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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Pengembangan Produk Awal 

1. Studi Pendahuluan (Research and Information Collecting) 

Media scrapbook cerita anak dikembangkan berdasarkan pada hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan pada dua sekolah di kecamatan Candimulyo 

kabupaten Magelang yaitu SD N Geneng 1 dan SD N Kembaran. Temuan studi 

lapangan yang berhasil dikumpulkan berupa data yang didapatkan mela lui 

wawancara, observasi pembelajaran, dan penyebaran angket yang ditujukan 

pada siswa kelas II. Selain itu, dilakukan juga studi pustaka untuk menjadi 

dasar mengetahui kondisi yang ideal yang dapat menunjang penelitian. 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yang dilakukan dalam penlitian ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan dan mempelajari buku, jurnal, hasil survey, laporan 

hasil penelitian, Undang-undang, dan media yang memuat informasi terkait 

scrapbook, keterampilan menulis anak, menulis cerita, bercerita pada anak, 

keterampilan berbahasa, keterampilan berbicara, dan pembelajaran bahasa 

Indonesia. Hal demikian dilakukan guna menjadi dasar pemahaman yang 

cukup  untuk melakukan penelitian dan melakukan pengembangan 

scrapbook cerita anak untuk kelas II sekolah dasar. Selanjutnya, kajian 

pustaka secara lebih rinci dan mendukung penelitian telah dibahas dalam 

Bab II. 
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b. Studi Lapangan  

Studi lapangan yang dilakukan adalah analisis kebutuhan melalui 

penyebaran angket, observasi pembelajaran, dan wawancara yang ditujukan 

pada siswa kelas II beserta wali kelas di dua sekolah yang berbeda. Berikut 

merupakan penjabaran dari analisis kebutuhan. 

1) Angket Siswa 

Angket diberikan kepada siswa kelas 2 di SD N Geneng 1 dan SD 

N Kembaran pada tanggal 13 dan 22 November 2018. Angket yang 

ditujukan kepada siswa terdiri dari 10 pertanyaan seputar kegiatan 

menulis cerita dan bercerita untuk mengetahui kebutuhan media 

scrapbook cerita anak. Dari hasil angket, didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

a) 68% siswa suka membaca buku cerita. 

b) 53% siswa membaca cerita kehidupan sehari-hari. 

c) 56% siswa menyukai kegiatan menulis cerita. 

d) 64% siswa suka mendengarkan cerita dari Bapak/Ibu guru. 

e) 57% siswa pernah menulis cerita secara mandiri maupun saat belajar 

di sekolah. 

f) 71% siswa pernah bercerita kepada teman-teman di depan kelas. 

g) 67% siswa senang mendengarkan cerita dari teman. 

h) 57% siswa berpendapat bahwa bercerita adalah kegiatan yang 

menyenangkan. 
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i) 55% siswa berpendapat di sekolah tidak terdapat buku untuk 

membantu belajar menulis cerita. 

j) 53% siswa berpendapat di sekolah tidak terdapat buku untuk 

membantu belajar bercerita. 

Dari hasil angket secara keseluruhan dapat diketahui bahwa siswa 

menyukai kegiatan yang melibatkan cerita didalamnya. Cerita yang 

dimaksudkan adalah tentang kehidupan sehari-hari karena lebih mudah 

dipahami dan lekat dengan kehidupan siswa. Selain itu, sebagian besar 

siswa menyatakan bahwa di sekolah tidak terdapat buku yang 

membantunya belajar menulis cerita dan bercerita. Sehingga siswa dinilai 

membutuhkan buku atau media yang memuat cerita dan dapat 

membantunya untuk mempelajari cara menulis cerita dan bercerita 

dengan benar. 

2) Observasi Pembelajaran 

Observasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pembelajaran yang sudah terlaksana dalam kelas, mengetahui 

karakteristik siswa, dan keterampilan siswa yang memungkinkan dapat 

diamati. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD N Geneng 1 pada 

tanggal 12-15 November 2018, didapatkan hasil sebagai berikut: 

a) Pada saat kegiatan pembelajaran menulis cerita berlangsung, guru 

hanya menggunakan buku panduan berupa lks bertema dan siswa 

diminta untuk menuliskan cerita di buku tulis mereka masing-masing. 
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Guru tidak menggunakan buku lain yang dapat menunjang 

pembelajaran. 

b) Dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan buku panduan lks, 

namun siswa tidak diperkenankan untuk menulis hasil pekerjaannya 

langsung dalam buku lks tersebut. Pada akhirnya siswa hanya menulis 

halaman lks dan tugas mereka pada bagian atas buku tulis mereka 

masing-masing. 

c) Siswa mengembangkan cerita berdasarkan gambar yang ada dalam 

lks. Terlihat sebagian besar siswa membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk menulis, selain itu masih banyak siswa yang bertanya 

kepada temannya perihal apa yang sebaiknya mereka tulis. Sehingga 

dapat diketahui siswa merasa kesulitan dalam menuliskan cerita. 

d) Sebagian besar siswa terlihat menuliskan cerita dengan cara 

memberikan nomor pada setiap kalimat yang mereka tuliskan. Hal ini 

diketahui disebabkan karena instruksi guru yang kurang jelas, dan 

pemberian materi tentang penulisan cerita yang belum sesuai. 

Sehingga pada akhirnya, hasil pekerjaan siswa memiliki format 

penulisan yang berbeda-beda. 

e) Siswa sudah mencantumkan judul dalam cerita yang mereka tulis, 

namun ejaan yang digunakan belum tepat. Seperti tidak ada 

pemakaian huruf kapital. 

f) Terdapat siswa yang masih berkeliling untuk mencari tahu cerita apa 

yang dituliskan oleh teman-temannya. Selain itu, terdapat juga siswa 
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yang belum menulis sama sekali ketika teman-temannya sudah selesai 

mengerjakan. Sehingga dapat diketahui siswa tersebut terlihat 

kebingungan dan kesulitan saat akan menulis cerita. 

g) Dalam kegiatan pembelajaran bercerita, siswa diminta untuk maju 

kedepan kelas menyampaikan cerita yang telah mereka susun. Namun, 

kebanyakan siswa hanya membacakan apa yang mereka tuliskan tanpa 

ekspresi dan terlihat dengan kepala yang menunduk. 

h) Siswa kelas 2 di SD N Geneng 1 belum memiliki keterampilan 

bercerita dengan baik ditunjukkan dengan suara siswa yang lirih saat 

bercerita, belum menggunakaan intonasi maupun jeda saat bercerita. 

i) Saat kegiatan bercerita, siswa terlihat kurang antusias. Hal ini 

dibuktikan dengan saat ada teman yang sedang mandapat giliran maju 

ke depan kelas, keadaan kelas menjadi ramai. Banyak siswa yang 

berjalan-jalan dan mengusili temannya. 

Hasil observasi yang dilakukan pada sekolah tersebut hampir sama 

dengan hasil observasi yang ditemui di SD N Kembaran pada tanggal 19, 

20,22, dan 23 November 2018. Berikut penjabaran hasil observasi: 

a) Pada saat kegiatan pembelajaran menulis cerita guru hanya 

menggunakan buku tema yang digunakan sebagai panduan 

pembelajaran. 

b) Penugasan menulis cerita dilakukan secara mandiri, namun tempat 

duduk disusun guru dengan cara berkelompok masing-masing 5-6 
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siswa. Hal tersebut berdampak pada hasil pengerjaan menulis cerita 

yang hampir seragam pada tiap kelompok yang ada. 

c) Siswa terlihat kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran menulis 

cerita yang dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan keadaan kelas 

yang ramai karena adanya siswa yang sering bercanda di dalam kelas 

dan sering keluar kelas sekedar untuk ke kamar mandi atau meraut 

pensil. 

d) Siswa mengerjakan tugas menulis cerita dalam buku tulis masing-

masing, karena tidak diperbolehkan guru untuk menuliskan langsung 

pada buku tema. Buku tema yang ada juga kurang memadai secara 

kuantitas, dikarenakan setiap satu buku diperuntukkan bagi dua siswa. 

e) Format penulisan hasil pengerjaan menulis cerita masih belum baik. 

Hal ini ditemukan pada kesalahan penulisan judul, penggunaan huruf 

kapital, dan tanda baca. 

f) Pada pembelajaran bercerita, guru hanya mengikuti perintah yang 

terdapat pada buku tema yang meminta siswa untuk menceritakan 

hasil cerita yang mereka tulis ke depan kelas. Dalam buku tema tidak 

ditemui panduan cara bercerita yang dapat diikuti oleh siswa.  

g) Siswa menunjukkan sikap yang kurang percaya diri saat bercerita di 

depan kelas. Hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, satu 

diantaranya dapat karena tidak adanya contoh atau panduan yang 

diberikan. 
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h) Beberapa siswa masih terlihat kesulitan ketika mengungkapkan cerita 

mereka di depan kelas. Sehingga, guru sesekali memberikan 

bimbingan agar siswa dapat menyelesaikan ceritanya. 

Melalui hasil observasi yang sudah dilakukan pada dua sekolah 

yang berbeda, dapat diketahui bahwa masih lemahnya keterampilan 

menulis cerita dan bercerita pada siswa. Selain itu, belum tersedianya 

media atau buku penunjang yang dapat mendukung kegiatan menulis 

cerita dan bercerita. Dengan demikian, perlu adanya buku yang dapat 

menunjang pembelajaran menulis cerita dan bercerita secara mudah dan 

menarik serta sesuai dengan karakteristik siswa kelas II sekolah dasar. 

Buku penunjang tersebut juga memuat materi cara menulis cerita dan 

bercerita yang mudah dipahami siswa, dilengkapi lembar latihan yang 

dapat dijadikan media menulis secara langsung oleh siswa dan visual 

yang mendukung materi yang akan disampaikan. Buku penunjang yang 

demikian, diyakini akan memberikan kebermanfaatan bagi pembelajaran 

siswa.  

3) Wawancara  

Wawancara dilaksanakan terhadap guru kelas II dan siswa kelas II 

di SD N Geneng 1 dan SD N Kembaran.  Wawancara terhadap guru 

kelas II bertujuan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan 

yang muncul selama guru melaksanakan pembelajaran, karakteristik 

siswa kelas II, keterampilan menulis dan berbicara, keterampilan menulis 

cerita dan bercerita, ketersediaan media di sekolah, dan kebutuhan guru 
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terhadap media scrapbook cerita anak. Sedangkan wawancara kepada 

siswa kelas II ditujukan untuk mendapatkan informasi keterampilan 

menulis cerita, keterampilan bercerita dan juga kebutuhan siswa akan 

media scrapbook cerita anak. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru tentang keterampilan 

menulis ceita siswa diketahui bahwa keterampilan siswa dalam menulis 

cerita masih kurang. Hal ini disampaikan oleh guru kelas II di SD N 

Geneng 1 yang menyatakan “Siswa kelas II terlihat kesulitan kalau 

diminta menuliskan cerita, padahal untuk menulis cerita sudah dibantu 

dengan buku tema yang ada gambarnya, tapi anak-anak masih belum 

mampu mendeskripsikan gambar menjadi cerita dengan baik. Tapi tetap 

saja ada sebagian siswa yang bisa tapi jumlahnya lebih sedikit” 

(Wawancara 1. SR.13 November 2018).  Kurangnya keterampilan 

menulis cerita siswa juga disampaikan oleh guru melalui kutipan 

wawancara berikut. 

“Ya namanya anak-anak, kalau diminta untuk menulis itu kebanyakan 
siswa menjadi diam dan terlihat bingung, sepertinya bingung mau nulis 
apa, nanti tanya temannya. Tapi ada juga sih siswa yang sudah bisa 
menulis cerita dengan baik. Ya tapi masih banyak yang belum bisa 
mbak” (Wawancara 2. TY. 20 November 2018). 
 

Selain menguraikan tentang kurangnya keterampilan menulis 

cerita, guru juga menyampaikan jika hasil menulis cerita siswa menjadi 

baik ketika tugas menulis cerita dibawa pulang siswa kerumah, hal ini 

dikarenakan siswa memperoleh bantuan dan bimbingan dalam 

belajarnya. Namun tidak semua siswa, karena tetap ada beberapa siswa 
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yang hasil pekerjaan menulis ceritanya belum baik meskipun sudah 

dijadikan pekerjaan rumah. (Wawancara 1. SR. 13 November 2018).  

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan, turut digali informasi 

terkait penggunaan media di kelas dan kebutuhan guru akan media. 

Hasilnya “ Di sekolah sebenarnya sudah tersedia media yang bisa dipakai 

mbak, seperti LCD proyektor, atau ada semacam kit pembelajaran tapi 

itu jarang digunakan. Apalagi media yang digunakan untuk pembelajaran 

menulis cerita sepertinya belum ada, paling saya hanya memakai bantuan 

buku cerita yang saya pinjam dari perpustakaan. Jadi kalau yang media 

spesifik untuk itu belum ada mbak” (Wawancara 1. SR. 13 November 

2018). 

Hasil wawancara juga memperoleh informasi terkait keterampilan 

bercerita siswa kelas II. “ kalau untuk pelafalan berbicara saya kira anak-

anak sudah bisa dengan jelas mengucapkan, namun kalau diminta 

membaca dengan suara lantang masih saja ada beberapa anak yang ganti 

suaranya sampai lirih sekali. Apalagi kalau suruh maju kedepan, kadang 

masih-mau tidak mau. Jadi kalau untuk kegiatan bercerita siswa terlihat 

kesulitan, disamping itu mereka juga mungkin malu dan belum tumbuh 

percaya dirinya. (Wawancara 2. TY. 20 November 2018). Hal demikian 

juga disampaikan oleh narasumber lain.  

“Sebenarnya siswa pernah saya minta untuk bercerita satu-satu mbak, 
tapi ya itu tidak semua malu, jadi malah menyita banyak waktu dan tidak 
semua siswa bisa maju. Tapi saya masih mencoba dengan cara lain 
misalnya dengan membaca didepan kelas, membaca dengan suara yang 
lantang begitu. Jadi kalau keterampilan bercerita bisa dibilang masih 
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belum optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi”( Wawancara 1. SR. 13 
November 2018). 
 

Pemanfaatan media yang belum optimal dan keterbatasan guru 

dalam mengembangkan media juga disampaikan oleh guru dari hasil 

wawancara berikut. “Sebenarnya saya juga paham mbak kalau 

penggunaan media dapat membantu anak dalam belajar, saya juga 

terkadang memakainya sebisa saya memanfaatkan apa yang ada. Namun 

masih jarang, karena seringnya langsung menggunakan buku pegangan. 

Saya kalau disuruh membuat media jujur sebenarnya bisa tapi waktunya 

yang tidak ada mbak, belum selesai dengan penilaian siswa dikelas pada 

pelajaran hari itu, nanti sudah dihadapkan dengan tugas dari kantor. 

(Wawancara 1. SR. 13 November 2018. Hal tersebut juga disampaikan 

oleh guru melalui hasil wawancara berikut. 

“Dalam kegiatan pembelajaran saya mengacu pada penggunaan buku 
guru dan buku siswa, ada juga buku lain berupa lks tematik untuk buku 
pendamping belajar siswa. Jadi jarang menggunakan media kalau untuk 
pembelajaran cerita. Kalau disuruh buat media saya juga merasa 
keberatan karena sudah disibukkan dengan tugas-tugas administrasi di 
sekolah. Tapi sebenarnya saya tahu, kalau memakai media pasti 
pembelajaran jadi lebih menarik, semoga mbak bisa mengembangkan 
media yang bisa saya manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran” 
Wawancara 2. TY. 20 November 2018). 

 
Hasil wawancara dengan siswa kelas II menunjukkan bahwa 

penggunaan media dalam pembelajaran dengan media gambar atau buku 

cerita masih jarang digunakan. Siswa juga menyatakan senang apabila 

ada buku cerita yang dapat mereka gunakan untuk belajar. 

Berdasarkan temuan yang terdapat di sekolah tersebut diketahui 

kurangnya keterampilan menulis cerita siswa dan bercerita pada sebagian 
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besar siswa. Serta pemanfaatan media dan keterbatasan media masih 

menjadi keluhan yang disampaikan oleh guru. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

pengembangan media berupa scrapbook cerita anak untuk dapat mereka 

manfaatkan dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita dan 

bercerita siswa kelas II. Ketika pertanyaan tersebut diajukan kepada guru, 

keduanya menyatakan bahwa mereka membutuhkan media tersebut 

untuk dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas. 

2. Perencanaan (Planning) 

Usai melakukan studi pendahuluan, langkah selanjutnya adalah membuat 

perencanaan pengembangan produk. Rencana produk yang akan dikembangkan 

adalah scrapbook cerita anak yang ditujukan kepada siswa kelas II sekolah 

dasar. Tahap perencanaan pengembangan produk dilakukan dengan beberapa 

cara sebagai berikut: 

a. Merumuskan Tujuan Penelitian 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk 

yang layak dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran menulis cerita 

sederhana dan bercerita siswa kelas II sekolah dasar. Pengembangan 

scrapbook cerita anak merupakan buku yang terintegrasi dalam 

pembelajaran menulis cerita sederhana dan bercerita, sekaligus dikemas 

untuk melibatkan siswa secara aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 
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b. Menganalisis SK, KI, dan KD 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan 

pembelajaran menulis cerita sederhana dan bercerita siswa kelas II sekolah 

dasar. Selanjutnya, Kompetensi Dasar (KD) turut dicantumkan dalam buku 

yang dikembangkan. Hal ini bertujuan agar pengguna buku dapat 

mengetahui ketepatan buku yang akan mereka gunakan.  

c. Mengidentifikasi Tema/Subtema 

Mengacu pada kurikulum 2013, maka langkah yang tak boleh terlewat 

adalah mengidentifikasi tema dan sub tema yang sesuai dengan 

pembelajaran yang sedang dijalankan siswa di sekolah dan juga memuat 

pembelajaran menulis cerita sederhana dan bercerita.  

d. Mengidentifikasi Indikator Keterampilan Menulis Cerita Sederhana 

Siswa Kelas II Sekolah Dasar 

Indikator pembelajaran dapat diketahui setelah ditentukannya 

Kompetensi Dasar. Indikator pembelajaran dibutuhkan untuk menentukan 

pengembangan scrapbook cerita anak sehingga muncul kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran menulis cerita sederhana. 

Terdapat dua indikator yang dinilai sesuai untuk mendorong keterampilan 

menulis cerita sederhana yang akan dicapai. 
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e. Mengidentifikasi Indikator Keterampilan Bercerita Siswa Kelas II 

Sekolah Dasar 

Mengidentifikasi indikator keterampilan bercerita bertujuan untuk 

menentukan pengembangan scrapbook cerita anak sehingga akan 

memunculkan kegiatan pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran 

bercerita untuk siswa kelas II sekolah dasar, terdapat dua indikator yang 

dinilai tepat untuk mendorong keterampilan bercerita yang akan dicapai. 

f. Menganalisis Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang terdapat dalam scrapbook cerita anak 

disesuaikan dengan materi yang akan disajikan yakni terkait menulis cerita 

sederhana dan bercerita. Materi kemudian disusun sedemikian rupa agar 

mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. 

g. Menyusun Desain Pembelajaran 

Desain pembelajaran dalam scrapbook cerita anak disusun agar 

menarik dan mudah dipahami siswa. Sehingga scrapbook cerita anak 

memuat elemen yang akan mendukung pembelajaran, seperti petunjuk 

penggunaan buku, pengenalan tokoh, materi muatan menulis cerita dan 

bercerita, gambar ilustrasi, latihan soal, menemukan kata sulit, dan penilaian 

diri. 

h. Melaksanakan Focus Group Disscusion 

Focus Group Disscusion (FGD) dilaksanakan bersama teman sejawat, 

guru yang pernah membuat media, dan dosen yang memiliki pengalaman 
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dalam pembuatan media. Hal ini bertujuan untuk mempeoleh kritik dan 

saran yang membangun untuk mengembangkan media dan isntrumen 

penelitian secara benar. 

Focus Group Disscusion (FGD) dilaksanakan  pada saat kegiatan 

observasi di SD N Geneng 1 pada tanggal 14 November 2018. Setelah 

melaksanakan kegiatan observasi, bertempat di ruang guru dilaksanakan 

diskusi bersama kepala sekolah, guru kelas, dan juga teman sejawat. 

Pembahasan dimulai dengan menyampaikan maksud penelitian yakni ingin 

mengembangkan media pembelajaran bagi siswa kelas II sekolah dasar 

khususnya untuk pembelajaran menulis cerita sederhana dan bercerita. 

Pengembangan media pembelajaran tersebut berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang telah dilakukan, baik melalui wawancara, observasi, dan 

angket kebutuhan. 

Dari pembahasan tersebut, kepala sekolah dan guru menyambut baik 

niat penelitian yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Oleh karena itu, 

beberapa saran dan masukan dari kepala sekolah, guru, dan teman sejawat 

diberikan dengan tujuan memperoleh pandangan dalam mengembangkan 

media pembelajaran yang baik dan efektif digunakan dalam pembelajaran 

menulis cerita dan bercerita. Beberapa saran dan masukan yang diterima 

diantaranya: 

1) Media pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan karakteristik 

siswa kelas II sekolah dasar. Siswa kelas II di sekolah ini memiliki 

jumlah siswa yang banyak yakni 36 siswa sehingga guru cukup 
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kewalahan dalam mengkondisikan siswa. Maka yang dibutuhkan 

adalah media yang menarik dan interaktif, dimaksudkan agar siswa 

dapat fokus memperhatikan karena teratarik mengikuti pelajaran dan 

dapat dikondisikan dengan mudah. 

2) Siswa kelas II masih seperti kebanyakan anak yang menyukai gambar, 

dan buku yang berwarna-warni. Sehingga diharapkan media yang 

dikembangkan dapat menyajikan gambar yang baik, mengandung 

muatan positif, dan juga berwarna-warni sehingg a menarik bagi 

siswa. 

3) Siswa disini biasanya belajar menggunakan buku pegangan berupa 

buku tema dan buku lks yang biasanya berukuran standar. Kalau bisa 

diharapkan media yang dikembangkan berukuran besar dengan 

pemakaian huruf yang juga besar-besar agar memiliki fungsi 

keterbacaan yang mudah bagi siswa. 

4) Siswa kelas II sekolah dasar seperti diketahui berada pada tahap 

operasional konkrit yang dapat mendapatkan pemahaman berdasarkan 

sesuatu yang konkrit dan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari yang sering mereka temui. Diharapkan media yang 

dikembangkan memiliki unsur kedekatan dengan siswa, dekat dengan 

kehidupan sehar-hari siswa baik dirumah maupun disekolah agar 

siswa dapat mudah memperoleh pemahaman. 
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5) Diharapkan dalam mengembangkan media yang dikaitkan dengan 

tema, karena pembelajaran di sekolah sudah menggunakan kurikulum 

2013. 

6) Diharapkan dalam mengembangkan media dapat digunakan dengan 

mudah di sekolah ini, dikarenakan fasilitas di sekolah masih terbatas. 

7) Dalam pengembangannya diharapkan tetap memperhatikan biaya 

dalam pembuatan media, sehingga media pembelajaran dapat 

dijangkau dengan mudah oleh siswa dan sekolah. 

3. Pengembangan Desain Produk (Develop Preliminary Form of Product) 

Pengembangan desain produk disusun berdasarkan studi pendahuluan 

dan perencanaan yang telah dilakukan. Desain produk akan memuat materi 

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya materi menulis cerita sederhana dan 

bercerita yang ditujukan bagi siswa kelas II sekolah dasar. Pengembangan 

desain produk scrapbook cerita anak mengacu pada tujuan pembelajaran, 

kurikulum 2013, Standar Kompetensi, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, 

indikator pembelajaran, dan materi pembelajaran. 

a. Pengembangan Produk 

Produk dikembangkan sesuai dengan materi dan rancangan yang telah 

dibuat. Setelah itu, produk kemudian di desain dengan aplikasi Corel Draw 

X15 dan juga program yang mendukung pembuatan ilustrasi lainnya. Secara 

garis besar, pengembangan scrapbook cerita anak akan dijabarkan sebagai 

berikut: 
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1) Buku scrapbook cerita anak disusun sedemikian rupa untuk mendukung 

pembelajaran menulis cerita sederhana dan bercerita siswa. Scrap 

berasal dari bahasa Ingris yang berarti potongan. Dalam buku ini 

terdapat beberapa kegiatan yang mengharuskan siswa untuk 

menempelkan potong-potongan kata maupun gambar yang telah 

tersedia. Kegiatan menempel dilakukan siswa secara mandiri untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah dicapai. Untuk 

memberikan kesan yang rapi dan friendly bagi anak, alat untuk 

menempel dibuat dari bahan stiker yang kemudian ditempelkan pada 

lembar kegiatan. 

2) Gambar ilustrasi dan desain scrapbook cerita anak dibuat oleh Berlian 

Fiko Putra yang merupakan freelancer dalam bidang desain grafis. 

3) Terdapat lima tokoh yang diangkat dalam buku ini yaitu Ilham, Fadli, 

Askal, Ayah, dan Ibu guru. Tokoh tersebut terinspirasi dari youtube 

yang sedang digemari oleh anak-anak saat ini. Dengan pertimbangan 

tersebut, dimaksudkan agar siswa mudah mengenal tokoh dan tertarik 

dengan jalan cerita yang disajikan. 

4) Halaman cover bertuliskan “Cerita Pengalaman di Perjalanan” yang 

bertujuan agar memiliki kesesuaian dengan tema 8 yaitu “Keselamatan 

di Rumah dan Perjalanan”. Selain itu terdapat juga gambar 3 tokoh 

utama Ilham, Fadli, dan Askal, serta nama pengembang. 

5) Halaman pendahuluan terdiri dari identitas buku, deskripsi buku, kata 

pengantar, petunjuk penggunaan buku, daftar isi, peta konsep 
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Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pembelajaran, serta 

pengenalan tokoh yang terdapat dalam buku. 

6) Pada bagian isi terdapat sajian berupa “Yuk Mengenal Cerita” yang 

ditujukan bagi siswa untuk mengetahui pengertian dari cerita. Penyajian 

materi “Apa saja yang ada dalam sebuah cerita?” yang kemudian 

dijabarkan unsur cerita yang sesuai dan mudah dipahami oleh siswa. 

Penyajian “Lembar Aktivitas” yang ditujukan kepada siswa dengan 

kegiatan menempel untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka 

terkait unsur cerita yang sudah dipelajari sebelumnya. Penyajian materi 

“Ayo Belajar Menulis Cerita” berisi tentang materi pembelajaran 

menulis cerita secara singkat namun tetap mudah dipahami oleh siswa. 

Setelah itu, terdapat penyajian “Menemukan kata-kata sulit” yang 

bertujuan agar siswa menuliskan kata-kata sulit yang mungkin mereka 

temukan dalam buku yang telah mereka baca, untuk kemudian 

ditanyakan kepada guru tentang makna dari kata tersebut. Penyajian 

dua cerita pengalaman di perjalanan, dan satu cerita yang 

mengharuskan siswa untuk mnyusun gambar dan menulis untuk 

kemudian membentuk sebuah cerita. Penyajian materi bercerita berupa 

“Bagaimana Cerita yang Baik” di visualkan oleh Askal dengan sikap 

dan penjelasan yang mudah di pahami. Terakhir terdapat lembar 

penilaian diri yang dapat diisi oleh siswa setelah maju ke depan kelas 

untuk bercerita. 
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7) Pada bagian penutup disajikan “Glosarium”, “Daftar Pustaka”, 

“Biografi Penulis”, dan “Biografi Ilustrator”. 

8) Buku scrapbook cerita anak dikembangkan dari Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 3.2 Mengenal teks cerita narasi sederhana kegiatan 

dan bermain di lingkungan dengan bantuan guru atau teman dalam 

Bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosa kata 

bahasa daerah untuk membantu pemahaman, dan 4.2 Memperagakan 

cerita teks narasi sederhana tentang kegiatan dan bermain di lingkungan 

secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis. 

9) Materi pembelajaran disajikan dengan ilustrasi dan gambar yang 

menarik bagi siswa agar semakin semangat dalam belajar, 

10) Kegiatan lembar aktivitas kegiatan disusun dan disesuaikan dengan 

indikator yang akan dikembangkan, yakni menulis cerita sederhana dan 

bercerita. 

b. Validasi Produk oleh Ahli 

Validasi produk dilakukan kepada ahli materi dan ahli media. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan media scrapbook  cerita anak dalam 

meningkatkan keterampilan menulis cerita dan bercerita siswa kelas II 

sekolah dasar.  

1) Validasi Ahli Materi 

Validasi produk oleh ahli materi bertujuan untuk mengetahui 

kelayakan media scrapbook cerita anak dari segi materi yang dimuat. 

Kelayakan media dinilai dari instrumen penilaian yang terdiri dari 
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beberapa aspek yakni substansi materi, kebahasaan, dan bentuk 

penyajiannya. Penilaian dilakukan dengan skala 1-4, yang kemudian 

dihitung dan dikonversikan menjadi skor kelayakan media scrapbook 

cerita anak oleh ahli materi. Berikut skor konvesi kelayakan oleh ahli 

materi yang disajikan kedalam bentuk tabel. 

Tabel 14 Konversi Kelayakan Produk oleh Ahli Materi 
No. Interval Nilai Kategori 
1. X > 119 A sangat layak 
2. 98 < X ≤ 119 B Layak 
3. 77 < X ≤ 98 C cukup layak 
4. 56 < X ≤ 77 D kurang layak 
5. X ≤ 56 E sangat tidak layak 

 

Tabel diatas digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui kelayakan media scrapbook  cerita anak dari segi materi. 

Media scrapbook cerita anak dapat dikatakan memiliki kategori layak 

jika memenuhi skor sebanyak lebih dari 98 dengan nilai ”B”. Jika skor 

yang didapatkan kurang dari atau sama dengan 98 maka media 

dinyatakan belum layak untuk digunakan, sehingga memerlukan 

perbaikan. Dari hasil perhitungan skor, didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tabel 15 Hasil Skor Penilaian Ahli Materi 
No. Aspek Jumlah Skor 
1. Substansi materi 65 
2. Kebahasaan 31 
3. Penyajian 23 

Jumlah Keseluruhan 119 
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Berdasarkan jumlah skor dari penilaian ahli materi yang sudah 

disesuaikan dengan konversi penilaian kelayakan, maka dapat diketahui 

bahwa media scrapbook cerita anak memiliki skor keseluruhan sejumlah 

119. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa media scrapbook cerita 

anak memiliki kelayakan dari segi materi dengan nilai B dan kriteria 

“layak”. 

Meskipun menurut ahli materi media scrapbook cerita anak 

dianggap layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran namun, 

beliau tetap memberikan saran yakni dalam pembuatan kalimat 

sebaiknya tidak terlalu panjang, dibuat seringkas mungkin agar mudah 

dimengerti siswa. Berikut merupakan gambar saran untuk di revisi oleh 

ahli materi. 

 

 

Gambar  4 Komentar Ahli Materi dalam Lembar Penilaian 

Gambar di atas merupakan saran yang diberikan oleh ahli materi 

yang dituliskan dalam kolom komentar di lembar penilaian validasi 
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media. Tulisan tersebut berbunyi “masih ada kalimat yang terlalu 

panjang, direvisi ya”. Atas saran yang diberikan pada beberapa bagian 

penggunaan kalimat yang terlalu panjang kemudian di sederhanakan. 

 

Gambar  5 Saran Ahli Materi dalam Media 
 

Gambar tersebut merupakan komentar yang didapatkan melalui 

penilaian ahli materi. Dalam gamabar tersebut terterakomentar “terlalu 

panjang” yang ditulis dua kali pengulangan. Pada akhirnya, dilakukan 

perbaikan media atas saran yang diberikan tersebut. 

2) Validasi Ahli Media 

Validasi produk oleh ahli media dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan media scrapbook cerita anak sebagai media pembelajaran 

yang mampu meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana dan 

bercerita bagi siswa kelas II sekolah dasar. Kelayakan dari segi media 
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dinilai menggunakan instrumen penilaian yang terdiri dari beberapa 

aspek diantaranya pendahuluan (halaman judul, kata pengantar, pemetaan 

kompetensi, petunjuk penggunaan, daftar isi), isi (materi, tugas dan 

latihan, refleksi, rangkuman, soal evaluasi), penutup ( glosarium, daftar 

pusataka, profil pengembang), dan kegrafikan (layout dan format, 

ilustasi, desain, keterbacaan, kualitas kertas, dan kekuatan fisik). 

Penilaian menggunakan skala 1-4, yang kemudian dijumlah dan 

dikonversikan menjadi skor kelayakan media scrapbook cerita anak oleh 

ahli media.  

Tabel 16 Konversi Kelayakan Produk oleh Ahli Media 
No Interval Nilai Kategori 
1. x > 139,4 A sangat layak 
2. 114,8 < x ≤ 139,4 B Layak 
3. 90,2 < x ≤ 114,8 C cukup layak 
4. 65,6 <x ≤ 90,2 D kurang layak 
5. x ≤ 65,6 E sangat tidak layak 

Tabel di atas digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kelayakan 

media scrapbook  cerita anak dari segi media.  Media scrapbook cerita 

anak dapat dikatakan layak menurut ahli media jika memenuhi skor 

sebanyak lebih dari 114,8 dengan nilai ”B”. Jika hasil perhitungan skor 

penilaian validator ahli media belum melebihi angka tersbut, maka media 

scrapbook cerita anak belum dapat dikatakan layak untuk digunakan 

sehingga harus melalui perbaikan. Dari hasil perhitungan skor penilaian 

ahli media, didapatkan hasil yang disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 17 Hasil Skor Penilaian Ahli Media 
No. Aspek Skor 
1. Pendahuluan 39 
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2. Isi 28 
3. Penutup 11 
4. Kegrafikan 71 

Jumlah skor keseluruhan  149 
 

Berdasarkan jumlah skor keseluruhan dari penilaian ahli media 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa media scrapbook cerita anak 

memiliki skor keseluruhan sebanyak 149. Jumlah tersebut lebih besar 

dari 139,4 yang merupakan standar untuk kategori sangat layak. Dengan 

demikian, dapat dipastikan jika media scrapbook cerita anak memiliki 

kelayakan oleh ahli media dengan nilai A dan kategori “sangat layak”. 

Selain memberikan penilaian terhadap media scrapbook cerita 

anak, ahli media juga memberikan beberapa saran yang dapat digunakan 

agar media tersebut semakin memiliki kualitas yang baik. Saran yang 

diberikan oleh ahli media diantaranya, pencantuman logo UNY pada 

halaman sampul (cover),  penulisan kata absen yang dinilai salah, 

pemakaian latar (baground) warna huruf agar dibuat serasi dengan tema 

halaman yang dipakai, jenis font agar dibuat sama, penyusunan tokoh 

yang diperkenalkan agar dimulai dari yang lebih tua baru ke tokoh yang 

muda, dan pencantuman biografi ilustrator. Atas saran tersebut, 

kemudian dilakukan perbaikan dengan hasil media yang lebih baik. Dari 

beberapa saran yang diberikan, berikut ini ditampilkan gambar yang 

terdapat tulisan ahli media terkait pemberian sarannya. Namun, tidak 

semua saran ditampilkan dalam bentuk gambar karena  masukan saran 
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tidak hanya melalui coretan tetapi juga melalui lisan saat berdiskusi 

dengan ahli media. 

 

Gambar  6 Saran Penggunaan Warna Baground pada Daftar Isi 
 

Gambar diatas merupakan tampilan dari media pada halaman daftar 

isi yang diberikan saran agar warna baground oranye diganti agar tidak 

terlalu sulit dalam membaca dikarenakan warna terlalu mencolok. 

Tulisan saran tertera pada pojok kanan atas yang berbunyi “warna 

baground putih”. Atas saran yang diberikan kemudian baground 

digantikan warna putih dan warna tulisan menjadi hitam. 
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Gambar  7 Saran Penyusunan Tokoh Cerita 
 

Gambar diatas merupakan penampakan media pada halaman 

“Tokoh dalam Cerita”. Saran dari ahli bahwa penyusunan tokoh 

sebaiknya didahulukan yang lebih tua agar memuat pesan menghormati. 

Hal ini ditunjukkan dengan tanda panah pada bagian samping kanan 

media. atas saran tersebut kemudian dilakukan perbaikan.  

B. Hasil Uji Coba Produk 

1. Hasil Uji Coba Lapangan Awal 

Uji coba lapangan awal dilakukan untuk mengetahui respon guru dan 

siswa terhadap media scrapbook cerita anak yang sebelumnya telah melalui 

validasi dan perbaikan atas saran yang diberikan oleh para ahli. Data diperoleh 

melalui penyebaran angket respon yang ditujukan kepada 1 orang guru kelas II 

dan 32 siswa kelas II yang dilaksanakan di SD N Geneng 1.  

a. Data Hasil Respon Guru 

Data hasil respon guru digunakan untuk mengetahui respon dan saran 

dari guru terkait media scrapbook cerita anak yang akan dimanfaatkan 

dalam proses pembelajaran. Dalam mengetahui respon, guru diharuskan 

untuk mengamati media scrapbook cerita anak baru kemudian menjawab 

pertanyaan yang sudah disediakan. Pertanyaan yang diajukan berupa 

memberikan centang pada kolom “teramati” dan “tidak teramati”. 

Pertanyaan terdiri dari beberapa aspek seputar pengembangan media, 

diantaranya kualitas tampilan gambar, komposisi warna, format dan layout, 

penyajian teks narasi, petunjuk, keterbacaan teks, dan penyajian materi. 
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Secara kesuluruhan jumlah pertanyaan sejumlah 15 butir. Media scrapbook 

dikatakan layak jika memenuhi kriteria penilaian yang telah dikonversikan 

sebagai berikut. 

Tabel 18 Konversi Skor Total Respon Guru pada Uji Coba Lapangan 
Awal 

No. Interval Nilai Kategori 
1. X > 27 A Sangat layak 
2. 24 < X ≤ 27 B Layak 
3. 21 < X ≤ 24 C Cukup layak 
4. 18 < X ≤ 21 D Kurang layak 
5. X ≤ 18 E Tidak layak 

Berdasarkan tabel konversi total penilaian guru, dapat diketahui 

bahwa media scrapbook cerita anak dikategorikan layak digunakan dalam 

proses pembelajaran jika jumlah skor secara keseluruhan yang didapatkan 

lebih dari 24. Jika jumlah skor memiliki rentang nilai 24,1 sampai dengan 

27, maka media scrapbook cerita anak mendapatkan nilai B dengan kategori 

“layak”, serta apabila jumlah skor melebihi angka 27 maka media 

mendapatkan nilai A dengan kategori “sangat layak”. Namun, jika skor 

keseluruhan yang didapatkan berjumlah kurang dari 24, maka media 

scrapbook cerita anak belum memiliki kelayakan untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran menurut guru, sehingga memerlukan perbaikan atas 

saran yang diberikan. Berikut ini adalah tabel skor keseluruhan yang 

didapatkan dan telah dikonversikan. 

Tabel 19 Data Hasil Angket Respon Guru pada Uji Coba Lapangan Awal 
No. Indikator Skor 
1. Tampilan media scrapbook cerita anak 16 
2. Isi media scrapbook cerita anak 8 

JUMLAH 24 
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Dari hasil respon guru pada uji coba lapangan awal, dapat diketahui 

bahwa media scrapbook cerita anak memenuhi kategori “layak” dengan 

nilai B dengan skor keseluruhan berjumlah 24. Hal ini berarti media 

scrapbook cerita anak layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana dan bercerita 

dan siap untuk ke tahap selanjutnya yakni uji coba lapangan utama. 

Pada tahap uji coba awal, selain memberikan penilaian guru kelas juga 

memberikan komentar serta saran yang dapat menjadi perbaikan untuk 

media scrapbook cerita anak kedepannya. Komentar yang diberikan adalah 

media yang dikembangkan sangat menarik bagi siswa kelas II untuk 

digunakan dalam pembelajaran, dan materi yang diberikan mudah dipahami 

oleh siswa karena dilengkapi oleh gambar yang mendukung. Sedangkan 

saran yang diberikan oleh guru kelas agar materi yang dimuat dalam media 

lebih dibuat singkat karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama 

untuk menyelesaikan penggunaan media ini. 

b. Data Hasil Respon Siswa 

Data hasil respon siswa dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui respon dan saran siswa terhadap media scrapbook cerita anak 

jika digunakan dalam proses pembelajaran menulis cerita sederhana dan 

bercerita. Sebelum memberikan respon, terlebih dahulu siswa melakukan 

pengamatan terhadap media scrapbook cerita anak yang dibagikan. Dari 
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satu kelas, sebanyak 32 orang siswa yang diminta untuk memberikan 

respon.  

Tabel 20 Konversi Skor Total Angket Respon Siswa pada Uji Coba 
Lapangan Awal 

No. Interval Nilai Kategori 
1. X > 979,2 A Sangat layak 
2. 870,4 < X ≤ 979,2 B Layak 
3. 761,6 < X ≤ 870,4 C Cukup layak 
4. 652,8 < X ≤ 761,6 D Kurang layak 
5. X ≤ 652,8 E Sangat tidak layak 
Tabel konversi skor respon siswa akan dijadikan acuan dalam 

penentuan kategori kelayakan media scrapbook cerita anak yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran menulis cerita sederhana dan 

bercerita. Media scrapbook cerita anak dapat dikatakan layak apabila skor 

total yang didapatkan lebih dari 870,4. Jika kurang dari skor tersebut, maka 

media scrapbook cerita anak belum memenuhi kelayakan berdasarkan 

respon yang diberikan siswa dan memerlukan perbaikan kembali. 

Angket respon siswa pada uji lapangan awal ditujukan bagi 32 orang 

siswa di SD N Geneng 1. Siswa melakukan pengamatan terhadap media 

scrapbook cerita anak, kemudian diberikan angket respon yang terdiri dari 

17 butir pertanyaan. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan skor 

angket respon yang telah dikonversikan. 

Tabel 21 Data Hasil Angket Respon Siswa pada Uji Coba Lapangan Awal 

No Indikator Jumlah 
Indikator Jumlah Skor  

1 Daya tarik media 5 316 
2 Penggunaan cerita 2 126 
3 Tulisan dan bahasa 3 189 
4 Substansi materi 5 308 
5 Penggunaan media 2 125 

Jumlah  1064 
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Berdasarkan data hasil angket respon siswa pada uji coba lapangan 

awal menunjukan bahwa media scrapbook cerita anak memiliki skor 

keseluruhan sebanyak 1064. Angka yang didapatkan lebih dari 979,2. Oleh 

karena itu, media scrapbook cerita anak memenuhi kategori “sangat layak” 

dengan nilai A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media scrapbook cerita 

anak telah memenuhi kriteria kelayakan untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana 

dan bercerita siswa kelas II sekolah dasar dan siap untuk digunakan dalam 

uji coba lapangan utama. 

2. Hasil Uji Coba Lapangan Utama 

Uji coba lapangan utama dilaksanakan setelah media scrapbook cerita 

anak melalui tahap revisi atas saran yang didapatkan dari uji coba lapangan 

awal. Uji coba lapangan utama bertujuan untuk mengetahui respon  dari guru 

dan siswa terhadap media scrapbook cerita anak yang telah direvisi. Seperti 

ada uji coba sebelumnya, guru dan siswa akan diminta untuk melakukan 

pengisian angket respon. Uji coba lapangan utama dilakukan pada dua sekolah 

yakni SD N Tegalsari 1 dan SD N Candimulyo 2. Subjek uji coba adalah dua 

orang guru kelas dan 52 siswa dari kedua sekolah. 

a. Data Hasil Respon Guru 

Data hasil angket respon guru dilaksanakan guna mengetahui respon 

dan saran guru terkait media scrapbook cerita anak sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana 



132 
 

dan bercerita siswa kelas II sekolah dasar setelah melalui revisi produk uji 

coba lapangan awal. Angket respon guru diberikan kepada 2 orang guru dari 

dua sekolah yang berbeda. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 15 butir, 

guru diminta menjawab pertanyaan dengan memberikan centang pada 

kolom “teramati” dan “tidak teramati”. Pertanyaan terdiri dari beberapa 

aspek seputar pengembangan media, diantaranya kualitas tampilan gambar, 

komposisi warna, format dan layout, penyajian teks narasi, petunjuk, 

keterbacaan teks, dan penyajian materi. Berikut terdapat tabel yang dapat 

dijadikan acuan kelayakan media scrapbook cerita anak. 

Tabel 22 Konversi Skor Total Respon Guru pada Uji Coba Lapangan 
Utama 

No. Interval Nilai Kategori 
1. X > 54 A Sangat layak 
2. 48 < X ≤ 54 B Layak 
3. 42 < X ≤ 48 C Cukup layak 
4. 36 < X ≤ 42 D Kurang layak 
5. X ≤ 36 E Tidak layak 

 

Konversi skor total respon guru digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan kategori kelayakan media scrapbook cerita anak berdasarkan 

respon yang diberikan guru setelah media melalui revisi uji coba lapangan 

awal. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jika media scrapbook 

cerita anak dapat dikatakan layak jika memiliki skor keseluruhan sebesar 48 

sampai dengan skor maksimal 60. Pada rentang nilai 48 hingga 54, maka 

media scrapbook cerita anak akan mendapatkan nilai B dengan kategori 

“layak”. Selanjutnya apabila skor keseluruhan yang didapatkan sebesar 

lebih dari 54, maka media scrapbook cerita anak dinilai A dengan kategori 
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“sangat layak”.  Namun, jika skor keseluruhan yang didapatkan berjumlah 

kurang dari 48, maka media scrapbook cerita anak dinilai belum layak 

digunakan dalam proses pembelajaran menulis cerita dan bercerita menurut 

guru. Berikut hasil perhitungan skor angket respon guru yang ditampilkan 

dalam bentuk tabel. 

Tabel 23 Data Hasil Angket Respon Guru pada Uji Coba Lapangan Utama 

No. Indikator Skor Rata-rata 
Skor 

1. Tampilan media scrapbook 
cerita anak 40 20 

2. Isi media scrapbook cerita 
anak 20 10 

JUMLAH 60 30 
 

Berdasarkan data tersebut, diketahui media scrapbook cerita anak 

memperoleh skor keseluruhan sebanyak 60 dengan nilai A dan kategori 

“sangat layak”. Pada saat pengambilan angket respon, guru terlihat sangat 

tertarik dengan media scrapbook cerita anak. Hal tersebut dibuktikan 

dengan komentar dan saran yang diberikan diantaranya: 1) scrapbook cerita 

anak sangat bagus, kreatif, dan inovatif; 2) scrapbook cerita anak cukup 

membantu belajar siswa; 3) scrapbook cerita anak dapat membantu guru 

dalam menyajikan materi pembelajaran; 4) scrapbook cerita anak dapat 

membantu siswa memahami pelajaran karena sangat menarik; 5) sedikit 

saran agar scrapbook cerita anak diberikan pembatas buku; dan 6) semoga 

dapat ditambahkan dalam menyajikan materi pelajaran yang lain. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa media scrapbook cerita anak 

telah memenuhi kriteria kelayakan untuk digunakan sebagai media 
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pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana 

dan bercerita bagi siswa kelas II sekolah dasar. Tindak lanjut dari komentar 

dan saran dari guru kelas adalah melakukan revisi terhadap media 

scrapbook cerita anak. Revisi yang dilakukan berupa pemberian pembatas 

halaman. Berikut ini merupakan bukti otentik atas saran yang diberikan oleh 

guru. 

 

 

Gambar  8 Saran dari Uji Coba Lapangan Utama 

b. Data Hasil Respon Siswa 

Aangket respon siswa ditujukan untuk mengetahui tanggapan 

kelayakan media scrapbook cerita anak dari siswa. Uji coba lapangan utama 

dilaksanakan di dua sekolah yang berbeda, yakni SD N Tegalsari 1 dan SD 
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N Candimulyo 2. Responden uji coba lapangan utama merupakan siswa 

kelas II sekolah dasar yang berjumlah 52 orang siswa. Berikut kriteria 

penilaian kelayakan media scrapbook cerita anak. 

Tabel 24 Konversi Skor Total Angket Respon Siswa pada Uji Coba 
Lapangan Utama 

No. Interval Nilai Kategori 
1. X > 1591,2 A Sangat layak 
2. 1414,4 < X ≤ 1591,2 B Layak 
3. 1237,6 < X ≤ 1414,4 C Cukup layak 
4. 1060,8 < X ≤ 1237,6 D Kurang layak 
5. X ≤ 1060,8 E Sangat tidak layak 

 

Tabel konversi skor respon siswa diatas akan menjadi acuan  dalam 

penilaian kriteria kelayakan media scrapbook cerita anak. Media dapat 

dikatakan layak apabila secara keseluruhan skor yang didapatkan lebih dari 

1414,4. Apabila skor keseluruhan yang didapatkan kurang dari jumlah 

tersebut maka media scrapbook cerita anak belum dapat dikatakan layak 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran menulis cerita sederhana dan 

bercerita menurut kacamata siswa. Berikut disajikan data hasil angket 

respon siswa pada uji coba lapangan utama sebagai berikut. 

Tabel 25 Data Hasil Angket Respon Siswa pada Uji Coba Lapangan Utama 
No Indikator Jumlah Indikator Jumlah Skor  
1 Daya tarik media 5 513 
2 Penggunaan cerita 2 206 
3 Tulisan dan bahasa 3 308 
4 Substansi materi 5 507 
5 Penggunaan media 2 206 

Jumlah  1740 
 



136 
 

Berdasarkan tabel 25 dapat diketahui bahwa skor keseluruhan yang 

didapatkan dari respon siswa terhadap media scrapbook cerita anak pada uji 

coba lapangan utama mencapai 1740 dengan nilai A dan kategori “sangat 

layak”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut respon siswa 

media scrapbook cerita anak sangat menarik dan layak untuk dipergunakan 

sebagai media pembelajaran menulis cerita sederhana dan bercerita. 

3. Hasil Uji Coba Operasional 

Uji coba operasional dilaksanakan setelah media melalui tahap revisi dari 

saran yang didapatkan pada uji coba lapangan utama. Uji coba operasional 

merupakan tahap akhir uji coba yang dilakukan dalam penelitian ini. Jika pada 

uji coba sebelumnya siswa hanya memberikan respon terhadap media 

scrapbook cerita anak, kali ini media scrapbook cerita anak akan di uji cobakan 

digunakan dalam pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan media scrapbook cerita anak terhadap keterampilan menulis cerita 

sederhana dan bercerita siswa kelas II sekolah dasar. Uji coba operasional 

dilaksanakan pada 2 kelas yang terdiri dari 1 kelas kontrol dan 1 kelas 

eksperimen. 

Uji coba operasional kelas kontrol dilaksanakan di SD N Candimulyo 1. 

Sebanyak 23 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan 

menjadi subjek dalam uji coba ini. Proses pembelajaran pada kelas kontrol 

dilaksanakan seperti biasanya tanpa mendapatkan perlakuan penggunaan media 

scrapbook cerita anak. 
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Uji coba operasional kelas eksperimen dilaksanakan di SD N Mejing 1. 

Sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan 

menjadi subjek uji coba ini. Pembelajaran di kelas eksperimen dilaksanakan 

layaknya pembelajaran dengan penggunaan buku tema dan didukung dengan 

media scrapbook cerita anak sebagai media pembelajaran materi menulis cerita 

sederhana dan bercerita. 

Uji coba operasional dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

keefektifan media scrapbook cerita anak dalam meningkatkan keterampilan 

menulis cerita sederhana dan bercerita siswa kelas II sekolah dasar. Data yang 

didapatkan dalam uji coba ini berupa hasil tes keterampilan menulis cerita 

sederhana dan hasil tes keterampilan bercerita. Berikut akan dijabarkan hasil 

data pada uji coba operasional. 

a. Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Sederhana Siswa 

Keefektifan media srapbook cerita anak dalam meningkatkan 

keterampilan menulis cerita dan bercerita siswa kelas II sekolah dasar 

dilakukan dengan menggunakan uji pretes dan postes. Pretes dilaksanakan 

dengan pemberian soal dengan materi menulis cerita sederhana sebelum 

siswa mendapatkan pembelajaran dengan dukungan media srapbook cerita 

anak. Postes dilaksanakan dengan pemberian soal dengan materi menulis 

cerita sederhana setelah siswa melaksanakan pembelajaran dengan didukung 

oleh media srapbook cerita anak. 
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1) Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Sederhana Kelas 

Kontrol 

Data dibawah ini menunjukkan hasil tes keterampilan menulis 

cerita sederhana siswa sebelum dan sesudah siswa mengikuti 

pembelajaran. Soal pretest diberikan kepada siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran menulis cerita sederhana. Setelah mengikuti pretest  siswa 

kemudian disajikan pembelajaran menulis cerita sederhana dengan 

menggunakan buku tema dan buku lks tematik yang tersedia di kelas. 

Siswa melakukan pembelajaran dengan disesuaikan RPP yang telah 

dirancang. Strategi dan model pembelajaran digunakan untuk 

mendukung keberhasilan pembelajaran siswa. Soal postest kemudian 

diberikan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Data hasil penilaian diolah dan diperoleh 

sebagai berikut. 

Tabel 26 Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Sederhana Kelas 
Kontrol 

 Menulis Cerita Sederhana 
Pretes Postes 

Nilai Rata-rata 68,18 73,92 
Nilai Tertinggi 81,25 87,50 
Nilai Terendah 43,75 56,25 
N-gain 0,13 

Dari hasil uji operasional kelas kontrol pada tes keterampilan 

menulis cerita sederhana menunjukkan nilai pada saat pretes dan postes 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata 

keduanya yakni dari yang semula 68,18 naik menjadi 73,92. Nilai N gain 

keterampilan menulis cerita sederhana diketahui sebesar 0,13. 
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Berdasarkan kriteria melalui skor N gain, skor tersebut belum memenuhi 

kriteria keefektifan, sehingga dapat diketahui bahwa kriteria keefektifan 

pembelajaran di kelas kontrol termasuk dalam kategori “rendah”.   

2) Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Sederhana Kelas 

Eksperimen 

Data dibawah ini menunjukkan perolehan hasil tes keterampilan 

menulis cerita sederhana yang dilakukan setelah siswa melaksanakan 

pembelajaran dengan dukungan media scrapbook cerita anak. Soal 

pretest diberikan kepada siswa sebelum mengikuti pembelajaran menulis 

cerita sederhana. Setelah mengikuti pretest siswa kemudian disajikan 

pembelajaran menulis cerita sederhana dengan menggunakan media 

scrapbook cerita anak.. Soal postest kemudian diberikan untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Berikut merupakan penjabaran dari hasil tes yang 

dilaksanakan. 

Tabel 27 Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Sederhana Kelas 
Eksperimen 

 Menulis Cerita Sederhana 
Pretes Postes 

Nilai Rata-rata 63,4 76,8 
Nilai Tertinggi 81,25 93,75 
Nilai Terendah 50,00 62,50 
N-gain 0,37 

 

Berdasarkan hasil tes keterampilan menulis cerita sederhana di 

kelas eksperimen terlihat adanya peningkatan. Hal ini diketahui dari rata-
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rata skor pretes  sebanyak 63,4 meningkat menjadi 76,875 saat dilakukan 

postes. Sehingga pada kelas eksperimen terjadi peningkatan keterampilan 

menulis cerita sederhana yang ditunjukkan dengan skor N gain sebesar 

0,37 dan dapat diketahui skor tersebut lebih besar dari pada skor pada 

kelas kontrol. Sehingga keefektifan media pembelajaran di kelas 

eksperimen termasuk dalam kategori “sedang”. 

3) Analisis Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Sederhana 

Hasil tes keterampilan menulis cerita sederhana menunjukkan 

adanya peningkatan baik di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 

Tabel dibawah ini menunjukkan perbedaan hasil tes keterampilan 

menulis cerita sederhana di kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Tabel 28 Data Hasil Tes Keterampilan Menulis Cerita Sederhana 

Kelas Uji Coba 

Nilai Rata-rata 
Keterampilan Menulis 

Cerita Sederhana N gain Kategori 

Pretes Postes 
Kelas Kontrol 68,18 73,92 0,13 Rendah 
Kelas Eksperimen  63,4 76,87 0,37 Sedang 

 

Berdasarkan data hasil tes keterampilan menulis cerita sederhana 

yang dilakukan pada dua kelas yang berbeda dapat diketahui bahwa nilai 

kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Skor N gain di kelas 

kontrol sebesar 0,13 dengan kategori “rendah”. Kelas eksperimen  

dengan skor N gain 0,37 dengan kategori “sedang”. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa media scrapbook cerita anak dinyatakan efektif 
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meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana dengan kategori 

“sedang”. 

b. Hasil Tes Keterampilan Bercerita Siswa  

Keefektifan media srapbook cerita anak dalam meningkatkan 

keterampilan bercerita siswa kelas II sekolah dasar dilakukan dengan 

menggunakan uji pretes dan postes. Pretes dilaksanakan dengan pemberian 

soal dengan materi bercerita sebelum siswa mendapatkan pembelajaran 

dengan dukungan media srapbook cerita anak. Postes dilaksanakan dengan 

pemberian soal dengan materi bercerita setelah siswa melaksanakan 

pembelajaran dengan didukung oleh media srapbook cerita anak. 

1) Data Hasil Tes Keterampilan Bercerita Kelas Kontrol 

Data dibawah ini menunjukkan hasil tes keterampilan bercerita 

yang ditujukan kepada siswa sebelum dan sesudah mengikuti 

pembelajaran. Soal pretest diberikan kepada siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran bercerita. Setelah mengikuti pretest  siswa kemudian 

disajikan pembelajaran bercerita dengan menggunakan buku tema dan 

buku lks tematik yang tersedia di kelas. Siswa melakukan pembelajaran 

dengan disesuaikan RPP yang telah dirancang. Strategi dan model 

pembelajaran digunakan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran 

siswa. Soal postest kemudian diberikan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian 

selanjutnya diolah dan diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 29 Data Hasil Tes Keterampilan Bercerita Kelas Kontrol 
 Bercerita  

Pretes Postes 
Nilai Rata-rata 69,31 75,22 
Nilai Tertinggi 80,00 90,00 
Nilai Terendah 50,00 55,00 
N-gain 0,18 

 

Dari hasil uji operasional yang dilakukan di kelas kontrol pada tes 

keterampilan bercerita diketahui nilai pada saat pretes dan postes 

mengalami peningkatan. Dari nilai rata-rata yang semula 69,31 naik 

menjadi 75,22. Ditinjau dari skor N gain keterampilan bercerita diketahui 

sebesar 0,18. Berdasarkan kriteria melalui skor N gain, skor tersebut < 

0,03 dimana skor belum memenuhi kriteria keefektifan. Sehingga dapat 

diketahui bahwa kriteria keefektifan media pembelajaran di kelas kontrol 

termasuk dalam kategori “rendah”. 

2) Data Hasil Tes Keterampilan Bercerita Kelas Eksperimen 

Tabel dibawah ini menunjukkan data hasil tes keterampilan 

bercerita  yang dilakukan setelah siswa melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan media scrapbook cerita anak. Soal pretest 

diberikan kepada siswa sebelum mengikuti pembelajaran bercerita. 

Setelah mengikuti pretest siswa kemudian disajikan pembelajaran 

bercerita dengan menggunakan media scrapbook cerita anak.. Soal 

postest kemudian diberikan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikut merupakan penjabaran 

dari hasil tes yang dilaksanakan 
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Tabel 30 Data Hasil Tes Keterampilan Bercerita Kelas Eksperimen 
 Bercerita  

Pretes Postes 
Nilai Rata-rata 64,00 78,25 
Nilai Tertinggi 80,00 90,00 
Nilai Terendah 50,00 65,00 
N-gain 0,35 

 

Berdasarkan hasil tes keterampilan berecrita yang dilakukan di 

kelas eksperimen terlihat adanya peningkatan. Hal ini diketahui dari nilai 

rata-rata yang meningkat pada  pretes  sebanyak 63,4 menjadi 76,875 

saat dilakukan postes. Dengan demikian, dapat diketahui kelas 

eksperimen mengalami peningkatan keterampilan bercerita yang 

ditunjukkan dengan skor N gain sebesar 0,35. Skor tersbut > 0,3 sehingga 

keefektifan media pembelajaran di kelas eksperimen termasuk dalam 

kategori “sedang”. 

3) Analisis Data Hasil Tes Keterampilan Bercerita 

Hasil tes keterampilan bercerita siswa menunjukkan adanya 

peningkatan pada semua kelas. Tabel dibawah ini akan memperlihatkan 

perbedaan hasil tes keterampilan bercerita di kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

Tabel 31 Data Hasil Tes Keterampilan Bercerita 

Kelas Uji Coba 
Nilai Rata-rata 

Keterampilan Bercerita N gain Kategori 
Pretes Postes 

Kelas Kontrol 69,31 75,22 0,18 Rendah 
Kelas Eksperimen 64,00 78,25 0,35 Sedang 
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Berdasarkan data hasil tes keterampilan bercerita yang dilakukan 

pada dua kelas yang berbeda dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Skor N gain di kelas kontrol 

sebesar 0,18 dengan kategori “rendah” sedangkan kelas eksperimen 

dengan skor N gain 0,35 dengan kategori “sedang”. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa media scrapbook cerita anak dinyatakan efektif 

meningkatkan keterampilan bercerita dengan kategori “sedang”. 

C. Analisis Data 

Berdasarkan proses analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan keterampilan menulis cerita sederhana dan bercerita pada 

siswa yang menggunakan media scrapbook cerita anak (kelas eksperimen) dengan 

siswa yang tidak menggunakan media scrapbook cerita anak (kelas kontrol). Guna 

mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan menulis cerita 

sederhana dan bercerita secara bersamaan, maka dilakukan uji hipotesis 

MANOVA. Sebelum melakukan uji hipotesis ini, terlebih dahulu harus 

melelakukan uji asumsi berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji 

korelasi. 

a. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diolah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas keterampilan menulis 

cerita sederhana dan bercerita pada penelitian ini dilakukan dengan 
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menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada program IBM SPSS Statistics 23. 

Rumusan hipotesin pada uji normalitas ditentukan sebagai berikut: 

Ho = Data berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal 

Ha = Data berasal dari populasi yang tidak memiliki distribusi normal 

Kriteria data yang dapat dinyatakan berdistribusi normal jika memiliki 

nilai signifikansi >0,05. Jika nilai signifikansi yang diperoleh >0,05 maka 

Ho diterima dan begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi yang diperoleh 

<0,05 maka Ho ditolak. Uji normalitas dilakukan berdasarkan hasil 

penilaian posteest keterampilan menulis cerita sederhana dan bercerita, baik 

dari kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Berikut merupakan hasil 

pengolahan uji normalitas. 

Tabel 32 Hasil Uji Normalitas 
Kelas Variabel Signifikansi Kondisi Keterangan 

Kontrol  
Menulis Cerita 

Sederhana 0,200 >0,05 Normal  

Bercerita  0,200 >0,05 Normal 

Eksperimen  
Menulis Cerita 

Sederhana 0,200 >0,05 Normal  

Bercerita 0,200 >0,05 Normal 
 

Berdasarkan uji normalitas keterampilan menulis cerita sederhana dan 

bercerita yang dilakukan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,200. Sehingga dapat 

diketahui nilai signifikansi >0,05, maka Ho diterima dan dapat dinyatakan 

bahwa data memiliki distribusi normal. 
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2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kelompok data memiliki 

varian yang homogen atau heterogen. Uji asumsi homogenitas dalam 

penelitian ini menggunakan One Way ANOVA. Pengambilan keputusan data 

dinyatakan homogen apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Tabel berikut 

ini akan menunjukkan data hasil uji homogenitas keterampilan menulis 

cerita sederhana. 

Tabel 33 Hasil Uji Homogenitas Keterampilan Menulis Cerita 
Sederhana 

Kelas Uji Coba Kondisi Signifikansi Keterangan 
Kelas Kontrol Sesudah 0,584 Data 

Homogen Kelas Eksperimen  Sesudah 
 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa data hasil uji 

homogenitas menulis cerita sederhana yang dilaksanakan di kelas kontrol 

dan kelas eksperimen memiliki nilai signifikansi 0,584. Hal ini 

menunjukkan bahwa data yang didapatkan dalam uji coba operasional 

tergolong data yang homogen dengan nilai signifikansi >0,05. Uji 

homogenitas juga dilakukan pada data tes keterampilan bercerita yang 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 34 Hasil Uji Homogenitas Keterampilan Bercerita 
Kelas Uji Coba Kondisi Signifikansi Keterangan 

Kelas Kontrol Sesudah 0,155 Data 
Homogen Kelas Eksperimen  Sesudah 

 

Berdasarkan tabel hasil uji homogenitas keterampilan bercerita siswa 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,155. Nilai tersebut memiliki nilai 
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signifikansi > 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa hasil postes 

keterampilan bercerita pada uji coba operasional merupakan data yang 

homogen. 

b. Uji hipotesis dengan uji t 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan independent sample t-test. 

Uji tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan masing-

masing variabel terikat pada kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Hipotesis 

yang diujikan untuk keterampilan menulis cerita sederhana adalah sebagai 

berikut. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan keterampilan menulis cerita sederhana antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media scrapbook 

cerita anak dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran 

menggunakan media scrapbook cerita anak. 

Ha : Terdapat perbedaan keterampilan menulis cerita sederhana antara siswa 

yang mengikuti pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita anak 

dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran menggunakan media 

scrapbook cerita anak. 

 Pengambilan keputusan penerimaan dan penolakan Ho dengan taraf 

signifikansi >0,05. Apabila nilai signifikansi >0,05 maka maka Ho diterima, 

namun jika nilai signifikansi <0,05 makan Ho ditolak. Berikut disajikan tabel 

yang meninjukkan hasil uji independent sample t test untuk data keterampilan 

menulis cerita sederhana 
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Tabel 35 Hasil Uji Independen Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen  

 

Tabel di atas merupakan hasil uji independen kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen terkait keterampilan menulis cerita sederhana. Tabel tersebut 

merupakan hasil uji menggunakan program SPSS melalui hasil penilaian tes 

keterampilan menulis cerita sederhana. 

Tabel 38 Keterampilan Menulis Cerita Sederhana 

No. Kelas Uji Coba Kondisi Nilai 
Signifikansi Keterangan 

1. Kelas Kontrol Sesudah  0,034 Terdapat 
Perbedaan Kelas Eksperimen  Sesudah 

 

Berdasarkan hasil uji independent sample t test diketahui nilai 

signifikansi pada masing-masing kelas < 0,05. Nilai signifikansi pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0,034. Dengan demikian, dapat diketahui 

terdapat perbedaan keterampilan menulis cerita sederhana antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita anak dengan 

siswa yang tidak mengikuti pembelajaran menggunakan media scrapbook 

cerita anak. 

Hipotesis yang diujikan untuk keterampilan bercerita adalah sebagai berikut. 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
NILAI Equal 

variances 
assumed 

-2,191 41 ,034 -6,16848 2,81517 -
11,85383 -,48313 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-2,209 40,968 ,033 -6,16848 2,79217 -
11,80752 -,52944 
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Ho : Tidak terdapat perbedaan keterampilan bercerita antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita anak 

dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran menggunakan media 

scrapbook cerita anak. 

Ha : Terdapat perbedaan keterampilan bercerita  antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita anak dengan siswa 

yang tidak mengikuti pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita 

anak. 

Kriteria pengambilan keputusan penerimaan dan penolakan Ho 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi >0,05 maka 

maka Ho diterima, namun jika nilai signifikansi <0,05 makan Ho ditolak. 

Tabel 36 Hasil Uji Independen Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen  
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

NILAI Equal 
variances 
assumed 

,304 ,584 -2,191 41 ,034 -6,16848 2,81517 -11,85383 -,48313 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -2,209 40,9
68 ,033 -6,16848 2,79217 -11,80752 -,52944 

 
Tabel di atas merupakan hasil uji independen kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen terkait keterampilan bercerita siswa. Tabel tersebut merupakan 

hasil uji independent sample test menggunakan program SPSS.  
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Tabel 37 Hasil Uji Independent Sample t Test Keterampilan Bercerita 

No. Kelas Uji Coba Kondisi Nilai 
Signifikansi Keterangan 

1. Kelas Kontrol Sesudah  0,020 Terdapat 
Perbedaan Kelas Eksperimen Sesudah 

 

Berdasarkan hasil uji independent sample t test diketahui nilai 

signifikansi pada masing-masing kelas < 0,05. Nilai signifikansi pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0,020. Dengan demikian, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan 

keterampilan bercerita antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan media scrapbook cerita anak dengan siswa yang tidak mengikuti 

pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita anak. 

c. Analisis Keefektifan Produk dengan Uji MANOVA 

1) Uji Asumsi MANOVA 

a) Uji Normalitas Multivariat 

Uji normalitas multivariat ditujukan untuk memenuhi syarat 

sebelum melakukan uji MANOVA yaitu data harus berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal multivariat. Rumusan hipotesis yang 

digunakan dalam uji normlitas multivariat disusun sebagai berikut. 

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal multivariat 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

multivariat 

Uji normalitas multivariat dilaksanakan dengan bantuan program 

IBM SPSS Statisctics 23. Beberapa rangkaian yang digunakan untuk 
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menguji data diantaranya dengan menentukan jarak mahalanobis data, 

menghitung nilai chi square, membuat scatter-plot menggunakan jarak 

mahalanobis dan nilai chi square, selanjutnya menghitung korelasi antara 

jarak mahalanobis dengan nilai chi square. 

Data dapat dikatakan memiliki distribusi normal multivariat apabila 

hasil grafik scatter-plot menunjukkan bentuk garis lurus lebih, selain itu 

lebih dari 50% nilai jarak mahalanobis kurang atau sama dengan nilai qi. 

Penarikan kesimpulan juga dapat ditentukan dari nilai korelasi antara 

jarak mahalanobis dengan qi. Besar nilai koefisien korelasi harus berkisar 

di angka -1 sampai dengan 1, dan nilai signifikansi <0,05. Jika hasilnya 

demikian, maka dapat ditarik kesimpulan Ho diterima dan Ha ditolak. 

Berikut merupakan tabel hasil uji normalitas multivariat. 

Tabel 38 Hasil Uji Normalitas Multivariat 

Kelas Variabel Signifikansi Kondisi Koefisien 
Korelasi Ket. 

Kontrol 
 

Menulis 
Cerita 
Sederhana 

0,000 < 0,05 0,941 Normal 

Bercerita 0,000 < 0,05 0,941 Normal 
Eksperimen  Menulis 

Cerita 
Sederhana 

0,000 < 0,05 0,951 Normal 

Bercerita  0,000 < 0,05 0.951 Normal 
 

Berdasarkan data hasil uji normalitas multivariat, dapat diketahui 

bahwa masing-masing kelas kontrol dan kelas eksperimen menunjukkan 

nilai signifikansi 0,000. Nilai koefisien korelasi juga menunjukkan pada 

kelas kontrol 0,941 dan kelas eksperimen sebesar 0,951. Nilai tersebut 
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menunjukkan koefisien korelasi yang sangat tinggi, dimana nilai 

maksimal adalah 1. Dengan demikian, dapat diketahui jika nilai 

signifikansi < 0.05 dan Ho diterima. Sehingga kesimpulannya adalah 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal multivariat. 

b) Uji Homogenitas Matriks Kovarian 

Syarat uji asumsi yang harus dipenuhi selanjutnya dalam 

MANOVA adalah uji homogenitas matriks kovarian. Uji homogenitas 

matriks kovarian adalah uji Box‟s M. Rumusan hipotesis yang digunakan 

untuk penarikan kesimpulan uji homogenitas matriks kovarian dituliskan 

sebagai berikut. 

Ho : Matriks kovarian dari dua populasi adalah homogen 

Ha : Matriks kovarian dari dua populasi adalah tidak homogen 

Penarikan kesimpulan Ho diterima apabila harga Box‟s M tidak 

signifikan atau dengan cara lain nilai signifikansi > 0,05. Jika demikian, 

maka dapat disimpulkan matriks kovarian keterampilan menulis cerita 

dan bercerita adalah homogen. Tabel berikut merupakan hasil uji matriks 

kovarian dari Box‟s M. 

Tabel 39 Hasil Uji Matriks Kovarian 

Box's Test of Equality of Covariance Matricesa 

Box's M 4,821 

F ,761 

df1 6 

df2 46132,332 

Sig. ,601 
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Berdasarkan tabel hasil uji matriks kovarian tersebut dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,601. Nilai tersebut diketahui 

lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan matriks kovarian dari dua populasi yakni 

keterampilan menulis cerita dan bercerita adalah homogen. 

2) Uji MANOVA 

Setelah melakukan uji normalitas multivariat dan uji homogenitas 

matriks kovarian, maka dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji MANOVA. 

Uji hipotesis MANOVA dilakukan untuk mengetahui apakah media 

scrapbook cerita anak dapat meningkatkan keterampilan menulis cerita 

sederhana dan bercerita secara bersamaan dan apakah signifikan atau tidak. 

Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis untuk uji MANOVA sebagai berikut. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan pada keterampilan menulis 

cerita sederhana dan bercerita antara siswa kelas II se-Kecamatan 

Candimulyo yang mengikuti pembelajaran dengan media 

scrapbook cerita anak dengan yang tidak mengikuti pembelajaran 

dengan media scrapbook cerita anak 

Ha : Terdapat perbedaan signifikan pada keterampilan menulis cerita 

sederhana dan bercerita antara siswa kelas II se-Kecamatan 

Candimulyo yang mengikuti pembelajaran dengan media 

scrapbook cerita anak dengan yang tidak mengikuti pembelajaran 

dengan media scrapbook cerita anak  
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Penarikan kesimpulan penerimaan dan penolakan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, jika 

signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. Tabel berikut ini merupakan hasil uji 

MANOVA. 

Tabel 40 Hasil Uji MANOVA 
 
                                                                    Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace ,991 3063,528b 2,000 55,000 ,000 

Wilks' Lambda ,009 3063,528b 2,000 55,000 ,000 

Hotelling's Trace 111,401 3063,528b 2,000 55,000 ,000 

Roy's Largest Root 111,401 3063,528b 2,000 55,000 ,000 

JENIS Pillai's Trace ,188 2,908 4,000 112,000 ,025 

Wilks' Lambda ,813 2,998b 4,000 110,000 ,022 

Hotelling's Trace ,228 3,083 4,000 108,000 ,019 

Roy's Largest Root ,222 6,202c 2,000 56,000 ,004 

a. Design: Intercept + JENIS 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level. 
Berdasarkan tabel hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk Pillai’s Trace sebesar 0,025, signifikansi Wilks’ Lambda 

sebesar 0.022, untuk Hotelling’s Trace sebanyak 0,019, dan nilai 

signifikansi Roy’s Largest Root sebesar 0,004. Dari hasil tersebut diketahui 

semua nilai signifikansi < 0,05, dengan demikian dapat tarik kesimpulan Ho 

ditolak, dan Ha diterima. Artinya, terdapat perbedaan signifikan pada 

keterampilan menulis cerita sederhana dan bercerita antara siswa kelas II se-

Kecamatan Candimulyo yang mengikuti pembelajaran dengan media 

scrapbook cerita anak dengan yang tidak mengikuti pembelajaran dengan 

media scrapbook cerita anak. Siswa yang mengikuti pembelajaran 
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menggunakan media scrapbook cerita adalah kelas eksperimen sedangkan 

yang mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan media scrapbook cerita 

anak adalah kelas kontrol. 

Selanjutnya untuk mengetahui media scrapbook cerita anak dapat 

meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana dan keterampilan 

bercerita, maka dilakukan tests of between-subjects effects. Tabel dibawah 

ini menunjukkan hasil tests of between-subjects effects. 

Tabel 41 Hasil Tests of Between-Subjects Effects 
                                                         Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 

Type I Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model MENULIS CERITA 

SEDERHANA 
788,750a 2 394,375 4,856 ,011 

BERCERITA 570,983b 2 285,492 3,819 ,028 

Intercept MENULIS CERITA 

SEDERHANA 
333000,953 1 

333000,95

3 

4100,45

9 
,000 

BERCERITA 
339417,373 1 

339417,37

3 

4540,00

2 
,000 

JENIS MENULIS CERITA 

SEDERHANA 
788,750 2 394,375 4,856 ,011 

BERCERITA 570,983 2 285,492 3,819 ,028 

Error MENULIS CERITA 

SEDERHANA 
4547,796 56 81,211   

BERCERITA 4186,644 56 74,762   

Total MENULIS CERITA 

SEDERHANA 
338337,500 59    

BERCERITA 344175,000 59    

Corrected Total MENULIS CERITA 

SEDERHANA 
5336,547 58    

BERCERITA 4757,627 58    

a. R Squared = ,148 (Adjusted R Squared = ,117) 

b. R Squared = ,120 (Adjusted R Squared = ,089) 

c. Computed using alpha = ,05 
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Berdasarkan tabel hasil uji tests of betweensubjects effects, dapat 

diketahui bahwa hubungan antara penggunaan media scrapbook cerita anak 

dengan keterampilan menulis cerita sederhana memiliki harga F sebesar 

4,856 dengan nilai signifikansi 0,011. Sedangkan hubungan antara 

penggunaan media scrapbook cerita anak dengan keterampilan bercerita 

siswa memiliki harga F sebesar 3,819 dengan nilai signifikansi 0,028. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan peningkatan 

keterampilan menulis cerita sederhana dengan keterampilan bercerita siswa 

secara bersamaan pada kelas eksperimen. 

D. Revisi Produk 

Pengembangan media scrapbook cerita anak mengalami tiga kali proses 

revisi. Ketiga proses revisi tersebut diantaranya revisi penyusunan produk oleh 

ahli media dan ahli materi, revisi produk uji coba lapangan awal, dan revisi 

produk uji coba lapangan utama. Berikut akan dijabarkan ketiga proses revisi 

tersebut. 

1. Revisi Tahap Pertama 

a. Revisi oleh Ahli Media 

Revisi produk media scrapbook cerita anak oleh ahli media dilakukan 

selama proses validasi. Selain memberikan penilaian terhadap produk, ahli 

media juga memberikan saran dan masukan dalam pengembangan produk. 
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Sesuai saran dan masukan maka terdapat beberapa bagian produk yang 

perlu dilakukan revisi, sebagai berikut. 

1) Revisi Sampul Depan Logo UNY  

Sebagai produk yang dihasilkan sebagai tugas akhir, sebaiknya 

tercantum logo lembaga atau universitas tempat pengembang 

menyelesaikan studi. Maka kemudian dilakukan penambahan logo UNY  

pada bagian kanan atas sampul depan. 

 

Gambar  9 Sampul Sebelum Revisi 
 

Berdasarkan  gambar di atas terlihat tampilan sampul media saat 

masih belum di revisi. Saran yang diberikan oleh ahli media terkait 

sampul depan adalah penambahan logo UNY sebagai lembaga perguruan 

tinggi tempat penelitian ini dikembangkan. 
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Gambar  10 Sampul Sesudah Revisi 
 

Gambar di atas merupakan tampilan sampul media setelah 

mengalami perbaikan Saran yang diberikan oleh ahli media terkait 

sampul depan adalah penambahan logo UNY. Terlihat pada bagian pojok 

kanan atas terdapat logo UNY. 

2) Revisi Bagian Identitas Buku 

Revisi dilakukan karena ada kesalahan penulisan “absen” yang 

seharusnya ditulis “presensi”. 

 

Gambar  11 Idenitas Buku Sebelum Revisi 
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Gambar di atas terlihat tampilan halaman identitas buku saat masih 

belum di revisi. Saran yang diberikan oleh ahli media ialah kesalahan 

penulisan absen yang seharusnya dituliska presensi. 

 

Gambar  12 Identitas Buku Sesudah Revisi 
 

Seperti inilah penampakan media setelah mengalami proses revisi. 

Terlihat pada bagian no presensi telah diperbaharui. Hal ini dilakukan 

atas saran yang diberikan oleh ahli media. 

3) Revisi Bagian Kata Pengantar 

Bagian kata pengantar mengalami proses revisi karena penulisan 

yang dicetak tebal memberikan kesan penuh dan lelah ketika akan 

dibaca. Selain itu, beberapa penggunaan kalimat yang tidak tepat juga 

mengalami perubahan. Saran dari ahli media tersebut kemudian menjadi 

saran perbaikan dalam pengembangan media scrapbook cerita anak. 

Berikut ditampilkan gambar bagian kata pengantar sebelum revisi. 
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Gambar  13 Kata Pengantar Sebelum Revisi 
 

Gambar di atas sengaja ditampilkan dalam ukuran besar agar dapat 

terbaca perbaharuan yang dilakukan. Pada saran dari ahli media 

didapatkan agar pihak-pihak yang disebutkan membantu pengembangan 

media disebutkan secara rinci. Hal ini dimaksudkan agar tujuan 

pengucapan terima kasih menjadi tepat sasaran kepada pihak terkait. 

 

Gambar  14 Kata Pengantar Sesudah Revisi 
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Gambar di atas sengaja ditampilkan dengan skala besar agar dapat 

diketahu perbaikan yang dilakukan. Terlihat bahwa pengucapan terima 

kasih kepada beberapa pihak sudah disebutkan secara rinci yakni kepada 

dosen pembimbing, ilustrator, keluarga serta teman-teman. 

4) Revisi Bagian Petunjuk Penggunaan Buku 

Sama halnya seperti permasalahan sebelumnya, penggunaan huruf 

tebal dan peringkasan penggunaan kalimat dilakukan dalam bagian 

petunjuk oenggunaan buku. 

 

 

Gambar  15 Petunjuk Penggunaan Buku Sebelum Revisi 
 

Gambar tersebut merupakan penampakan dari halaman petunjuk 

penggunaan buku. Dapat diketahui bahwa tampilan petunjuk penggunaan 

buku memiliki kesan penuh dan membuat tampilan menjadi kurang rapi.  
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Gambar  16 Petunjuk Penggunaan Buku Sesudah Revisi 
5) Revisi Bagian Baground Daftar Isi 

Revisi bagian baground dilakukan karena penggunaan warna 

baground huruf yang terlalalu mencolok sehingga dapat menyebabkan 

mata lelah saat membaca. Atas saran yang diberikan kemudian dilakukan 

revisi sebagai berikut. 

 

Gambar  17 Daftar Isi Sebelum Revisi 
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Gambar di atas merupakan tampilan halaman daftar isi sebelum 

mengalami revisi. Terlihat baground warna oranye dengan warna huruf 

putih yang tidak mudah dibaca oleh anak. Sehingga saran dari ahli media 

agar warna baground diganti dengan warna putih dan warna huruf 

menjadi hitam. 

 

Gambar  18 Daftar Isi Sesudah Revisi 
 

Seperti inilah penampakan baru dari halaman daftar isi. Warna 

baground tidak lagi mencolok dan tulisan menjadi mudah terbaca karena 

berwarna gelap.  

6) Revisi Bagian Penyusunan Gambar Tokoh Dalam Cerita 

Revisi pada bagian penyusunan gambar tokoh dilakukan atas saran 

dari ahli media, agar posisi tokoh disusun berdasarkan yang lebih tua 

dengan alasan memberikan kesan hormat. 
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Gambar  19 Tokoh Cerita Sebelum Revisi 
 

Gambar di atas merupakan tampilah pada halaman “Tokoh Dalam 

Cerita”. Pada halaman tersebut dilakukan perbaikan atas saran yang 

diberikan oleh ahli media yakni penyusunan gambar tokoh agar dibuat 

tokoh yang lebih tua ditempatkan pada posisi yang lebih atas. Setelah 

dllakukan perbaikan, maka tokoh ayah dan ibu guru diletakkan pada 

posisi atas baru kemudian disusul tokoh yang lebih muda yang 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar  20 Tokoh Cerita Sesudah Revisi 
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7) Revisi Bagian Warna Font 

Revisi warna font  atau huruf dilakukan bertujuan agar 

menyesuikan warna baground judul yang berada di bagian paling atas. 

Agar terlihat serasi atas saran dari ahli media, maka dilakukan revisi 

produk sebagai berikut. 

 

Gambar  21 Warna Tulisan Sebelum Revisi 
 

Gambar di atas merupakan tampilan halaman materi bagian tokoh. 

Terlihat  tulisan tokoh memiliki huruf dengan warna yang berbeda. Agara 

terlihat lebih serasi, ahli media memberikan saran agar warna huruf di 

sesuaikan pada baground judul materi yaitu warna oranye. Atas saran 

yang diberikan tersebut kemudian dilakukan perbaikan berupa perubahan 

warna huruf sebagai berikut. 
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Gambar  22 Warna Tulisan Sesudah Revisi 
8) Revisi Bagian Biografi Penulis 

Bagian biografi penulis mengalami perbaikan atas saran dari ahli 

media agar diberikan foto penulis. 

 

Gambar  23 Biografi Penulis Sebelum Revisi 
 

Pada saat belum mengalami revisi, terlihat bahwa tampilan halam 

“Biografi Penulis” belum memuat foto dari penulis. Atas saran dari ahli 
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media, agar terlihat lebih menarik maka kemudian disematkan foto dari 

penulis, sebagai berikut. 

 

Gambar  24 Biografi Penulis Sesudah Revisi 
9) Penambahan Bagian Biografi Ilustrator 

Sebelumnya, dalam  pengembangan media awal tidak 

mencantumkan biografi ilustrator, namun atas saran yang diberikan oleh 

ahli media kemudian terdapat penambahan biografi ilustrator pada 

halaman terakhir.  

  

Gambar  25 Biografi Ilustrator Sesudah Revisi 
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b. Revisi oleh Ahli Materi 

1) Penggunaan Kalimat yang Lebih Ringkas 

Revisi yang diberikan ahli materi tidak begitu banyak dan hanya 

seputar penyusunan kalimat. Revisi pertama agar pada bagian materi 

belajar menulis penulisan materi dibuat kalimat lebih ringkas sehingga 

mudah dipahami. 

 

 

Gambar  26 Penyusunan Kalimat Sebelum Revisi 
 

Gambar di atas merupakan tampilan gambar sebelum revisi dengan 

pemakaian kalimat yang masih panjang. Selanjutnya atas saran dari ahli 

materi dilakukan perbaikan dengan penggunaan kalimat lebih ringkas 

yang ditunjukkan melalui gambar berikut. 
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Gambar  27 Penyusunan Kalimat Sesudah Revisi 

2) Penggunaan Kalimat yang Jelas 

Pada bagian ini, ahli materi menghendaki agar kalimat pada bagian 

materi disusun lebih ringkas dan juga jelas agar mudah dimengerti. 

 

Gambar  28 Materi Cerita Sebelum Revisi 



170 
 

Gambar di atas menunjukkan tampilan halaman materi bercerita 

yang menjelaskan cara bercerita secara visual. Pada saat sebelum revisi, 

penggunaan kalimat penjelas gambar visual dinilai belum menyampaikan 

pesan secara jelas, sehingga atas saran dari ahli materi poin-poin penjelas 

gambar visual lebih disusun dengan kalimat yang jelas dan rinci namun 

tetap dapat dipahami siswa dengan mudah. Hal tersebut dapat diketahui 

melalui gambar berikut. 

 

Gambar  29 Materi Cerita Sesudah Revisi 

2. Revisi Tahap Kedua 

Revisi produk pada bagian kedua berasal dari saran dan komentar guru 

yang didapat pada saat melakukan uji coba lapangan awal. 
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Gambar  30 lembar aktivitas Sebelum Revisi 
 

Gambar di atas merupakan tampilan gambar sebelum revisi. Revisi 

didapatkan atas saran yang diberikan oleh gurupada saat uji coba lapangan 

awal.  Atas saran dan komentar yag diberikan, maka dilakukan revisi terhadap 

produk yang dikembangkan. Revisi tersebut berupa penggantian warna 

baground yang digunakan dalam kegiaatan lembar aktivitas sebagai berikut 

 

Gambar  31 Lembar Aktuvitas Sesudah Revisi 
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3. Revisi Tahap Ketiga 

Revisi produk pada tahap ketiga didapatkan pada saat pelaksanaan uji 

coba lapangan utama. Guru memberikan penilaian berupa respon sekaligus 

saran dan masukan demi perbaikan pengembangan media. Saran yang diterima 

untuk kemudian dilakukan dalam revisi berupa pemberian batas buku. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa mudah dalam mengingat sampai mana ia belajar 

menggunakan media tersebut. Pembatas buku yang dimaksudkan kemudian di 

desain dalam bentuk berikut ini. 

 

Gambar  32 Pembatas Buku Sesudah Revisi 

E. Kajian Akhir Produk 

1. Kelayakan Produk 

Media scrapbook cerita anak merupakan pengembangan media yang 

diadaptasi dari scrapbook. Scrapbook memuat susunan gambar-gambar yang 

setiap gambar tersebut mempunyai makna tersendiri. Dari gambar yang sudah 

tersusun maka dapat saling dikaitkan  menjadi sebuah buku berisi cerita anak 
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yang mudah dipahami siswa. Pengembangan media ini ditujukan agar siswa 

mendapatkan pengalaman belajar yang mudah untuk dipahami dan menarik 

untuk dipelajari. Media scrapbook cerita anak dikembangkan dengan beberapa 

komponen yang dapat mendukung proses pembelajaran siswa diantaranya 

penyusunan materi cerita, komponen aktivitas dan juga ilustrasi yang menarik. 

Selain materi yang menggunakan ilustrasi agar memudahkan siswa dalam 

belajar, siswa juga akan dituntun untuk dapat menginterpretasikan jalannya 

cerita dari gambar yang tersedia.  

Media scrapbook cerita anak dikembangkan sebagai media pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana dan bercerita 

siswa kelas II sekolah dasar. Dalam pengembangannya, media scrapbook cerita 

melalui uji kelayakan dari ahli media dan ahli materi. Selain itu, penilaian 

kelayakan media juga didukung respon guru dan siswa yang didapatkan 

melalui uji coba lapangan awal dan uji coba lapangan utama. Media dapat 

dinyatakan layak apabila hasil validasi dari ahli media dan ahli materi, 

sekaligus respon guru dan siswa memperoleh kriteria “layak”. 

Hasil analisis penilaian produk oleh ahli materi menunjukkan bahwa nilai 

keseluruhan media scrapbook cerita anak yang dinilai dari segi muatan materi 

adalah 119 dengan kategori “layak”. Sedangkan hasil skala penilaian produk 

oleh ahli media menunjukkan skor keseluruhan untuk media scrapbook cerita 

anak dari segi kelayakan media adalah 149 dengan kategori “sangat layak” . 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa media scrapbook cerita 

anak dapat dinyatakan layak dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran 
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di kelas.  Scrapbook cerita anak sebagai media yang memuat materi, kegiatan, 

latihan, dan evaluasi yang disusun secara sistematis. Hal ini sejalan dengan 

Widodo & Wahyudin (2018) yang menyampaikan bahwa media pembelajaran 

sebagai alat yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk menyampaikan materi dalam kegiatan pembelajaran 

Media yang dikembangkan dalam bentuk scrapbook yang memuat 

potongan-potongan gambar tentang kehidupan siswa di sekolah maupun di 

rumah. Gambar yang digunakan merupakan kejadian yang lekat dengan 

kehidupan siswa. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa 

sekolah dasar kelas II yang sedang berada pada tahap operasional konkret 

sehingga mampu belajar melalui gambaran yang konkret. Potongan gambar 

tersebut akan disusun secara mandiri oleh siswa dengan melibatkan proses 

analisis dalam menginterpretasi gambar yang penting mendukung proses 

pebelajaran bermakna. Sejalan dengan hal itu, Sunuga, Yokohawa, & Jae-sung 

(2009) yang mengemukakan bahwa scrapbook  memberikan proses konstruktif 

untuk siswa menganalisis ekspresi dan dapat menjadikan pembelajaran yang 

efektif. 

Keunggulan lain penggunaan media scrapbook cerita anak yaitu siswa 

akan mendapatkan pengalaman belajar melalui ilustrasi gambar tentang 

kehidupan siswa sehari-hari yang disesuaikan dengan kaca mata anak. Hal ini 

dikarenakan dalam media memuat cerita anak. Sebagaimana yang disampaikan 

Depdiknas (2006) bahwa cerita anak ialah cerita yang menempatkan mata 

anak-anak sebagai pengamat utama dan masa anak-anak sebagai fokusnya. 
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Melalui cerita anak, siswa akan disuguhkan beberapa cerita yang memuat 

tokoh, karakter, latar, dan alur yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari 

sehingga dimaksudkan agar siswa dapat belajar dengan mudah dan 

menyenangkan. 

Media scrapbook cerita anak yang telah dinyatakan layak menurut ahli 

media dan ahli materi, kemudian diujicobakan melalui tahap uji coba lapangan 

awal. Pada uji coba ini, guru dan siswa kelas II dari SD N Geneng 1 akan 

memberikan penilaian berupa angket repson terhadap media scrapbook cerita 

anak. Hasil respon guru menunjukkan bahwa media scrapbook cerita anak 

memenuhi kategori “layak” dengan nilai B dengan skor keseluruhan berjumlah 

24. Sedangkan dari data hasil angket respon siswa menunjukan bahwa media 

scrapbook cerita anak memiliki skor keseluruhan sebanyak 1064, oleh karena 

itu media scrapbook cerita anak memenuhi kategori “sangat layak” dengan 

nilai A.  

Pada tahap uji coba lapangan utama, hasil angket respon yang ditujukan 

kepada guru dan siswa kelas II SD N Candimulyo 2 dan SD N Tegalsari 1. 

Dari hasil respon guru dapat diketahui media scrapbook cerita anak 

memperoleh skor keseluruhan sebanyak 60 dengan nilai A dan kategori “sangat 

layak”. Sedangkan menurut hasil angket respon siswa, skor keseluruhan yang 

didapatkan terhadap media scrapbook cerita anak mencapai 1740, dengan nilai 

A dan kategori “sangat layak”. 

Dari komentar dan saran yang diberikan guru sekaligus respon yang 

diberikan siswa menyatakan bahwa mempelajari menulis cerita sederhana dan 
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bercerita menggunakan media scrapbook cerita anak menjadi lebih mudah 

dipahami. Cerita anak dan gambar yang terdapat dalam media scrapbook cerita 

anak memudahkan siswa untuk memahami materi yang dipelajari. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Southcott (2015: 49) menyatakan jika melalui 

pembelajaran cerita akan memberikan pengalaman belajar bagi anak, sehingga 

akan memancing untuk dalam belajar secara aktif. 

Dari temuan di lapangan juga diketahui bahwa siswa tertarik belajar 

menggunakan media scrapbook cerita anak. Terlebih dengan ilustrasi dan 

cerita yang disajikan menjadikan kegiatan pembelajaran diikuti siswa secara 

aktif. Pembelajaran cerita memunculkan kegiatan kognitif sehingga akan 

memberikan siswa dalam menunjukkan kemampuan verbal dan kegiatan yang 

menyenangkan (Bateman, Carr, Gunn & Reese, 2017: 3).  

2. Keefektifan Produk 

Penentuan kriteria keefektifan media scrapbook cerita anak untuk 

meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana dan bercerita siswa kelas 

Ii sekolah dasar sek-Kecamatan Candimulyo adalah dengan menggunakan nilai 

Gain Score dari peningkatan keterampilan menulis cerita sederhana dan 

bercerita sebelum dan sesudah penggunaan media scrapbook cerita anak dalam 

proses pembelajaran. Perbedaan peningkatan keterampilan menulis cerita 

sederhana dan bercerita pada kelas kontrol dan kelas eksperimen juga 

dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji MANOVA.  

Berdasarkan data hasil tes keterampilan menulis cerita sederhana yang 

dilakukan pada dua kelas yang berbeda dapat diketahui bahwa nilai kelas 
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eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Hal tersebut diketahui melalui skor 

N gain di kelas kontrol sebesar 0,13 yang termasuk kategori rendah, sedangkan 

kelas eksperimen memiliki skor N gain 0,37 dengan kategori sedang. Dengan 

demikian, dapat diketahui bahwa media scrapbook cerita anak dinyatakan 

efektif meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana dengan kategori 

sedang. 

Hasil uji independent sample t test menunjukkan bahwa media scrapbook 

cerita anak efektif untuk meningkatan keterampilan menulis cerita sederhana. 

Hasil uji independent sample t test juga menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan keterampilan menulis cerita sederhana siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita anak yang tidak mengikuti 

pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita anak. Hasil olah data 

menunjukkan nilai signifikansi pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

sebesar 0,034. Nilai tersebut < 0,05, maka diketahui adanya perbedaan 

keterampilan menulis cerita sederhana siswa. 

Melalui hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa media scrapbook cerita 

anak efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita sederhana siswa 

kelas II sekolah dasar. Media scrapbook cerita anak merupakan media yang 

dikembangkan dari buku cerita. Keefektifan media scrapbook cerita anak  

sejalan dengan pendapat Rainville (2016: 81) yang menyatakan bahwa melalui 

cerita anak akan mengembangkan keterampilan literasi mereka yang dapat 

digunakan dalam sepanjang hidupnya. Hal senada juga disampaikan Bowket 
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(2009) jika penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran menulis pada anak 

dapat meningkatkan keterampilan menulis mereka. 

Cerita memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan dan 

mengartikulasikan cerita yang mereka buat sendiri. Selain itu, keefektifan 

media scrapbook cerita nak dalam meningkatkan keterampilan menulis cerita 

juga didukung pendapat Ulfah & Soenarto (2015:23) yang menyatakan bahwa 

media dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menulis cerita. Penggunaan media 

dalam pembelajaran menulis cerita didasarkan agar siswa memiliki minat dan 

ketertarikan yang tinggi terhadap pembelajaran menulis. 

Berdasarkan data hasil tes keterampilan bercerita yang dilakukan pada 

dua kelas yang berbeda dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen 

lebih besar dari kelas kontrol. Skor N gain di kelas kontrol sebesar 0,18 dengan 

kategori rendah, sedangkan kelas eksperimen dengan skor N gain 0,35 dengan 

kategori sedang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa media scrapbook 

cerita anak dinyatakan efektif meningkatkan keterampilan bercerita dengan 

kategori sedang. 

Berdasarkan hasil uji independent sample t test keterampilan bercerita 

siswa, diketahui nilai signifikansi pada masing-masing kelas < 0,05. Nilai 

signifikansi pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0,020. Dengan 

demikian, dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan keterampilan bercerita 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media scrapbook 
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cerita anak dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran menggunakan 

media scrapbook cerita anak. 

Melalui hasil tersebut, dapat diketahu bahwa media scrapbook cerita 

anak efektif untuk meningkatkan keterampilan bercerita siswa kelas II sekolah 

dasar. Media scrapbook cerita anak merupakan media berbentuk buku yang 

memuat cerita dan gambar. Keefektifan media scrapbook cerita anak dalam 

meningkatkan keterampilan bercerita sejalan dengan pendapat Donoghue 

(2009: 378) yang menyatakan jika penggunaan media memiliki efektivitas bagi 

anak-anak pemula untuk dapat belajar bercerita. Masih bertalian dengan hal 

tersebut, Ohler (2013: 13) juga menyampaikan jika penggunaan media dalam 

bercerita mampu meningkatkan kemampuan literasi pada anak. Selain itu 

dalam pembelajaran menggunakan media scrapbook cerita anak, akan tercipta 

pembelajaran yang melibatkan proses kognitif. Pembelajaran cerita 

memunculkan kegiatan kognitif sehingga akan memberikan siswa dalam 

menunjukkan kemampuan verbal dan kegiatan yang menyenangkan (Bateman, 

Carr, Gunn & Reese, 2017: 3). 

Berdasarkan tabel hasil uji MANOVA menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi untuk Pillai’s Trace sebesar 0,025, signifikansi Wilks’ Lambda 

sebesar 0.022, untuk Hotelling’s Trace sebanyak 0,019, dan nilai signifikansi 

Roy’s Largest Root sebesar 0,004. Dari hasil tersebut diketahui semua nilai 

signifikansi < 0,05. Dengan demikian dapat diketahui terdapat perbedaan 

peningkatan keterampilan menulis cerita sederhana dan bercerita antara siswa 

kelas II se-Kecamatan Candimulyo yang mengikuti pembelajaran dengan 
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media scrapbook cerita anak dengan yang tidak mengikuti pembelajaran 

dengan media scrapbook cerita anak. 

Bedasarkan hasil uji MANOVA dapat diketahui bahwa media scrapbook 

cerita anak dapat meningkatan keterampilan menulis cerita sederhana dan 

bercerita antara siswa kelas II se-Kecamatan Candimulyo secara bersama-

sama. Keterampilan menulis cerita sederhana dan bercerita siswa meningkat 

dikarenakan efektifitas dari penggunaan media. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Widodo & Wahyudin (2018) yang menyatakan media yang 

digunakan melalui proses perencanaan pengembangan sehingga dapat 

digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran secara efektif.  

Media scrapbook cerita anak memuat cerita-cerita yang efektif 

digunakan dalam proses pembelajaran, sependapat dengan hal tersebut 

Georgious & Dolores (2010) berpendapat “linguistically stories present 

grammar, vocabulary and speech in a meaningful context which support 

comprehension”. Pendapat tersebut memiliki maksud bahwa cerita memuat tata 

bahasa, kosa kata, dan kemampuan berbicara untuk mendukung pencapaian 

pemahaman dalam belajar.  

F. Keterbatasan Penelitian 

Selama proses penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang tejadi dan 

dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Pengisian angket respon yang dilakukan pada uji coba lapangan utama 

yakni di SD N Candimulyo 2 tidak berjalan dengan kondisi yang netral. Hal 

ini dikarenakan pada waktu pengambilan angket respon, siswa ingin 

bergegas untuk segera pulang. 

2. Pada saat pelaksanaan postes keterampilan menulis cerita dan bercerita 

siswa yang dilakukan pada uji coba opersional di SD N Mejing 1 tidak 

berjalan netral. Hal ini dikarenakan pada sekolah tersebut akan diadakan 

rapat sehingga meminta siswa untuk segera dipulangkan pukul 09.00.


