan media baca e-book retells. Pembahasan 

tersebut memiliki fungsi untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ditemukan 

yaitu bagaimana pengembangan e-book retells dalam literasi numerasi di sekolah 

dasar. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Irfandi, 2015:63) pengembangan 

adalah serangkaian usaha atau upaya untuk mneghasilkan sebuah produk atau 

rancangan yang berguna untuk memberikan solusi dari masalah yang ada. Peneliti 

melakukan analisis kebutuhan yang dilakukan di SDN Sumberejo I Pasuruan pada 

kelas II mengenai materi sejarah angka sebagai mareti baca yang akan 

dicantumkan pada media baca e-book retells. 

Pada pelaksanaan GLS (Gerakan Litersi Sekolah) yang telah dilakukan 

oleh peneliti, bahwa kurangnya referensi buku bacaan terutama kurangnya 

pemanfatan IT sebagai alternatif untuk menumbuhkan minat baca siswa. Sehingga 

mengakibatkan siswa kurang minat dalam membaca. Pemanfaatan IT seharusnya 

dapat digunakan sebagai kesempatan dalam menumbuhkan minat baca siswa, 

sesuai dengan pernnyataan (Putera, 2011) yang menyatakan e-book adalah salah 
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satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi 

multimedia dalam bentuk ringkas dan dinamis. Berdasarkan uraian yang sudah 

dijelaskan, peneliti mengebangkan e-book retells berbasis IT berbentuk flash 

dengan mengedepankan materi dan tampilan yang sesuai dengan karakter siswa 

SD. Pada saat penelitian dilaksanakan, terlihat bagaimana respon siswa yang 

antusias dalam membaca menggunakan media e-book retells serta menambah 

inovasi dan kreatifitas siswa.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang memiliki 

jenis penelitian pengembangan. Pengembangan e-book retells berfokus pada salah 

satu literasi yang ada di Indonesia yaitu literasi numerasi. (Satgas Gerakan 

Literasi Sekolah Kemendikbud, 2018:8) Literasi numerasi merupakan 

kemampuan untuk menggunakan angka, dan simbol lain untuk memahami dan 

mengekspresikan hubungan kuantitatif. Sesuai dengan pernyataan tersebut, media 

baca e-book retells terdapat angka-angka dan simbol dalam pembahasan sejarah 

angka. 

Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE sebagai model 

pengembangan. ADDIE adalah model yang dibawa dan dikenalkan oleh Reiser 

Ollenda pada tahun 1990-an (Surtanti, 2017:15). Model ADDIE juga memiliki 

banyak fungsi dalam proses pengembangan media. Sifat keefektifan dan dinamis 

yang ada pada ADDIE dapat membantu mempermudah peneliti untuk dapat 

mengembangkan produknya secara baik sehingga memperoleh hasil sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Sesuai dengan pendapat (Santoso, 2010:72) bahwa 

salah satu fungsi dari model ADDIE adalah sebuah model yang dapat disajikan 

sebuah pedoman yang bersifat dinamis dan efektif. Pada model ADDIE, terdapat 
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langkah-langkah yang memiliki urutan proses sesuai dengan nama ADDIE yaitu 

(Analysis- Design- Develop- Implement- Evalualuate) yang dimana setiap langkah 

memiliki fungsi peran masing-masing. 

Tahap Analysis atau analisis merupakan tahap awal dari model ADDIE. 

Peneliti menganalisis sebuah kebutuhan siswa pada proses pelaksnaan GLS 

(Gerakan Literasi Sekolah) di kelas rendah yang bertempat di SDN Sumberejo I 

yang berupa hasil observasi awal maupun wawancara dan studi dokumentasi yang 

dilaksanakan langsung pada guru kelas 2. Hasil analisis yang telah ditemukan, 

bahwa siswa memerlukan sebuah media baca yang inovatif dan kreatif dalam 

menumbuhkan rasa minat untuk membaca. Selanjutnya dilakukan sebuah 

perancangan media untuk memenuhi kebutuhan siswa. Perancangan media baca 

dapat berpengaruh terhadap siswa dengan memiliki cakupan sesuai dengan 

karakteristik siswa yang dimana dapat menghasilkan media dapat merangsang 

rasa ingin tahu siswa, menumbuhkan rasa suka membaca serta dapat memberikan 

inovasi terbaru terhadap siswa dalam membaca. siswa.  

Kelayakan dari media e-book retells juga cukup bagus untuk dapat 

memeberikan inovasi baru dalam pelaksanaan GLS (Gerakan Literasi Sekolah). 

Kevalidan media baca yang didapatkan dari angket ahli media dan juga ahli 

materi memperoleh skor yang baik yaitu 75% skor dari ahli materi dan 82% skor 

yang diperoleh dari ahli media. Melalui presentase yang sudah diperoleh tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa media e-book retells layak digunakan sebagai 

media baca dalam pelaksanaan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) yang diterapkan 

di Sekolah Dasar.  
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Respon guru dan juga siswa juga memiliki nilai yang baik dalam penilaian 

kemenarikan media baca. Dapat dilihat dari hasil presentase respon guru dan juga 

respon siswa yang mendapatkan hasil 98% skor yang diperoleh dari guru dan 80% 

skor yang didapatkan dari respon siswa. 

 

 


