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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

1. Deskripsi Data Analisis Kebutuhan Materi 

Pengembangan buku pegangan untuk orang tua tentang  pendidikan 

tata krama untuk anak autis dimulai dengan melakukan penelitian 

pendahuluan melalui studi lapangan untuk menganalisis kebutuhan 

pengembangan. Studi lapangan dilakukan pada bulan Nopember 2017 di SLB 

Autis Lentera Harapan Klaten melalui wawancara dengan orang tua siswa 

autis.  

Wawancara yang dilakukan dengan orang tua didapatkan hasil sebagai 

berikut 1) masih ada orang tua yang belum memiliki inisiatif untuk 

mengajarkan tata krama, 2) orang tua masih belum mengerti tata krama apa 

yang perlu diajarkan pada anak, 3) orang tua membutuhkan cara untuk 

mengajarkan tata krama. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua 

siswa autis maka kebutuhan materi dalam pengembangan media yaitu media 

berisi materi tata krama yang perlu untuk diajarkan dan langkah-langkah 

dalam pembelajaran yang dapat membantu orang tua dalam mengajarkan tata 

krama pada anak autis. 

Mengacu pada hasil wawancara dengan orang tua maka cakupan 

materi dalam media adalah 1) menyampaikan materi latihan tata krama 
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beserta tujuan dari latihan tersebut, 2) langkah-langkah dalam melakukan 

latihan tata krama. 

2. Deskripsi Data Analisis Kebutuhan Tampilan Media 

Selain dilakukan wawancara juga dilakukan observasi terhadap 

tampilan buku. Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa orang tua lebih 

menyukai buku yang mempunyai warna menarik. Orang tua lebih tertarik 

pada buku yang memiliki warna kertas yang terang daripada kertas buram. 

Hal tersebut dinyatakan dalam wawancara dengan orang tua bahwa warna 

terang pada buku membuat keinginan membaca lebih besar.  

Selain itu dari hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan 

gambar dalam buku juga dibutuhkan orang tua agar tidak bosan dalam 

membaca. Hal tersebut dinyatakan dalam wawancara dengan orang tua bahwa 

penggunaan gambar dalam buku akan lebih menarik dan tidak jenuh saat 

membaca. 

Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan tampilan dalam pengembangan 

media yaitu media dirancang dengan tampilan yang menarik agar dapat 

membuat orang tua memiliki keinginan untuk membaca. Pemilihan warna 

terang pada buku menggunakan warna yang lembut dan penggunaan gambar 

yang dapat meningkatkan ketertarikan pada buku serta mengurangi kebosanan 

saat membaca. 
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3. Deskripsi Data Perancangan Produk Awal 

Media yang dikembangkan berupa buku pegangan dengan ukuran 25,5 

x 18 cm yang ditujukan untuk orang tua yang memiliki anak autis yang tidak 

memiliki hambatan bicara. Rancangan isi buku pegangan berupa latar 

belakang disusunnya buku, pengantar materi, latihan tata krama dengan 

langkah pembelajaran berbasis teknik modeling dan lembar pemantauan 

perkembangan anak. 

Perancangan produk diawali dengan menentukan materi latihan tata 

krama dan rancangan penyajian materi. Disajikan sepuluh materi latihan tata 

krama yaitu melatih bersalaman, mengetuk pintu, menutup mulut saat batuk 

atau menguap, duduk dengan sopan, mengucapkan minta tolong, 

mengucapkan terima kasih, mengucapkan permisi, mengucapkan salam, 

membalas salam, dan meminta maaf. Tiap materi latihan disajikan langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan empat tahap dalam teknik 

modeling yaitu tahap atensi, tahap retensi, tahap reproduksi dan tahap 

motivasi.   Penyajian materi dalam buku dirancang dengan menampilkan 

warna dan gambar pada tiap materi latihan.  

Bagian sampul buku dirancang menggunakan ilustrasi gambar 

kegiatan orang tua sedang membimbing anak melakukan perilaku baik dengan 

maksud untuk menarik perhatian dan menimbulkan minat membaca pada 

orang tua. Ilustrasi gambar diambil dari situs www.picture.google.com dan 

http://www.picture.google.com/
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jenis huruf untuk bagian sampul menggunakan Arial, Cooper Black dan 

Mancaster. Penggunaan jenis huruf yang beragam pada sampul dimaksudkan 

agar sampul tidak terlihat kaku. Jenis kertas yang digunakan pada sampul 

adalah kertas Ivory230.  

Jenis huruf yang digunakan untuk isi buku yaitu Times New Roman 

dengan ukuran 12. Penulisan sepuluh tugas tata krama menggunakan program 

Corel Draw agar tampilan materi lebih menarik untuk dibaca. Jenis kertas 

yang dipakai untuk bagian isi buku pegangan adalah kertas HVS 80gr. 

Ilustrasi gambar pada bagian isi buku pegangan, untuk setting 

menggunakanSoftware Corel Draw dan format gambar menggunakan Vector. 

 Perancangan produk awal disajikan ke dalam prototype dan secara 

garis besar produk buku pegangan berisi : 

a. Sampul buku 

Berisi pengguna buku pegangan, judul, identitas pengembang, nama dan 

logo instansi 

 

 

 

 

Gambar 8. Ilustrasi Sampul 
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Instansi pengembang 
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b. Pendahuluan  

Berisi latar belakang disusunnya buku, pengantar materi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Ilustrasi Pendahuluan 

c. Latihan tata krama 

Berisi nama materi tata krama, tujuan materi latihan, langkah-langkah 

pembelajaran dengan teknik modeling, yaitu tahap atensi, retensi, 

reproduksi, motivasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Ilustrasi materi latihan tata krama 
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d. Lembar pemantauan perkembangan anak 

Berisi pengertian pemantauan perkembangan, petunjuk pengisian, tabel 

pemantauan perkembangan, catatan pemantauan perkembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Ilustrasi lembar pemantauan perkembangan anak 

 

4. Deskripsi Data Uji Kelayakan 

a. Hasil Penilaian Ahli Materi I  

Validasi materi I yang dilakukan oleh dosen jurusan Pendidikan Luar 

Biasa dengan bidang keahlian pembelajaran bagi anak berkebutuhan 

khusus yang dilakukan pada 22 Juni 2018 dan 11 Juli 2018 bertempat di 

ruang jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta. 

Aspek yang dinilai yaitu materi, bahasa, kelayakan penyajian dan teori 

pembelajaran sosial pada autis. Penilaian dilakukan dengan cara menilai 

media berbentuk fisik melalui pengisian angket skala 5. 

Pengertian pemantauan 
perkembangan 

Petunjuk pengisisan 

Tabel pemantauan 
perkembangan 

Catatan pemantauan 
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Hasil penilaian pertama ahli materi 1 diperoleh sebagai berikut 1) 

aspek materi berisi 7 butir penilaian dan mendapat nilai rerata 1,42 dengan 

sebaran 4 butir penilaian dinilai sangat kurang dan 3 butir penilaian dinilai 

kurang. Penilaian aspek materi termasuk dalam kategori sangat kurang, 2) 

aspek bahasa berisi 11 butir penilaian mendapat nilai rerata 1,72 dengan 

sebaran 5 butir penilaian dinilai sangat kurang, 4 butir penilaian dinilai 

kurang dan 1 butir penilaian dinilai cukup. Penilaian aspek bahasa 

termasuk dalam kategori sangat kurang, 3) aspek kelayakan penyajian 

berisi 8 butir penilaian mendapat nilai rerata 1,75 dengan sebaran 4 butir 

penilaian dinilai sangat kurang, 2 butir penilaian dinilai kurang dan 2 butir 

penilaian dinilai cukup. Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk 

dalam kategori sangat kurang, 4) aspek penerapan teori pembelajaran 

sosial berisi 6 butir penilaian dan mendapat nilai rerata 1,83 dengan 

sebaran 4 butir penilaian dinilai sangat kurang, 1 butir penilaian dinilai 

kurang dan 1 butir penilaian dinilai cukup. Penilaian aspek penerapan teori 

pembelajaran sosial termasuk dalam kategori kurang. 

Penilaian pertama oleh ahli materi 1 menunjukkan bahwa buku 

pegangan belum dapat digunakan. Ahli materi 1 menilai bahwa 

penyampaian informasi  terlalu teoritis dan teori tentang modeling belum 

jelas disampaikan. 
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Hal yang perlu diperbaiki menurut ahli materi 1  yaitu buku perlu 

untuk disertai gambar yang menarik dan penyampaian informasi dibuat 

lebih komunikatif. 

Hasil penilaian kedua oleh ahli materi 1 diperoleh sebagai berikut 1) 

aspek materi berisi 7 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,42 dengan 

sebaran 4 butir penilaian dinilai baik dan 3 butir penilaian dinilai sangat 

baik. Penilaian aspek materi termasuk dalam kategori sangat baik, 2) 

aspek bahasa berisi 11 butir penilaian mendapat nilai rerata 3,9 dengan 

sebaran 1 butir penilaian dinilai baik dan 10 butir penilaian dinilai sangat 

baik. Penilaian aspek bahasa termasuk dalam kategori baik, 3) aspek 

kelayakan penyajian berisi 8 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,375 

dengan sebaran 3 butir penilaian dinilai cukup dan 5 butir penlaian dinilai 

baik. Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam kategori sangat 

baik. 4) aspek penerapan teori pembelajaran sosial berisi 6 butir penilaian 

mendapat nilai rerata 4 dengan sebaran 6 butir penilaian dinilai baik. 

Penilaian aspek penerapan teori pembelajaran sosial termasuk dalam 

kategori baik. 

Penilaian kedua ahli materi 1 menunjukkan bahwa kelebihan buku 

pegangan ini dapat membantu orang tua dalam latihan tata krama untuk 

anak dengan memperbaiki bahasa yang digunakan agar lebih sederhana. 
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 Hasil penilaian ahli materi I dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 8. Hasil Penilaian Ahli Materi I 
 

No Aspek 
Pertama Ketdua 

Rerata Kategori Rerata Kategori 

1 Materi 1,42 Sangat 
Kurang 

4,42 Sangat 
Baik 

2 Bahasa 1,72 Sangat 
Kurang 

3,9 Baik 

3 Kelayakan penyajian 1,75 Sangat 
Kurang 

4,375 Sangat 
Baik 

4 Penerapan teori 
 pembelajaran sosial 

1,83 Sangat 
Kurang 

4 Baik 

Jumlah 6,72  16,69  

Rerata 1,68 Sangat 
Kurang 

4,17 Baik 

  

Penilaian yang dilakukan oleh ahli materi I terhadap produk yang 

dikembangkan dinyatakan dapat digunakan oleh orang tua untuk melatih tata 

krama pada anak autis. Ahli materi I memberikan penilaian bahwa produk 

yang dikembangkan dapat memandu orang tua dalam memberikan materi tata 

krama pada anak autis . Saran secara umum yang diberikan oleh ahli materi I 

yaitu : 

1. Bahasa yang digunakan lebih sederhana agar mudah 

dimengerti oleh orang tua. 

2. Memperhatikan penyajian tampilan agar menarik minat untuk 

membaca. 

3. Sajian dibuat lebih komunikatif. 
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b. Hasil Penilaian Ahli Materi II 

Validasi materi II dilakukan oleh dosen jurusan Pendidikan Luar Biasa 

dengan bidang keahlian pendidikan bagi anak autis.. Validasi materi II 

dilakukan pada tanggal 26 Juni 2018, 26 Juli 2018 dan 2 Agustus 2018 

bertempat di ruang jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri 

Yogyakarta. Aspek yang dinilai yaitu materi, bahasa, kelayakan penyajian 

dan teori pembelajaran sosial pada autis. Penilaian dilakukan dengan cara 

menilai media berbentuk fisik melalui pengisian angket skala 5. 

Hasil penilaian pertama oleh ahli materi II diperoleh sebagai berikut 1) 

aspek materi berisi 7 butir penilaian mendapat nilai rerata 3,57 dengan 

sebaran 3 butir penilaian dinilai cukup dan 4 butir penilaian dinilai baik. 

Penilaian aspek materi termasuk dalam kategori baik, 2) aspek bahasa 

berisi 11 butir penilaian mendapat nilai rerata 3,81 dengan sebaran 2 butir 

penilaian dinilai cukup dan 9 butir penilaian dinilai baik. Penilaian aspek 

bahasa termasuk dalam kategori baik, 3) aspek kelayakan penyajian berisi 

8 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,125 dengan sebaran 1 butir 

penilaian dinilai cukup, 5 butir penilaian dinilai baik dan 2 butir penilaian 

dinilai sangat baik. Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam 

kategori baik., 4) aspek penerapan teori pembelajaran sosial berisi 6 butir 

penilaian mendapat nilai rerata 4,16 dengan sebaran 5 butir penilaian 
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dinilai baik dan 1 butir penilaian dinilai sangat baik. Penilaian aspek 

penerapan teori pembelajaran termasuk dalam kategori baik. 

Penilaian pertama oleh ahli materi II menunjukkan bahwa buku 

menampilkan materi yang sesuai dengan karakteristik anak autis yang 

tidak mengalami hambatan bicara namun buku pegangan ini belum 

memudahkan untuk dibaca orang tua dan bagian evaluasi belum 

mempertimbangkan gradasi capaian anak.  

Hal yang perlu diperbaiki menurut ahli materi II yaitu lay out dibuat 

lebih menarik, penyusunan kalimat yang lebih efektif dan pada bagian 

evaluasi diberi skala capaian untuk melihat perkembangan anak. 

Hasil penilaian kedua oleh ahli materi II diperoleh hasil sebagai 

berikut 1) aspek materi berisi 7 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,28 

dengan sebaran 5 butir dinilai baik dan 2 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek materi termasuk dalam kategori baik, 2) aspek bahasa 

berisi 11 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,27 dengan sebaran 8 butir 

dinilai baik dan 3 butir dinilai sangat baik. Penilaian aspek bahasa 

termasuk dalam kategori baik, 3) aspek kelayakan penyajian berisi 8 butir 

penilaian mendapat nilai rerata 4,25 dengan sebaran 3 butir dinilai cukup, 

4 butir dinilai baik dan 1 butir dinilai sangat baik. Penilaian aspek 

kelayakan penyajian termasuk dalam kategori baik, 4) aspek penerapan 

teori pembelajaran sosial berisi 6 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,5 

dengan sebaran 3 butir dinilai baik dan 3 butir dinilai sangat baik. 
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Penilaian aspek penerapan teori pembelajaran termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

Penilaian kedua ahli materi II menunjukkan bahwa buku pegangan 

memiliki kekurangan pada penyediaan ilustrasi yang kurang sehingga 

penampilan buku kurang menarik. Hal yang perlu diperbaiki menurut ahli 

materi II adalah perlu disajikan ilustrasi yang mendukung pada tiap materi 

kegiatan tata krama dan ditambahkan kata pengantar. 

Hasil penilaian ketiga oleh ahli materi II diperoleh hasil sebagai 

berikut 1) aspek materi berisi 7 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,42 

dengan sebaran 4 butir dinilai baik dan 3 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek materi termasuk dalam kategori sangat baik, 2) aspek 

bahasa berisi 11 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,36 dengan sebaran 

7 butir dinilai baik dan 4 butir dinilai sangat baik. Penilaian aspek bahasa 

termasuk dalam kategori  sangat baik, 3) aspek kelayakan penyajian berisi 

8 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,375 dengan sebaran 5 butir dinilai 

baik dan 3 butir dinilai sangat baik.  Penilaian aspek kelayakan penyajian 

termasuk dalam kategori sangat baik, 4) aspek penerapan teori 

pembelajaran  sosial berisi 6 butir penilaian mendapat nilai rerata 4,6 

dengan sebaran 2 butir dinilai baik dan 6 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek penerapan teori pembelajaran termasuk dalam kategori 

sangat baik. 
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Penilaian ketiga oleh ahli materi II menyatakan bahwa 

kelebihan buku pegangan adalah sesuai dengan karakteristik anak autis 

dan kebutuhan belajarnya. Perbaikan yang perlu dilakukan pada buku 

pegangan adalah ditambahkan halaman judul bagian dalam dan 

perbaikan tanda baca. Hasil penilaian ahli materi II dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 9.  Hasil Penilaian Ahli Materi II 
 

No Aspek 
Pertama Kedua Ketiga 

Rerata Kategori Rerata Kategori Rerata Kategori 

1 Materi 3,57 Baik 4,28 Baik 4.42 Sangat 
Baik 

2 Bahasa 3,81 Baik 4,27 Baik 4,36 Sangat 
Baik 

3 Kelayakan penyajian 4,12 Baik 3,75 Baik 4,37 Sangat 
Baik 

4 Penerapan teori 
 pembelajaran sosial 

4,16 Baik 4,5 Sangat 
Baik 

4,66 Sangat 
Baik 

Jumlah 15,66  16,8  17,81  
 

Rerata 3,91 Baik 4,2  Baik 4,45 Sangat 
Baik 

 

Penilaian yang dilakukan oleh ahli materi II terhadap produk yang 

dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan oleh orang tua untuk 

melatih tata krama pada anak autis. Ahli materi II memberikan penilaian 

bahwa produk yang dikembangkan sangat membantu orang tua dalam 

menyampaikan materi tata krama pada anak autis karena menggunakan tahap-

tahap modeling. Saran secara umum yang diberikan oleh ahli materi II yaitu : 
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1. Menjelaskan tujuan dari buku pegangan. 

2. Mengembangkan buku pegangan menjadi nyaman untuk dibaca 

orang tua. 

3. Memperbaiki tanda baca. 

c. Hasil Penilaian Ahli Media I 

Validasi media I dilakukan oleh dosen jurusan Teknologi Pendidikan 

khususnya pembelajaran dan pengampu mata kuliah evaluasi media 

pembelajaran. Validasi dilakukan pada 25 Juni 2018, 12 Juli 2018 dan 26 

Juli 2018 bertempat di ruang jurusan Teknologi Pendidikan Universitas 

Negeri Yogyakarta. Aspek yang dinilai yaitu kelayakan penyajian, 

kelayakan tampilan, bahasa dan penerapan teori pembelajaran sosial. 

Penilaian dilakukan dengan cara menilai produk berbentuk fisik melalui 

pengisian angket skala 5. 

Hasil penilaian pertama ahli media I didapat hasil sebagai berikut 1) 

aspek kelayakan penyajian berisi penilaian sebanyak 5 butir mendapat 

nilai rerata 3,4 dengan sebaran 2 butir dinilai kurang, 2 butir dinilia cukup 

dan 1 butir dinilai baik. Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk 

dalam kategori cukup, 2) aspek kelayakan tampilan berisi penilaian 

sebanyak 8 butir mendapat nilai rerata 3 dengan sebaran 2 butir dinilai 

kurang, 4 butir dinilai cukup dan 2 butir dinilai baik. Penilaian aspek 

kelayakan tampilan termasuk dalam kategori cukup, 3) aspek bahasa berisi 
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penilaian sebanyak 7 butir mendapat nilai rerata 3,42 dengan sebaran 4 

butir dinilai cukup dan 3 butir dinilai baik. Penilaian aspek bahasa 

termasuk dalam kategori baik, 4) aspek penerapan teori pembelajaran 

sosial berisi penilaian sebanyak 3 butir mendapat nilai rerata 3,6 dengan 

sebaran 1 butir dinilai cukup dan 2 butir dinilai baik. Penilaian aspek 

penerapan teori pembelajaran sosial termasuk dalam kategori baik. 

Penilaian pertama yang diberikan oleh ahli media I menunjukkan 

bahwa buku pegangan dapat membantu dalam penyampaian materi tata 

krama  tapi buku ini memiliki kekurangan pada desain sampul yang masih 

kaku dan penyajian isi yang kurang menarik. Hal yang perlu diperbaiki 

menurut ahli media I yaitu desain sampul dibuat lebih menarik dengan 

pemilihan gambar sampul yang memperlihatkan gambar yang menghadap 

ke depan, penulisan pada sampul dengan jenis huruf yang bervariasi serta 

tidak semua tulisan terletak pada bagian tengah dan penyajian isi yang 

menarik minat untuk membaca. 

Hasil penilaian kedua ahli media I didapat hasil sebagai berikut 1) 

aspek kelayakan penyajian berisi penilaian sebanyak 5 butir mendapat 

nilai rerata 4,2 dengan sebaran 4 butir dinilai baik dan 1 butir dinilai 

sangat baik. Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam kategori 

baik, 2) aspek kelayakan tampilan berisi penilaian sebanyak 8 butir 

mendapat nilai rerata 4,375 dengan sebaran 5 butir dinilai baik dan 3 butir 

dinilai sangat baik. Penilaian aspek kelayakan tampilan termasuk dalam 
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kategori sangat baik, 3) aspek bahasa berisi penilaian sebanyak 7 butir 

mendapat nilai rerata 4,57 dengan sebaran 3 butir dinilai baik dan 4 butir 

dinilai sangat baik. Penilaian aspek bahasa termasuk dalam kategori 

sangat baik, 4) aspek penerapan teori pembelajaran sosial berisi penilaian 

sebanyak 3 butir mendapat nilai rerata 4,6 dengan sebaran 1 butir dinilai 

baik dan 2 butir dinilai sangat baik. Penilaian aspek penerapan teori 

pembelajaran sosial termasuk dalam kategori sangat baik. 

Penilaian kedua yang diberikan ahli media I menunjukkan bahwa buku 

pegangan sudah memiliki sampul yang lebih menarik. Hal yang masih 

perlu diperbaiki yaitu penyajian isi buku sebaiknya menggunakan ukuran 

huruf yang besar agar mudah bagi orang tua untuk membaca dan 

penambahan ilustrasi agar buku lebih menarik. 

Hasil penilaian ketiga oleh ahli media I didapat hasil sebagai berikut 

1) aspek kelayakan penyajian sebanyak 5 butir penilaian mendapat nilai 

rerata 4,8 dengan sebaran 1 butir dinilai baik dan 4 butir dinilai sangat 

baik. Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam kategori sangat 

baik, 2) aspek kelayakan tampilan sebanyak 8 butir  penilaian mendapat 

nilai rerata 4,625 dengan sebaran 3 butir dinilai baik dan 5 butir dinilai 

sangat baik. Penilaian aspek kelayakan tampilan termasuk dalam kategori 

sangat baik, 3) aspek bahasa sebanyak 7 butir penilaian mendapat nilai 

rerata 4,85 dengan sebaran 1 butir dinilai baik dan 6 butir dinilai sangat 

baik. Penilaian aspek bahasa termasuk dalam kategori sangat baik, 4) 
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aspek penerapan teori pembelajaran sosial sebanyak 3 butir penilaian 

demndapat nilai rerata 5 dengan sebaran 3 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek penerapan teori pembelajaran sosial termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

Penilaian ketiga yang diberikan oleh ahli media I menunjukkan bahwa 

buku pegangan sudah lebih jelas dengan prosedur penyajian yang lebih 

jelas dan dilengkapi ilustrasi sehingga lebih menarik. Hasil penilaian ahli 

media I dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 10. Hasil Penilaian Ahli Media I 
 

No Aspek 
Pertama Kedua Ketiga 

Rerata Kategori Rerata Kategori Rerata Kategori 

1 Kelayakan penyajian 3,4 Cukup 4,2 Baik 4,8 Sangat 
Baik 

2 Kelayakn tampilan 3 Cukup 4,37 Sangat 
Baik 

4,62 Sangat 
Baik 

3 Bahasa 3,42 Baik 4,57 Sangat 
Baik 

4,85 Sangat 
Baik 

4 Penerapan teori 
pembelajaran sosial 

3,6 Baik 4,6 Sangat 
Baik 

5 Sangat 
Baik 

Jumlah 13,42  17,74  19,27  

Rerata 3,35 Cukup 4,43 Sangat 
Baik 

4,81 Sangat 
Baik 

 

Penilaian oleh ahli media I menunjukkan bahwa buku pegangan dapat 

digunakan untuk membantu orang tua dalam memberikan pendidikan tata 

krama bagi anak autis. Ahli media I menyatakan kelebihan buku pegangan ini 

memiliki prosedur penyajian yang jelas, langkah-langkah pembelajaran jelas 
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yang dilengkapi dengan contoh dan penggunaan ilustrasi yang menarik. Hal 

yang perlu diperbaiki menurut ahli media I yaitu pada bagian sampul 

sebaiknya tidak hanya didominasi oleh gambar perempuan sehingga perlu 

diberikan juga gambar laki-laki. Saran secara umum yang diberikan oleh ahli 

media I yaitu : 

1. Sampul buku pegangan harus dapat menarik minat orang 

tua untuk membaca 

2. Penyajian isi buku pegangan menggunakan jenis dan 

ukuran huruf yang nyaman bagi orang tua untuk membaca. 

3. Penggunaan warna dan gambar pada isi buku agar lebih 

menarik. 

d. Hasil Penilaian Ahli Media II 

Validasi media II dilakukan oleh dosen jurusan Teknologi Pendidikan 

dengan keahlian pada bidang media pendidikan. Validasi dilakukan pada 

25 Juni 2018 dan 11 Juli 2018 bertempat di ruang jurusan Teknologi 

Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Aspek yang dinilai yaitu 

kelayakan penyajian, kelayakan tampilan, bahasa dan penerapan teori 

pembelajaran sosial. Penilaian dilakukan dengan cara menilai produk 

berbentuk fisik melalui pengisian angket skala 5. 

Hasil penilaian pertama yang diberikan ahli media II didapat hasil 

sebagai berikut 1) aspek kelayakan penyajian sebanyak 5 butir penilaian 
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mendapat nilai rerata 2,8 dengan sebaran 2 butir dinilai kurang, 2 butir 

dinilai cukup dan 1 butir dinilai baik. Penilaian aspek kelayakan penyajian 

termasuk dalam kategori cukup, 2) aspek kelayakan tampilan sebanyak 8 

butir penilaian mendapat nilai rerata 3,375 dengan sebaran 1 butir dinilai 

kurang, 3 butir dinilai cukup dan 4 butir dinilai baik. Penilaian aspek 

kelayakan tampilan termasuk dalam kategori cukup, 3) aspek bahasa 

sebanyak 7 butir penilaian mendapat nilai rerata 3,42 dengan sebaran 1 

butir dinilai kurang, 2 butir dinlai cukup dan 4 butir dinilai baik. Penilaian 

aspek bahasa termasuk dalam kategori baik, 4) aspek penerapan teori 

pembelajaran sosial sebanyak 3 butir penilaian mendapat nilai rerata 3 

dengan sebaran 1 butir dinilai kurang, 1 butir dinilai cukup dan 1 butir 

dinilai baik. Penilaian aspek penerapan teori pembelajaran sosial termasuk 

dalam kategori cukup. 

Penilaian pertama yang diberikan oleh ahli media II menunjukkan 

bahwa buku pegangan masih memiliki tampilan yang kurang menarik, 

desain sampul yang kaku, penyajian materi yang terlalu teoritik dan 

ilustrasi yang kurang. Hal yang perlu diperbaiki menurut ahli media II 

adalah tampilan dan lay out pada bagian sampul dan bagian isi buku 

dibuat lebih menarik. 

Hasil penilaian kedua yang diberikan ahli media II didapat hasil 

sebagai berikut ) aspek kelayakan penyajian sebanyak 5 butir penilaian 

mendapat nilai rerata 4,2 dengan sebaran 4 butir dinilai baik dan 1 butir 
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dinilai sangat baik. Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam 

kategori baik, 2) aspek kelayakan tampilan sebanyak 8 butir penilaian 

mendapat nilai rerata 3,87 dengan sebaran 1 butir dinilai cukup dan 7 butir 

dinilai baik. Penilaian aspek kelayakan tampilan termasuk dalam kategori 

baik, 3) aspek bahasa sebanyak 7 butir penilaian dengan nilai rerata 3,85 

dengan sebaran 1 butir dinilai cukup dan 6 butir dinilai baik. Penilaian 

aspek bahasa termasuk dalam kategori baik, 4) aspek penerapan teori 

pembelajaran sosial sebanyak 3 butir penilaian mendapat nilai rerata 4 

dengan sebaran 3 butir dinilai baik. Penilaian aspek penerapan teori 

pembelajaran sosial termasuk dalam kategori baik. 

Penilaian kedua oleh ahli media II menunjukkan bahwa buku 

pegangan sudah memiliki tampilan yang lebih baik dengan gambar icon, 

ilustrasi pada tiap materi, ukuran dan jenis huruf yang sesuai untuk orang 

tua serta sampul yang lebih menarik. Hasil penilaian ahli media II dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 11. Hasil Penilaian Ahli Media II 
 

No Aspek 
Pertama Kedua 

Rerata Kategori Rerata Kategori 

1 Kelayakan penyajian 2,8 Cukup 4,2 Baik 

2 Kelayakan tampilan 3,37 Cukup 3,87 Baik 

3 Bahasa 3,42 Baik 3,85 Baik 

4 Penerapan teori pembelajaran sosial 3 Cukup 4 Baik 
Jumlah 12,59  15,92  

Rerata 3,14 Cukup 3,98 Baik 

 

Penilaian yang dilakukan oleh ahli media II terhadap produk yang 

dikembangkan dinyatakan dapat digunakan oleh orang tua untuk 

melatih tata krama pada anak autis. Saran secara umum yang diberikan 

oleh ahli media II yaitu : 

1. Penggunaan gambar icon dan ilustrasi pada bagian isi agar buku 

lebih menarik. 

2. Memperhatikan jenis dan ukuran huruf. 

3. Tampilan sampul yang menarik minat baca. 

B. Hasil Uji Coba Produk 

1. Hasil Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan di SLB Autiis Lentera Harapan Klaten 

pada Agustus sampai September 2018 dengan subyek dua orang tua siswa 

autis yang tidak memiliki hambatan bicara. Uji coba dilakukan dengan 
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memberikan produk buku pegangan pada orang tua siswa yang akan 

digunakan untuk melatih tata krama pada siswa autis. Orang tua siswa melatih 

tata krama pada siswa autis dengan menggunakan buku pegangan pendidikan 

krama untuk menilai kelayakan produk. Aspek yang dinilai dalam 

penggunaan buku pegangan yaitu materi, tampilan dan penyajian. Hasil uji 

coba dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 12.  Hasil Uji Coba Lapangan 
 

No Aspek Penilaian Nilai 
RF LR 

1. Materi 4,3 4,6 

2. Tampilan 4 4 

3. Penyajian 3,8 4,2 

                Jumlah 12,1 12,8 

                Rerata 4,33 4,26 

                Kategori Sangat Baik Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil penilaian mengenai penggunaan buku pegangan 

pendidikan tata krama tersebut, orang tua menyatakan bahwa orang tua bisa 

memahami cara penggunaan buku pegangan.  

2. Hasil Uji Efektifitas 

Uji efektifitas dilakukan di SLB Autis Lentera Harapan Klaten dengan 

subyek empat orang tua siswa autis yang berbeda dari subyek uji coba. Uji 

efektifitas dilakukan dengan melakukan pre-test terlebih dulu pada September 

2018 menggunakan tes tertulis model pilihan ganda dengan empat pilihan 
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jawaban. Post- test dilakukan pada September 2018 juga menggunakan tes 

tertulis model pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban. Data hasil pre-test 

dam post-test subyek dapat dilihat pada tabel berikut : 

 Tabel 13. Hasil Pre-test dan Post-test 
 

No. Nama Pre-test Post-test Peningkatan 

Skor (%) Skor (%) Skor (%) 

1. LN 9 40,9% 14 63,63% 5 22,73% 

2. AN 10 45,45% 14 63,63% 4 18,18% 

3. VL 10 45,45% 16 77,27% 6 31,82% 

4. BT 11 50% 15 68,18% 4 18,18% 

Jumlah 40 181,8% 59 272,21% 19 90,41% 

Rerata 10 45,45% 14,75 68,17% 4,75 22,72% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rerata peningkatan 

penilaian subyek yaitu 22,72%. Hal tersebut menunjukkan bahwa buku 

pegangan efektif digunakan oleh orang tua untuk melatih tata krama pada 

anak autis. Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa buku pegangan 

dapat membantu orang tua untuk memahami langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam memberikan latihan tata krama.  

C.  Revisi Produk 

Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil validasi dan saran oleh ahli 

materi dan ahli media. Perbaikan yang dilakukan berdasar saran dari ahli 

materi yaitu penyajian harus komunikatif dengan bahasa yang lebih sederhana 
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agar mudah dipahami oleh orang tua, tujuan dari tiap materi latihan tata krama 

harus dijelaskan agar orang tua dapat memahami manfaat dari latihan tata 

krama tersebut dan mengubah kata metode modeling menjadi teknik modeling 

karena lebih ditekankan pada cara atau langkah yang dipakai untuk latihan. 

Perbaikan yang dilakukan berdasar saran dari ahli media yaitu sampul buku 

harus memiliki daya tarik bagi orang tua agar tumbuh keinginan untuk 

membaca, penyajian isi buku harus memperhatikan jenis dan bentuk huruf 

agar nyaman dibaca oleh orang tua dan ilustrasi yang dapat mendukung 

pemahaman materi latihan. 

Perbaikan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 

1. Mengubah ukuran produk dari ukuran 15cm x 21cm menjadi 18cm x 

25cm. 

2. Mengubah kata metode modeling menjadi teknik modeling. 

3. Memperbaiki sampul produk dengan gambar yang menunjukkan orang tua 

sedang membimbing anak. 

4. Memperbaiki sampul dengan huruf yang menarik untuk dibaca. 

5. Memperbaiki bagian penyajian materi latihan dengan menampilkan 

gambar. 

6. Memperbaiki bagian penyajian materi latihan dengan bahasa yang lebih 

sederhana dan penambahan tanda baca. 

7. Memperbaiki bagian pemantauan perkembangan dengan menambahkan 

petunjuk pengisian agar memudahkan orang tua dalam pengisian tabel. 
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D. Analisis Data 

1. Analisis Data Hasil Penilaian Ahli Materi 

a. Ahli Materi I 

Berdasarkan tabel tentang hasil penilaian oleh ahli materi I 

mengenai kelayakan buku pegangan dari aspek materi, bahasa, 

kelayakan penyajian dan penerapan teori pembelajaran sosial pada autis 

diperoleh nilai rerata keseluruhan sebesar 1,68 untuk penilaian pertama 

dan nilai rerata keseluruhan sebesar 4,17 untuk penilaian kedua. Nilai 

tersebut jika dikonversikan menjadi data kualitatif berdasar tabel 

konversi menjadi kategori sangat kurang untuk penilaian pertama, baik 

untuk penilaian kedua dan baik untuk penilaian ketiga. 

Nilai yang diberikan oleh ahli materi 1 pada masing-masing aspek 

yaitu 1) materi sebesar 1,42 dengan kategori sangat kurang untuk 

penilaian pertama dan 4,42 dengan kategori sangat baik pada penilaian 

kedua, 2) bahasa sebesar 1,72 dengan kategori sangat kurang untuk 

penilaian pertama dan 3,9 dengan kategori baik untuk penilaian kedua, 

3) kelayakan penyajian sebesar 1,75 dengan kategori sangat kurang 

untuk penilaian pertama dan 4,37 dengan kategori sangat baik untuk 

penilaian kedua, 4) penerapan teori pembelajaran sosial pada anak autis 



89 
 

sebesar 1,83 dengan kategori sangat kurang untuk penilaian pertama dan 

4 dengan kategori baik untuk penilaian kedua. 

Berdasarkan penilaian ahli materi I, buku pegangan untuk orang tua 

tentang pendidikan tata krama bagi anak autis layak digunakan karena 

bermanfaat untuk melatih anak mengenal keterampilan tata krama. Hasil 

penilaian ahli materi I dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

  Gambar 12 . Diagram Analisis Hasil Penilaian Ahli Materi I 

 

b. Ahli Materi II 

Berdasarkan tabel tentang hasil penilaian oleh ahli materi II 

mengenai kelayakan buku pegangan dari aspek materi, bahasa, 
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anak autis diperoleh nilai rerata keseluruhan 4,2 untuk penilaian 

pertama dan nilai rerata keseluruhan 4,45 untuk penilaian kedua. Nilai 

tersebut jika dikonversikan menjadi data kualitatif berdasar tabel 

konversi menjadi kategori baik untuk penilaian pertama dan kategori 

sangat baik untuk penilaian kedua. 

Nilai yang diberikan oleh ahli materi II pada masing-masing 

aspek yaitu 1) materi sebesar 3,57 dengan kategori baik untuk 

penilaian pertama, 4,28 dengan kategori baik untuk penilaian kedua 

dan 4,42 dengan kategori sangat baik untuk penilaian ketiga, 2) bahasa 

sebesar 3,81 dengan kategori baik untuk penilaian pertama, 4,27 

dengan kategori baik untuk penilaian kedua dan 4,36 dengan kategori 

sangat baik untuk penilaian ketiga, 3) kelayakan penyajian sebesar 

4,125 dengan kategori baik untuk penilaian pertama, 3,75 dengan 

kategori baik untuk penilaian kedua dan 4,37 dengan kategori sangat 

baik untuk penilaian ketiga, 4) penerapan teori pembelajaran sosial 

pada anak autis sebesar 4,16 dengan kategori baik untuk penilaian 

pertama 4,5 dengan kategori sangat baik untuk penilaian kedua dan 4,6 

dengan kategori sangat baik untuk penilaian ketiga. 

Berdasarkan penilaian ahli materi II, buku pegangan untuk 

orang tua tentang pendidikan tata krama bagi anak autis layak dan 

dapat digunakan untuk uji coba di lapangan. Hasil penilaian ahli 

materi II dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 13 . Diagram Analisis Hasil Penilaian Ahli Materi II 

 

 

2. Analisis Data Hasil Penilaian Ahli Media 

a. Ahli Media I 

Berdasarkan tabel tentang hasil penilaian oleh ahli media I 
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kelayakan tampilan, bahasa dan penerapan teori pembelajaran sosial 

diperoleh nilai rerata keseluruhan 3,35 untuk penilaian pertama, nilai 

rerata keseluruhan 4,43 untuk penilaian kedua dan nilai rerata 

keseluruhan 4,81 untuk penilaian ketiga. Nilai tersebut jika 
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kategori cukup untuk penilaian pertama, kategori sangat baik untuk 

penilaian kedua dan kategori sangat baik untuk penilaian ketiga. 

Nilai yang diberikan oleh ahli media I pada masing-masing aspek 

yaitu 1) kelayakan penyajian  sebesar 3,4 dengan kategori cukup untuk 

penilaian pertama, 4,2 dengan kategori baik untuk penilaian kedua dan 

4,8 dengan kategori sangat baik untuk penilaian ketiga, 2) kelayakan 

tampilan sebesar 3 dengan kategori cukup untuk penilaian pertama, 

4,37 dengan kategori sangat baik untuk penilaian kedua dan 4,62 

dengan kategori sangat baik untuk penilaian ketiga, 3) bahasa sebesar 

3,42 dengan kategori baik untuk penilaian pertama, 4,57 dengan 

kategori sangat baik untuk penilaian kedua dan 4,85 dengan kategori 

sangat baik untuk penilaian ketiga, 4) penerapan teori pembelajaran 

sosial sebesar 3,6 dengan kategori baik untuk penilaian pertama, 4,6 

dengan kategori sangat baik untuk penilaian kedua dan 5 dengan 

kategori sangat baik untuk penilaian ketiga. 

Berdasarkan penilaian ahli media I, buku pegangan untuk orang 

tua tentang pendidikan tata krama bagi anak autis dinilai layak dan 

dapat digunakan untuk uji coba lapangan. Hasil penilaian ahli media I 

dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 14 . Diagram Analisis Hasil Penilaian Ahli Media I 

 

b. Ahli Media II 

Berdasarkan tabel tentang hasil penilaian oleh ahli media II 

mengenai kelayakan buku pegangan dari aspek kelayakan penyajian, 

kelayakan tampilan, bahasa dan penerapan teori pembelajaran sosial 

diperoleh nilai rerata keseluruhan 3,14 untuk penilaian pertama dan 

nilai rerata keseluruhan 3,98 untuk penilaian kedua. Nilai tersebut jika 

dikonversikan menjadi data kualitatif berdasar tabel konversi menjadi 

kategori cukup untuk penilaian pertama dan kategori baik untuk 

penilaian kedua. 
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Nilai yang diberikan oleh ahli media II pada masing-masing 

aspek yaitu 1) kelayakan penyajian sebesar 2,8 dengan kategori cukup 

untuk penilaian pertama dan 4,2 dengan kategori baik untuk penilaian 

kedua, 2) kelayakan tampilan sebesar 3,37 dengan kategori cukup 

untuk penilaian pertama dan 3,87 dengan kategori baik untuk penilaian 

kedua, 3) bahasa sebesar 3,42 dengan kategori baik untuk penilaian 

pertama dan 3,85 dengan kategori baik untuk penilaian kedua, 4) 

penerapan teori pembelajaran sosial sebesar 3 dengan kategori cukup 

untuk penilaian pertama dan 4 dengan kategori baik untuk penilaian 

kedua. 

Berdasarkan penilaian ahli media II, buku pegangan untuk 

orang tua tentang pendidikan tata krama bagi anak autis dinilai layak 

dan dapat digunakan untuk uji coba lapangan. Hasil penilaian ahli 

media II dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 15. Diagram Analisis Hasil Penilaian Ahli Media II 
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sebaran aspek materi mendapat nilai 4,6 , aspek tampilan mendapat 

nilai 4 dan aspek penyajian mendapat nilai 4,2. Nilai hasil uji coba 

lapangan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Gambar 16  . Nilai Hasil Uji Coba Lapangan 

b. Uji Efektifitas  

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai post-test lebih 
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peningkatan sebesar 18.18%. Berdasarkan peningkatan yang muncul 

pada tiap subuek maka buku pegangan untuk orang tua tentang 

pendidikan tata krama dengan teknik modeling untuk anak autis, 

dinilai efektif.  

    

  

   Gambar 17. Nilai Hasil Pre-Test dan Post-Test 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat peningkatan 

pemahaman orang tua dalam mendidik tata krama pada anak autis 

dengan cara membandingkan nilai pre-test dan post-test yang 
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Nilai tersebut jika dikonversikan menjadi data kualitatif maka 

peningkatan pemahaman orang tua untuk mendidika tata krama pada 

subyek LN, AN, VL dan BT termasuk dalam kategori sedang. 

Berdasar hasil perhitungan nilai gain maka buku pegangan untuk 

orang tua dapat dinyatakan efektif digunakan dalam mendidik tata 

krama dengan teknik modeling untuk anak autis. 

E. Kajian Produk Akhir 

Bentuk akhir dari produk yang dikembangkan adalah buku pegangan 

untuk orang tua dalam mendidik tata krama untuk anak autis dengan teknik 

modeling. Produk ini diperuntukkan bagi orang tua yang memiliki anak autis 

yang tidak memiliki hambatan bicara.  

Buku pegangan ini memiliki bagian penting yaitu : 1) pengantar materi 

tentang autis, tata krama dan modeling, 2) latihan dan langkah kegiatan latihan 

tata krama, 3) lembar pemantauan perkembangan anak dalam belajar tata 

krama.  

Pengantar materi tentang autis, tata krama dan teknik modeling 

disajikan agar orang tua memiliki pemahaman sebelum masuk ke bagian 

latihan tata krama. Pada bagian pengantar materi disajikan teori singkat 

tentang autis dan kesulitan bersosialisasi pada autis. pengantar materi tentang 

tata krama disajikan agar orang tua dapat memahami arti dari tata krama dan 

manfaat latihan tata krama bagi anak autis. Teori pembelajaran sosial Albert 
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Bandura diterapkan dalam sepuluh latihan tata krama. Prinsip utama dari teori 

pembelajaran sosial Bandura adalah modeling (pemodelan) yaitu 

pembelajaran dengan metode percontohan atau teladan dan hal tersebut 

terletak pada sepuluh latihan tata krama pada buku pegangan ini yaitu  melatih 

bersalaman, melatih mengetuk pintu, melatih menutup mulut saat batuk atau 

menguap, melatih duduk dengan sopan, melatih mengucapkan minta tolong, 

melatih mengucapkan terima kasih, melatih mengucapkan permisi, melatih 

mengucapkan salam, melatih membalas salam dan melatih meminta maaf. 

Pada tiap materi latihan disajikan tujuan latihan dan langkah-langkah yang 

dapat dilakukan orang tua dalam melatih dengan menggunakan teknik 

modeling.  

Penerapan pembelajaran observasional terletak pada tiap materi latihan 

tata krama yang menggunakan empat tahap yaitu 1) atensi, pada tahp ini orang 

tua menjadi model materi tata krama bagi anak dan anak memperhatikan, 2) 

retensi, pada tahap ini orang tua membantu anak untuk dapat mengingat 

dengan baik pada model yang dilihat tadi, 3) reproduksi, pada tahap ini orang 

tua dapat memperhatikan apakah anak sudah dapat melakukan seperti model 

yang dilihat tadi, 4) motivasi, pada tahap ini orang tua dapat memberikan 

penguatan kepada anak berupa pujian bila anak dapat melakukan dengan 

tepat. 

Hasil post-test untuk orang tua mengalami peningkatan setelah 

menggunakan buku pegangan. Hal tersebut membuktikan bahwa produk buku 
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pegangan dapat digunakan oleh orang tua dalam melatih tata krama untuk 

anak autis. 

Proses pengembangan produk buku pegangan dilakukan berdasar 

tahap pengembangan ADDIE dan dinilai kelayakannya oleh ahli materi dan 

ahli media. Penilaian ahli materi dan ahli media menunjukkan bahwa buku 

pegangan layak digunakan oleh orang tua dalam melatih tata krama untuk 

anak autis. ahli materi dan ahli media menilai kelebihan produk buku 

pegangan adalah 1) buku pegangan dapat membantu dan memudahkan orang 

tua dalam melatih tata krama untuk anak autis. 2) materi yang disajikan dalam 

buku pegangan sesuai untuk karakter anak autis yang tidak mengalami 

hambatan bicara, 3) materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan orang tua 

dalam melatih tata krama.  

Produk buku pegangan ini juga memiliki beberapa kekurangan yaitu 

1) cakupan materi latihan tata krama masih sebatas kegiatan umum yang 

belum dikelompokkan dalam kategori khusus, 2) pemilihan ukuran huruf 

dalam buku pegangan perlu diperbaiki agar memudahkan bagi orang tua yang 

memiliki penglihatan kurang bagus. 

Hasil akhir produk buku pegangan untuk orang tua dalam pendidikan 

tata krama untuk anak autis dengan teknik modeling adalah sebagai berikut : 

1. Produk berukuran 25,5x18cm 

2. Produk dapat dijadikan pegangan dalam melatih kegiatan tata krama bagi 

anak autis 
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3. Sampul produk menunjukkan judul, sasaran pengguna produk, identitas 

pengembang dan nama instansi. Sampul produk dirancang dengan 

menggunakan ilustrasi kegiatan orang tua yang sedang membimbing anak. 

 

 

   Gambar 18. Sampul Produk 

 

Gambar 18 menunjukkan hasil akhir sampul buku pegangan yang 

dikembangkan. Jenis huruf yang digunakan yaitu Manchester Font dan 

Arial Black Font. 
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4. Produk menyajikan materi singkat tentang autis, tata krama dan teknik 

modeling. Penyajian materi singkat ditujukan agar orang tua memiliki 

pemahaman tentang tujuan dari produk buku pegangan ini.  

5. Bagian utama dari buku pegangan ini adalah latihan dan langkah kegiatan 

latihan tata krama, yang terdiri dari sepuluh materi tata krama. Pada 

bagian ini tiap materi diberikan tujuan dari kegiatan agar orang tua dapat 

memahami maksud dari latihan dan memotivasi orang tua untuk lebih 

tekun mendampingi anak autis untuk berlatih tata krama.  

 
Pada bagian langkah-langkah latihan diberikan keterangan kegiatan yang 

harus dilakukan orang tua pada tiap tahap dengan jelas. Di samping bagian 

langkah-langkah disajikan ilustrasi yang mendukung kegiatan yang 

dimaksud.  
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   Gambar 19. Latihan Tata Krama 

 

6. Lembar pemantauan perkembangan anak dalam belajar tata krama, 

merupakan bagian penilaian yang harus dilakukan orang tua untuk 

memperhatikan tahapan perkembangan anak dalam belajar tata krama. 

Orang tua diminta untuk mengamati anak dan memberi nilai 1 bila anak 

belum dapat melakukan sendiri, nilai 2 bila anak dapat melakukan dengan 

bantuan fisik, nilai 3 bila anak dapat melakukan dengan bantuan instruksi 

dan nilai 4 bila anak dapat melakukan tanpa bantuan. Nilai tersebut 



104 
 

dituliskan pada tabel pemantauan perkembangan anak disesuaikan dengan 

materi yang diajarkan. Kemudian pada bagian bawah tabel terdapat kolom 

catatan perkembangan yang ditujukan agar orang tua dapat menulis 

kemampuan maupun hambatan siswa dalam proses latihan. Pada bagian 

ini diberikan petunjuk pengisian tabel, contoh pengisian tabel dan 

petunjuk pengisian kolom catatan, untuk mempermudah orang tua dalam 

mengisi tabel pemantauan perkembangan dan kolom catatan pemantauan 

perkembangan. 

 

Berdasarkan hasil penilaian ahli materi dan ahli media  serta hasil uji 

coba dan uji keefektifan, penelitian ini menghasilkan produk buku 

pegangan untuk orang tua tentang pendidikan tata krama untuk anak autis 

dengan teknik modeling yang layak dan efektif untuk membantu orang tua 

dalam melatih tata krama untuk anak autis. Hal tersebut didukung oleh 

ahli materi dan ahli media yang memberikan nilai baik dan sangat baik. 

Selain itu uji coba juga menunjukkan kategori baik dan sangat baik.     

Produk buku pegangan untuk orang tua juga dinilai efektif dengan 

didukung hasil pre-test dan post-test yang dilakukan melalui tes tertulis 

model pilihan ganda yang mengalami peningkatan.  

Penilaian dari ahli materi masing-masing memberikan nilai akhir sebesar 

4,17 untuk ahli materi I dan nilai sebesar 4,45  untuk ahli materi II. Ahli 

materi menilai produk buku pegangan layak untuk digunakan oleh orang 
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tua karena buku pegangan ini membantu orang tua dalam melatih tata 

krama untuk anak autis agar anak autis dapat bersosialisasi dengan 

perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu materi tata krama yang 

disajikan juga penting untuk diajarkan pada anak autis agar mereka tahu 

perilaku yag tepat untuk dilakukan. Pada aspek bahasa, ahli   materi 

menilai bahwa bahasa yang disajikan cukup informatif dan mudah 

dipahami orang tua yang membaca. 

Pada aspek kelayakan penyajian, ahli materi menilai ukuran huruf, 

penempatan ilustrasi dan penyajian materi sudah sesuai dengan kebutuhan 

membaca pada orang tua. Produk buku pegangan memiliki urutan 

penyajian materi yang runtut sehingga memudahkan orang tua dalam 

memahami isi buku. .Sasaran produk buku pegangan ini adalah orang tua 

yang memiliki anak autis sehingga disesuaikan dengan kebutuhan orang 

tua. 

Penilaian oleh ahli media menunjukkan nilai akhir 4,81 dengan 

kategori sangat baik untuk ahli media I dan nilai akhir 3,98 dengan 

kategori baik untuk ahli media II. Penilaian ahli media I menunjukkan 

bahwa produk buku pegangan ini layak digunakan karena memiliki 

prosedur penyajian yang jelas dan langkah-langkah pembelajaran yang 

jelas yang sangat dibutuhkan oleh orang tua.  

Penilaian oleh ahli media II menunjukkan bahwa produk buku 

pegangan layak digunakan karena selain memiliki materi yang dibutuhkan 
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oleh orang tua, buku pegangan juga menilai tampilan buku pegangan 

cukup menarik minat membaca dan memiliki ilustrasi yang mendukung 

materi yang disajikan.  

Penerapan teori pembelajaran observasional dalam produk buku 

pegangan untuk orang tua ini dinilai sesuai oleh ahli, baik ahli materi 

maupun ahli media. Peningkatan nilai post-test sebesar 22,72%  yang 

diperoleh orang tua sebagai menunjukkan bahwa produk buku pegangan 

ini efektif digunakan untuk membantu orang tua dalam melatih tata krama 

untuk anak autis, 

Data hasil penilaian ahli materi, ahli media, data hasil uji coba dan uji 

keefektifan mendapat nilai baik dan dari penilaian tersebut  dinyatakan 

bahwa produk buku pegangan untuk orang tua tentang pendidikan tata 

krama bagi anak autis dengan teknik modeling adalah layak untuk 

digunakan. Hasil uji efektiftas  menunjukan nilai post-test lebih tinggi 

dibandingkan nilai pre-test dan terjadi peningkatan sebesar 22,72%, hal 

ini menunjukkan bahwa buku pegangan untuk orang tua ini efektif 

digunakan untuk melatih tata krama pada anak autis. 

Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa pembelajaran yang 

diberikan secara bertahap dan orang tua yang berperan sebagai model 

dapat memudahkan orang tua dalam melatih tata krama pada anak autis, 

sehingga didapatkan hasil bahwa anak autis mampu untuk menirukan 

perilaku baik yang dicontohkan oleh orang tua. Tahap-tahap yang 
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dilakukan orang tua adalah tahap dalam modeling yaitu tahap atensi, 

retensi, reproduksi dan motivasi. Temuan ini sesuai dengan pendapat 

Anwar (2017: 107) tentang aplikasi teori Bandura dalam pembelajaran 

yang mengemukakan bahwa orang tua memiliki peran ganda yaitu sebagai 

model (contoh) sekaligus pembimbing belajar di mana proses belajar yang 

disajikan dilakukan tanpa ancaman atau ketegangan sehingga 

menyebabkan anak nyaman untuk belajar dan perpaduan antara kasih 

sayang, contoh yang nyata, pujian serta penghargaan merupakan 

lingkungan yang tepat untuk mendorong munculnya perilaku yang 

diharapkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan produk 

membantu orang tua dalam mengajarkan tata krama pada anak autis. 

Dilihat dari hasil post-test yang menunjukkan peningkatan pengetahuan 

orang tua dalam melatih tata krama. Menjadikan orang tua sebagai model 

merupakan cara efektif untuk pendampingan belajar anak dan hal ini 

sesuai dengan pendapat Anwar (2017: 106-107) yang mengemukakan 

bahwa teori sosial Bandura dapat diaplikasikan dalam pembelajaran 

observasional di mana proses belajar bisa dilakukan dalam kelas maupun 

lingkungan keluarga dan pendidik maupun orang tua memiliki peran 

ganda sebagai model ( contoh ) sekaligus pembimbing belajar. Proses 

belajar yang melibatkan orang tua sebagai model merupakan lingkungan 

yang tepat untuk mendorong munculnya perilaku yang diharapkan dari 
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anak karena terdapat perpaduan antara contoh yang nyata, perhatian dan 

penghargaan. Dalam penelitian ini orang tua adalah model untuk belajar 

tata krama bagi anak autis. Orang tua mengikuti langkah-langkah dalam 

pemodelan yang ada pada buku pegangan.  

Prinsip utama dari teori pembelajaran sosial Bandura yaitu pemodelan 

atau modeling di mana pemodelan adalah pembelajaran dengan metode 

percontohan atau teladan (Anwar, 2017: 99) dan hal ini sesuai dengan 

karakteristik produk di mana orang tua menjadi model dalam latihan tata 

krama untuk anak autis. 

Pada tahap atensi, orang tua mengajarkan tiap materi latihan dengan 

memberi contoh pada anak. Kondisi ini sesuai dengan prinsip teori belajar 

sosial Bandura yang salah satunya menyatakan bahwa manusia juga 

belajar dengan cara memperhatikan orang lain saar berperilaku dan 

memperhatikan konsekuensi dari perilaku tersebut (Anwar, 2017: 105) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian contoh secara langsung 

memiliki hasil yang lebih optimal dibandingkan hanya memberi instruksi 

pada anak. Hal ini terbukti dari hasil post-test di mana orang tua setelah 

mendapat perlakuan berupa pemberian buku pegangan mengalami 

peningkatan pemahaman sehingga dalam pemantauan perkembangan anak 

dapat dilihat bahwa anak juga mengalami perkembangan ke arah lebih 

baik dari setiap materi latihan tata krama. Produk ini ditujukan untuk 

orang tua dari anak autis yang tidak memiliki hambatan bicara dan 
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pertimbangan orang tua ditunjuk untuk menjadi model dalam latihan tata 

krama karena hal ini sesuai dengan pendapat dari Schunk (2012: 187) 

yang menyatakan bahwa orang tua dan guru merupakan model dengan 

status tinggi bagi sebagian besar anak sehingga anak akan lebih mau 

memperhatikan.  

Pada tahap retensi, orang tua memberi kesempatan pada anak untuk 

mengingat apa yang telah diajarkan. Sesuai dengan teori dari Bandura 

yang menyatakan bahwa pada tahap ini terjadi penyimpanan informasi 

dalam proses belajar (Anwar, 2017: 101) dan informasi tersebut dapat 

disimpan secara imajinatif dan secara verbal (Hergenhahn & Olson, 2015: 

386). Dalam penelitian didapat hasil bahwa orang tua membantu anak 

untuk mengingat materi yang diajarkan dengan berbicara dan sedikit 

melakukan gerakan agar anak dapat menyimpan ajaran itu dengan baik. 

Hal ini dilakukan karena karakteristik anak autis yang kadang-kadang 

masih membutuhkan bantuan orang lain sebelum mau menirukan tindakan 

orang lain tersebut sehingga yang sering terlihat adalah anak autis dan 

pendampingnya melakukan tugas atau kegiatan secara bersama-sama. 

Kondisi ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Christie, 

Newson, Prevezer dan Chandler (2011: 24) bahwa langkah awal 

mendorong anak autis untuk memasuki dunia sosial adalah dengan 

melakukan bersamanya.Proses mengingat informasi tidak terlepas dari 
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pentingnya peran kata-kata atau bayangan yang kuat yang berhubungan 

dengan kegiatan yang dimodelkan (Purwanta, 2015: 30). 

Pada tahap reproduksi, anak melakukan praktek dari kegiatan yang 

telah dipelajari. Dalam peneltian didapat hasil bahwa anak mencoba 

menirukan kegiatan yang dimodelkan oleh orang tuanya, ada anak yang 

dapat melakukan kegiatan sendiri dan ada yang melakukan kegiatan 

dengan sedikit bantuan. Proses anak memunculkan perilaku seperti yang 

dimodelkan bila perlu diberikan prompt karena seorang pendamping dari 

anak yang dididik perlu menggunakan isyarat atau stimulus yang 

memungkinkan anak untuk memunculkan materi yang telah disimpan 

dalam memorinya (Khodijah, 2014: 57). Hal ini dilakukan agar membantu 

anak untuk dapat mencapai tujuan dari latihan tata krama. 

Pada tahap motivasi, orang tua berusaha memberikan dorongan agar 

anak secara terus menerus mau melakukan kegiatan tata krama sehingga 

memunculkan perilaku baik. Dalam pemodelan Bandura, motivasi penting 

karena menjadi penggerak seseorang untuk terus melakukan suatu 

kegiatan sehingga orang tersebut termotivasi untuk meniru perilaku yang 

telah dimodelkan (Anwar, 2017: 102). Dalam penelitian ini didapat hasil 

bahwa anak melakukan kegiatan tata krama secara berulang karena 

mendapat respon positif dari orang tua berupa pujian setiap anak 

melakukan kegiatan dengan tepat. Pemberian pujian ini penting untuk 

diberikan pada anak autis dan hal ini didukung oleh pendapat dari Sunu 
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(2012: 52-53) yang mengemukakan bahwa reward yang diberikan secara 

langsung pada anak saat anak berhasil melakukan tugas akan memperkuat 

munculnya perilaku tersebut.  

Setelah kegiatan latihan tata krama, dilakukan evaluasi atau dalam 

produk ini  disebutkan pemantauan perkembangan anak agar bahasa lebih 

mudah dipahami oleh orang tua. Pemantauan perkembangan dilakukan 

dengan tujuan agar orang tua mengetahui perkembangan yang diperoleh 

siswa setelah melakukan latihan kegiatan tata krama dan mengetahui 

kesulitan apa yang dialami anak selama latihan. Pemantauan 

perkembangan ini memiliki fungsi seperti evaluasi yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah usaha belajar yang dilakukan seseorang telah 

mencapai hasil yang diharapkan.  Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

Khodijah (2014: 192) bahwa evaluasi penting untuk dilakukan dalam 

pembelajaran agar orang tua atau pendidik dapat mengetahui 

perkembangan yang dicapai anak dan untuk mengetahui tingkat efektifitas 

pembelajaran sehingga untuk selanjutnya menjadi masukan untuk 

mengembangkan dan memperbaiki kualitas pembelajaran berikutnya. 

Selain itu evaluasi dapat memberi motivasi bagi orang tua atau pendidik 

untuk lebih meningkatkan proses berpikir sehingga dapat memperbaiki 

perencanaan maupun cara penyajiannya (Slameto, 2015: 39). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua mengalami 

peningkatan pengetahuan tentang melatih tata krama untuk anak autis 
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setelah menggunakan produk buku pegangan tata krama untuk anak autis. 

Jadi produk buku pegangan ini sangat membantu orang tua dalam melatih 

tata krama untuk anak autis. Model dasar yang digunakan adalah model 

hidup atau live model di mana anak diberi contoh perilaku secara 

demonstratif sehingga anak dapat mengamati secara langsung dan 

menirukan perilaku yang dilihatnya. Orang tua mudah untuk mengikuti 

langkah-langkah yang disajikan dalam buku pegangan yaitu tahap atensi,  

retensi, reproduksi dan motivasi. Selama latihan orang tua selain sebagai 

model juga berperan sebagai pembimbing yang dapat membantu anak 

untuk mengingat dan mengulang lagi perilaku yang ditirukan. Orang tua 

juga menjadi lebih tahu tentang tujuan tiap kegiatan latihan tata krama 

sehingga dapat memotivasi orang tua untuk semakin fokus melatih tata 

krama pada anak autis. Pada bagian akhir produk terdapat lembar 

pemantauan perkembangan yang digunakan untuk mencatat setiap 

perkembangan yang terjadi pada anak. Lembar pemantauan 

perkembangan ini juga sangat membantu orang tua untuk lebih memahami 

kelebihan dan kesulitan anak sehingga orang tua dapat mengatur sendiri 

irama latihan tata krama pada anak. 
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F. Keterbatasan Penelitian   

Pengembangan produk buku pegangan untuk orang tua tentang pendidikan 

tata krama bagi anak autis dengan teknik modeling memiliki beberapa 

keterbatasan, antara lain : 

1. Penelitian hanya sampai uji pada orang tua siswa saja, belum diperluas ke 

masyarakat umum. 

2. Buku pegangan untuk orang tua ini belum mengakomodasi untuk anak 

autis yang memiliki hambatan bicara. 

3. Materi tata krama yang disajikan masih umum, jadi belum dikelompokkan 

dalam satu rangkaian kegiatan tata krama contohnya : tata krama saat 

makan, tata krama saat bertamu, tata krama saat di tempat umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


