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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

Pengembangan produk yang dilakukan dalam penelitian ini adalah media online 

learning bebrbasis Facebook group. Model media ini mampu mengatasi kendala 

keterbatasan jarak antara pembelajar dengan sumber belajar selama terdapat 

jaringan internet yang tersambung serta pemilihan platform Facebook group yang 

menjadi media utama dalam proses pembelajaran ini berdasarkan temuan di 

lapangan bahwa Facebook masih menjadi salah satu media social yang dekat 

dengan kehidupan siswa-siswi. Media ini dikembangkan untuk meningkatkan 

pemahaman siswa mengenai materi literasi digital dengan framework proteksi, hak-

hak, dan pemberdayaan pada siswa usia pelajar. Penelitian ini mengadaptasi model 

Allesi and Trolip sehingga hasil pengembangan produk nantinya merupakan hasil 

tahapan penelitian dan pengembangan Alessi and Trolip yang telah dilaksanakan. 

Adapun tahapan dan hasil yang telah dilaksanakan yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

Tahap ini merupakan tahap paling awal dalam mengembangkan media 

online learning berbasis Facebook group, meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Analisis kebutuhan 

Beberapa hal yang dilakukan pada langkah analisis kebutuhan, yakni 

analisis potensi masalah dalam pembelajaran literasi digital melalui 

pengamatan dan kuesioner diperoleh dengan menggunakan kuesioner 
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yang diberikan kepada 27 orang siswa jenjang intermediate. Kuesioner 

tersebut disusun berdasarkan tiga bagian utama kerangka literasi digital 

dengan menggunakan skala likert. Hasil analisis data menunjukkan 

bahwa: (1) rata-rata pemahaman tentang kerangka literasi digital bagian 

proteksi adalah sebesar 59,75% masuk dalam kategori kurang baik, (2) 

rata-rata pemahaman tentang kerangka literasi digital bagian hak-hak 

sebesar: 45,18% masuk dalam kategori kurang baik, dan (3) rata-rata 

pemahaman pada bagian pemberdayaan diperoleh angka: 50,65% masuk 

dalam kategori cukup. Wawancara dengan siswa yang belajar di yayasan 

dilakukan dengan temuan bahwa belum pernah sekalipun mendapatkan 

pembelajaran tentang literasi digital, siswa hanya tahu bagaimana 

mengoperasikan gawai digital dan menggunakan fasilitas wifi di yayasan 

untuk kepentingan gaming dan media sosial. Hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan aspek proteksi, hak-hak dan pemberdayaan pada literasi 

digital masih minim sekali dikuasai oleh siswa. 

b. Mengidentifikasi karakteristik siswa 

Identifikasi yang didaptkan berdasarkan hasil observasi lapangan 

dengan bantuan wawancara dan kuesioner diperoleh bahwa pemahaman 

siswa terhadap literasi digital terbilang cukup rendah, hal-hal yang 

berakitan dengan teori-teori literasi digital seperti perlindungan data 

pribadi, keamanan daring, privasi individu, kebebasan berekspresi, 

kekayaan intelektual, aktivisme sosial, jurnalisme warga, 

kewirausahaan, dan etika informasi masih terdengar asing bagi siswa. 
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Semua siswa sangat dekat dengan gawai elektronik yang biasa 

digunakan untuk menunjang kebutuhan bersosialisasi, akan tetapi 

lemahnya pemahaman akan pentingnya untuk aware terhadap bahaya 

yang mengintai di dunia internet dan bagaimana pemanfaatan dunia 

cyber yang baik dan benar belum terlihat berjalan dengan baik. 

Pengetahuan yang kurang tersebut dapat ditangani dengan pemberian 

materi pembelajaran yang akan meningkatkan pengetahuan siswa 

terhadap pentingnya literasi digital, dalam penyampainnya akan lebih 

menarik dan efisien apabila disematkan ke dalam sebuah platform 

media sosial yang dekat dengan kehidupan siswa, Facebook group 

mampu memfasilitasi pembelajaran literasi digital.  

c. Potensi dan solusi pemecahan masalah 

Berdasarkan studi tentang Jejaring sosial, seperti Facebook, telah 

menjadi alat komunikasi de-facto di kalangan mahasiswa, jaringan ini 

juga diadopsi oleh orang-orang di semua generasi dan banyak kelompok 

sosial ekonomi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan mudah 

melalui olahpesan cepat, gambar, dan penggabungan video seperti You-

Tube sangat menjanjikan di kelas virtual. Teknologi dan alat baru ini 

juga memiliki fitur yang sangat memudahkan pekerjaan di kalangan 

siswa, yang mencakup penggunaan sharing calender untuk 

mengoordinasikan pekerjaan dan penjadwalan, pengeditan dokumen, 

kolaborasi papan tulis, dan kemampuan manajemen tugas (Kats, 2010). 
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Potensi dan solusi untuk memecahkan masalah dapat ditempuh dengan 

memanfaatkan platform media sosial yang populer dikalangan siswa 

dan masih aktif mereka gunakan yaitu Facebook group yang dapat 

digunakan sebagai sarana belajar dari jarak jauh dimana saja dan kapan 

saja siswa ingin mengakses materi-materi literasi digital yang terdapat 

di dalamnya. 

d. Menentukan tujuan dan ruang lingkup materi keterampilan literasi 

digital  

Dilakukan berdasarkan ICT Watch yang merilis alternatif “Kerangka 

Literasi Digital Indonesia“. Kerangka ini didisain berdasarkan 

pengalaman ICT Watch menjalankan pilar Internet Safety “Internet 

Sehat” sejak 2002 dan dilanjutkan dengan pilar Internet Rights dan 

Internet Governance yang komponennya terdiri atas 3 bagian utama, 

yaitu 1). proteksi (safeguard), 2). hak-hak (rights), dan 3). 

pemberdayaan (empowerment). 

e. Menentukan dan mengumpulkan sumber 

Yang termasuk dalam uapaya menentukan dan mengumpulkan 

sumber berkaitan dengan pengebangan media Online Learning berbasis 

Facebook group adalah berkaitan dengan memilah sumber-sumber 

bacaan yang terdapat pada laman http://literasidigital.id/ yang 

dikembangkan oleh ICT watch dimana terdapat lebih dari 70 sumber 

bacaan digital yang berkaitan dengan literasi digital Indonesia. 

Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan sebelumnya maka 
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dipilihlah 37 sumber bacaan digital yang masing-masing terdiri dari 17 

buku digital tentang aspek Proteksi, 10 buku digital tentang aspek Hak-

hak, dan 10 buku digital menyangkut aspek Pemberdayaan yang ke 

semua sumber bacaan digital ini akan di bagikan tautannya ke dalam 

media Online Learning berbasis platform media sosial populer Facebook 

group. 

2. Hasil Tahap Perancangan (Design) 

Langkah-langkah dalam tahap-tahap perancangan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan analisis Konsep dan Tugas.  

Pada tahapan ini, hal yang dilakukan adalah menganalisis dan melakukan 

perancangan desain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari 

belajar jarak jauh menggunakan media Online Learning berbasis Facebook 

group. Hasil dari merancang desain desain pembelajaran ditindak lanjuti 

dengan menyusun rencana pembelajaran, mengkaji isi dari mater-materi 

pembelajaran agar tercapai kesesuaiannya, serta menyusun kisi-kisi evaluasi 

hasil dari pembelajaran. Usaha dalam mengkaji materi-materi pembelajaran 

dilaksanakan berdasar pada sumber yang dikumpulkan sebelumnya melalui 

tahap perencanaan. Output yang dihasilkan dari proses analisis tugas dan 

konsep kemudian dikonsultasikan dengan ahli materi untuk mendapatkan 

input dan penilaian lebih mendalam. Gambaran desain pembelajaran secara 

lengkap ditampilkan pada kolom lampiaran, 
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b. Mengembangkan Prototype 

Prototype adalah model kerja dasar dari pengembangan sebuah produk yang 

dikembangkan atau purwarupa yang dalam hal ini memiliki patokan pada 

rancangan desain pembelajaran awal. Prototype ini memberikan gambaran 

komponen-komponen yang digunakan dalam pembelajaran berkaitan dengan 

pemetaan sumber-sumber belajar dan aktivitas belajar yang dilakukan pada 

media Online Learning berbasis Facebook group.  

c. Membuat Flowchart dan Storyboard  

Dalam mengembangkan sebuah prototype diperlukan adanya gambaran 

perencanaan berupa Flowchart dan Storyboard yang akan memvisualisakian 

urutan dan struktur dari media online learning. Flowchart berupa alur kerja dari 

pengembangan online learning dan sekaligus juga menjadi dasar dan 

merancang storyboard. Storyboard akan menggambarkan komponen-

komponen yang tersedia di dalam media online learning diantaranya ada user 

interface, seperti tema, warna, tombol, dan aktivitas-aktivitas serta 

mengambarkan posisi penempatan dari komponen-komponen tadi. Hasil 

pembuatan flowchart disajikan pada Lampiran 1. 

Flowchart yang dibuat untuk pengembangan web pembelajaran ini merupakan 

flowchart level 2 (S. M. Alessi & Trollip, 2001, pp. 508–507). 

3. Hasil Tahap Pengembangan (Development). 

Pada tahap pengembangan, langkah-langkah yang di tempuh yakni: 

a. Menyiapkan dan Membuat Elemen dan Komponen Media Online 

Learning berbasis Facebook group. 
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Dalam tahapan pengembangan ada langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mengumpulkan elemen media yang selanjutnya dimasukkan pada media online 

learning. Langkah awal yang dikerjakan adalah mengumpulkan dan memilah 

sumber belajar (resource) buku digital dari sumber website 

www.literasidigital.id (bahan pembelajaran) literasi digital yang diinisiasi oleh 

Kominfo sebagai salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat terkait 

pengetahuan di dunia digital. Materi buku digital yang digunakan sudah dalam 

format file PDF untuk mempermudah akses dan dapat digunakan dalam 

perangkat mobile atau desktop. Selanjutnya penyiapan aktvitas pada media 

online learning berbasis Facebook group.  Aktivitas yang disiapkan adalah 

tugas diskusi, tugas praktek dan kuis-kuis, sebagai upaya tindak lanjut dari 

evaluasi yang direncanakan. 

b. Pengembangan Media Online Learning Berbasis Facebook Group. 

Langkah berikutnya adalah mengembangkan media online learning 

memanfaatkan platform media social yang popular di kalangan siswa yaitu 

facebook berikut fitur andalannya facebook group yang berpatokan pada 

flowchart dan storyboard yang sebelumnya sudah dirancang. Media dapat 

diakses melalui tautan berikut ini 

https://www.facebook.com/groups/555518881517181/ . 

 Tahap pertama yang dilakukan dalam mengembangkan media ini adalah 

menyiapkan akun Facebook untuk log in dan membuat sebuah group baru di 

dalam Facebook sebagai salah satu fitur yang sudah disediakan oleh Facebook.  
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Gambar 13. Tampilan media online learning berbasis Facebook group 

 

Langkah berikutnya adalah melakukan beberapa penyesuaian fitur-fitur 

yang sesuai kebutuhan pembelajaran (kustomisasi). Membuat desain tampilan 

kelas literasi digital dilakukan dengan menggunakan Photoshop lalu kemudian 

dijadikan gambar tema di dalam media ini, berhubung facebook group hanya 

memiliki satu tampilan tema default maka untuk tema ditetapkan sesuai 

tampilan facebook. Aktivitas selanjutnya adalah membuat postingan yang akan 

menjadi course dalam online learning ini untuk diakses oleh pengguna. Course 

yang dibuat akan berisikan materi literasi digital yang didalamnya terdapat 

unsur multimedia berupa video dari sumber YouTube dan buku-buku digital 

yang sudah dikumpulkan ke dalam Google Drive dan dibagikan tautannya ke 

dalam salah satu Course media online learning. Untuk upaya dalam 

membangun aktivitas interaksi di dalam media online learning ini maka 
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digunakan fitur kolom komentar dan group chat, membuat tugas praktek, dan 

merancang kuis. 

 Hasil dari pengembangan media online learning adalah sebagai berikut: 

a. Media online learning berbasis facebook group dapat dilihat melalui 

tautan ini https://www.facebook.com/groups/555518881517181/ . 

b. Media online learning berbasis facebook group ini memiliki bagian 

utama, a) halaman about yang berisi profil singkat dari media online 

learning; b) chats yang merupakan kolom untuk melakukan diskusi 

secara realtime dengan semua anggota course; c) announcements 

merupakan menu yang berisikan video pendek tentang kelas literasi 

digital seperti pada Gambar 5, serta berisi pula uraian tentang tujuan 

belajar umum dan tujuan belajar khusus kelas literasi digital yang 

tampilannya dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7.

 

Gambar 14. Tampilan video pengantar Facebook group 
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Gambar 15. Tujuan Pembelajaran Umum kelas Literasi Digital 

 

 

Gambar 16. Tujuan Pembelajaran Khusus kelas Literasi Digital 

 
c. members merupakan menu yang berisikan anggota dari course kelas 

literasi digital termasuk admin;  



 85 

 

Gambar 17. Members pada Facebook group kelas literasi digital 

 
d. events adalah kolom untuk menulis dan mempublikasikan semua 

agenda-agenda online ataupun offline yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kelas literasi digital seperti rencana untuk bertemu bertatap 

muka dan mengerjakan suatu tugas diskusi, atau melakukan kegiatan 

outdoor; f) videos, photos, dan files adalah tempat penyimpanan konten-

konten multimedia yang di sematkan pada setiap course. 

e. Pada bagian course yang berisi konten utama pembelajran dalam kelas 

literasi digital terdapat sembilan topik course yang siap diakses peserta 

belajar sebagai berikut, a) Perlindungan data pribadi; b) Keamanan 
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Gambar 18. Salah satu Topik pembelajaran kelas literasi digital 

daring; c) Privasi individu; d) Kebebasan berekspresi; d) Kekayaan 

intelektual; e) Aktivisme social; f) Jurnalisme warga; g) 

Kewirausahaan; dan h) Etika informasi. Setiap topik berisikan sumber-

sumber dan aktivitas belajar. Sumber belajar berupa video penjelasan 

atau permasalahan yang memiliki relevansi dengan topik bahasan dan 

juga dilengkapi dengan buku digital sebagai bahan bacaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Isi dari setiap topik meliputi komponen multimedia beruapa video dan 

gambar, aktivitas pada setiap topik sangat bervariasi yang melibatkan 

diskusi antar peserta course melalui hasil pengamatan pada media video, 

melakukan praktek lapangan, dan kuis yang tersedia pada topik 3, 6, dan 
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Gambar 19. Salah satu respon siswa terhadap satu topik yang diberikan 

Gambar 20. Kuis 1 pada topik nomor 3 

9 yang masing-masing terhubung melalui tautan Google Forms seperti 

pada Gambar 20. 
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c. Uji Alpha 

Tahapan ini dilakukan untuk menguji validitas produk. Uji dilakukan oleh 

empat orang ahli yang masing-masing terdiri dari dua ahli media dan dua ahli materi 

untuk selanjutnya memberikan input dan penilaian pada produk yang media online 

learning bebrbasis facebook group serta sumber-sumber belajar literasi digital. 

Validator menilai berdasar pada angket validasi yang juga telah tervalidasi oleh ahli 

instrument. Validasi ahli inilah yang akan menjadi indicator tangkat 

kelayakan/kevalidan produk. Hasil uji alpha dipaparkan secara lanjut pada hasil uji 

coba produk media online learning. 

d. Revisi Produk Awal 

Setelah melakukan uji alpha maka dilakukan revisi tahap awal. Revisi dilakukan 

berdasar pada penilaian dan input para ahli media dan materi. Untuk lebih 

lengkapnya mengenai revisi produk dapat dilihat secara rinci pada bagian revisi 

produk. 

e. Uji Beta 

Setelah melakukan tahap revisi produk berdasarkan uji alpha diawal, maka 

tahapan selanjutnya adalah melakukan uji beta. Menurut (S. M. Alessi & 

Trollip, 2001, p. 550) uji beta merupakan merupakan proses uji lengkap untuk 

produk yang sudah berupa produk final oleh pengguna. Subyek uji coba 

menyasar pada siswa-siswi Slukat Learning Center (SLC) Desa Keramas, 

Blahbatuh, Gianyar, Bali pada tingkatan kelas intermediate konsentrasi kelas 

Bahasa Inggris. Uji beta juga dilakukan secara bersamaan dengan uji efektivitas 

produk, maka dari itu sebelum memulai tahap uji beta dilakukanlah pre-test dan 
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pasca pelaksanaan uji dilakukan post-test. Uji beta dilakukan sebanyak dua kali 

berdasar pada penjelasan di bab sebelumnya. Uji beta 1 dilakukan dengan 

subyek siswa sejumlah 6 (enam) orang. Uji beta 1 dilaksanakan pada tanggal 

30 Mei 2019 dan bertujuan mendapatkan respon dari siswa terkait media online 

learning berbasis facebook group. Dari hasil uji beta tersebut diperoleh respon 

siswa masuk pada ketegori sangat layak. Selanjutnya dilakukan uji beta 2 

kepada 25 orang siswa. Pengujian dilakukan pada 10 Juni 2019 dengan tujuan 

memeroleh respon siswa pengguna media online learning dan melihat 

efektivitas produk dengan cara membandingkan hasil pre-test dan post-test. 

B. Hasil Uji Coba Produk 

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil dari uji coba alpha dan uji beta beserta 

hasil uji efektivitas media online learning berbasis facebook group. 

1. Data Uji Alpha 

Uji alpha diperuntukan untuk memberi vallidasi terhadap produk yang telah 

dikembangkan dengan bantuan 4 orang ahli yang masing-masing terdiri dari 2 

ahli media dan 2 ahli materi. 

a. Validasi ahli media 

Angket validasi untuk ahli media berisi beberapa aspek yang dinilai, di 

dalamnya terdapat lingkup materi pembelajaran, informasi tambahan, 

pertimbangan sikap pengguna, interface, navigasi, pedagogi, keamanan, 

aksesibilitas, dan responsibilitas. Validasi media onine learning yang 

pertama dilaksanakan pada 27 April 2019 oleh ahli media Dosen di 

Fakultas Teknik UNY, sedangkan validasi yang kedua dilaksanakan 
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pada 30 April 2019 oleh Praktisi Contenet Manager sebuah Co-working 

Space di Bali. Hasil validasi dari kedua ahli media dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

1) Analisis Data Validasi dan Komentar Ahli Media 

Berdasarkan hasil validasi dua ahli media menunjukan bahwa 

aspek-aspek yang dinilai yaitu lingkup materi pembelajaran, aspek 

informasi tambahan, aspek pertimbangan sikap pengguna, aspek 

interface, aspek navigasi, aspek pedagogi, dan aspek keamanan, 

aksesibilitas dan responsibilitas termasuk dalam kategori sangat 

layak. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil skor penilaian yang 

menunjukan rentang/interval skor 99,00. Rentang interval skor 

tersebut mengacu pada hasil koonversi skor sesuai dengan rumus 

dari Eko Putro yang dijelaskan pada bab sebelumnya, adapun 

konversi skor ahli media dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
b. Validasi Ahli Materi 

Aspek yang diujikan di dalam instrument ini ada dua, 

pertama adalah aspek pembelajaran, dan yang kedua adalah 

Keterampilan Literasi Digital. Validasi ahli materi dilakukan pada 

18 Mei 2019 oleh ahli materi pertama adalah Dosen KTP di Fakultas 

Ilmu Pendidikan UNY. Validator ahli materi yang kedua adalah 

seorang Kepala Sekolah SD yang punya latar belakang guru senior 

bidang studi Bahasa Indonesia, instrument di serahkan pada tanggal 
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28 Mei 2019. Hasil dari validasi ahli materi dapat dilihat pada 

lampiran 4. 

3) Analisis Data Validasi dan Komentar Ahli Materi 

Berdasarkan pada validasi dari dua ahli materi menunjukan bahwa 

aspek pertama yaitu pembelajaran dengan 9 indikator dan aspek 

keterampilan literasi digital yang di dalamnya terdapat 8 indikator 

termasuk dalam kategori sangat layak. Hal tersebut diperoleh 

berdasarkan hasil skor penilaian yang menunjukan rentang/interval 

skor 79,00. Rentang interval skor tersebut mengacu pada hasil 

koonversi skor sesuai dengan rumus dari Eko Putro yang dijelaskan 

pada bab sebelumnya, adapun konversi skor ahli media dapat dilihat 

pada lampiran 5. 

Dapat disimpulkan media online learning berbasis facebook group 

layak untuk lanjut ke tahap uji beta. 

2. Data Uji Beta 

Uji beta dilakukan untuk mengetahui respon dari pengguna dalam hal ini 

siswa-siswi Slukat Learning Center tingkat Intermediete terhadap media 

online learning berbasis facebook group. Ada 3 aspek yang menjadi 

perhatian dalam penilaian uji beta ini, terdapat kegunaan dari online 

learning, desain online learning, dan konten keterampilan literasi digital. 

a. Uji beta 1 

Uji ini diberlakukan kepada 6 orang siswa yang dipilih untuk 

menguji media online leanring secara penuh berikut fitur-fitur yang 
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tersedia di dalamnya. Setiap siswa juga diperbolehkan mengunduh 

sumber-sumber belajar yang terdapat pada setiap tautan di dalam 

media online learning selama 1 minggu durasi eksplorasi dan pada 

akhir pengujian para siswa diminta untuk mengisi angket respon. 

Berdasarkan pada respon siswa melalui angket menunjukan bahwa 

aspek pertama yaitu kegunaan dari media online learning dengan 7 

indikator, aspek desain online learning yang di dalamnya terdapat 3 

indikator, dan aspek konten keterampilan literasi digital yang di 

dalamnya terdapat 3 kategori termasuk dalam kategori sangat 

layak. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil skor penilaian yang 

menunjukan rentang/interval skor 55,00. Rentang interval skor 

tersebut mengacu pada hasil koonversi skor sesuai dengan rumus 

dari Eko Putro yang dijelaskan pada bab sebelumnya, adapun 

konversi skor ahli media dapat dilihat pada lampiran 6. 

b. Uji beta 2 

Uji beta 2 digunakan untuk mengetahui respon siswa setelah memiliki 

pengalaman menggunakan media online learning berbasis facebook group. 

Sama seperti dalam pengujian beta 1, dalam uji beta 2 terdapat 25 siswa 

yang bergabung dengan kelas literasi digital ini dengan memiliki akses 

penuh terhadap media online learning berbasis facebook group berikut 

konten-konten pembelajaran di dalamnya dapat mereka unduh dan akses 

selama durasi waktu pembelajaran kurag-lebih 1 bulan. Pada akhir 
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pertemuan dari kelas ini dilakukan pendataan dengan menggunakan angket 

respon. 

Berdasarkan pada respon siswa sebanyak 25 orang yang diminta 

responnya melalui angket menunjukan bahwa aspek pertama yaitu 

kegunaan dari media online learning dengan 7 indikator, aspek desain 

online learning yang di dalamnya terdapat 3 indikator, dan aspek konten 

keterampilan literasi digital yang di dalamnya terdapat 3 kategori termasuk 

dalam kategori sangat layak. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil skor 

penilaian yang menunjukan rentang/interval skor 54,12. Rentang interval 

skor tersebut mengacu pada hasil koonversi skor sesuai dengan rumus dari 

Eko Putro yang dijelaskan pada bab sebelumnya, adapun konversi skor ahli 

media dapat dilihat pada lampiran 7.  

 

Gambar 21. Rerata skor keseluruhan  

3. Data Capaian Kemampuan Literasi Digital Siswa 

Data dari pembelajaran literasi digital dilihat dari perubahan 

kemampuan literasi digital siswa sebelum diberikan perlakuan dan 
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sesudah diberikan perlakuan. Hal ini bertujuan untuk mencari 

kebermanfaatan dan efektivitas media online learning dalam 

meningkatkan kemampuan literasi digital siswa. Kita tahu sebuah media 

penunjang pembelajaran yang baik harus mampu memberi dampak 

yang positif terhdap hasil dari sebuah proses pembelajaran. Data hasil 

pembelajaran diperoleh melalui teknik kuesioner menggunakan 

instrument angket (pengetahuan materi literasi digital dengan 

framework; proteksi, hak-hak, dan pemberdayaan) dan praktek 

keterampilan dasar mengajar.  

Hasil kemampuan literasi digital siswa sebelum diberikan perlakuan 

diperoleh hasil skor total 70,08, kemudian setelah diberikan perlakuan 

memperoleh hasil 87,64. Skor tersebut didukung dengan hasil uji beda 

“t” test yang ditunjukan pada tabel hasil “t” test berikut: 

Tabel 9. Hasil uji coba test of normality 

Tests of Normality 

 
Kelompok 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pemahaman 
Literasi 

Sebelum 
Perlakuan 

.078 25 .200* .982 25 .925 

Setelah Perlakuan .130 25 .200* .937 25 .126 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

Berdasarkan hasil uji normalitas sebelum dilaksanakan uji “t” test diketahui 

bahwa hasil belajar sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dari 25 siswa 

berdistribusi normal. Oleh karena itu tahap selanjutnya adalah melakukan uji “t” 

test menggunakan software SPSS 17, datanya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 10. Hasil uji coba paired samples statistics 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Sebelum Perlakuan 70.08 25 6.304 1.261 

Setelah Perlakuan 87.64 25 7.170 1.434 

 

Tabel 11. Hasil uji coba paired samples correlations 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Sebelum Perlakuan & 

Setelah Perlakuan 

25 -.059 .778 

 

Tabel 12. Hasil uji coba paired samples test 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 

1 

Sebelum Perlakuan - Setelah 

Perlakuan 

-17.560 9.824 1.965 -21.615 -13.505 -8.937 24 .000 

  

Berdasarkan hasil uji “t” menggunakan SPSS diketahui bahwa Sig. 

(2-tailed) lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata hasil sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Perbedaan 

tersebut menunjukan peningkatan kemampuan literasi digital sebesar 
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17,56%. Hasil dari peningkatan skor sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan dapat dilihat pada lampiran 8. 

C. Revisi Produk 

Pada prosedur pengembangan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, 

terdapat dua kali revisi produk yaitu setelah uji alpha dan revisi terakhir 

setelah uji beta 1 dilakukan. Revisi yang dilakukan adalah berdasarkan pada 

input dan kritik dari ahli-ahli media dan materi sebagai validator. Tentunya 

dengan segala masukan dan perbaikan-perbaikan akan menjadikan produk 

luaran media online learning berbasis Facebook group lebih reliable. 

1. Revisi Hasil Validasi Ahli 

a. Revisi Validasi Materi 

Berdasarkan hasil validasi dari ahli-ahli materi sebelumnya 

sejumlah dua orang, terdapat beberapa masukan dan saran yang 

dapat membantu menyempurnakan produk dalam penelitian ini. 

Ada beberapa saran dan masukan yang diberikan diantaranya 

adalah materi literasi digital yang hendak disajikan pada media 

online learning dipilih yang esensial saja dengan 

mengenyampingkan materi-materi pelengkap lain agar siswa 

lebih terfokus pada esensi dasar dari masing-masing aspek 

literasi digital yang dibelajarkan serta sesuai dengan 

kompetensinya. Selain itu pula hal-hal yang berkaitan dengan 

tata penulisan dan antarmuka harus lebih disempurnakan agar 
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terlihat proporsional dan pemilihan bahasa yang sederhana dan 

mudah diterima oleh siswa. 

 

b. Revisi Produk Awal (Validasi Media) 

Revisi dilaksanakan mengacu pada input dari dua validator 

media yang telah memberikan masukan dan perbaikan media 

online learning ini. Adapun input yang diberikan yang pertama 

adalah pada halaman awal (opening) agar dibuatkan sebuah 

pengantar yang akan lebih baik berupa video dengan animasi 

yang menarik dan jelas berisikan penjelasan-penjelasan yang 

dinarasikan dalam bentuk tulisan (subtitle) dan tentunya 

disampaikan juga secara bersamaan dengan oral. Konten yang 

dijelaskan harus berupa perkenalan produk media online 

learning kepada user yang baru bergabung agar lebih tertarik 

untuk menyimak penjelasan tentang pengantar awal media 

tersebut. Menanggapi masukan tersebut kemudian dibuatkanlah 

satu video pengantar berdurasi 3 menit yang menjelaskan secara 

singkat dan padat tentang media online learning dan kelebihan-

kelebihan belajar secara online. 

2. Revisi Produk Kahir (hasil Uji Coba) 

Revisi produk akhir yang dimaksud adalah hasil respon dari siswa 

responden pada uji beta 1 (uji kelompok skala kecil). Berdasarkan 

angket yang dibagikan tidak ada input dan perbaikan oleh siswa 
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pengguna yang dijadikan subjek ujicoba pada tahapan uji beta 1. 

Dengan denikian disimpulkan bahwa media online learning dianggap 

layak tidak direvisi dan lanjut ke tahapan uji beta 2. 

D. Kajian Produk Akhir 

Hasil akhir dari penelitian pengembangan ini adalah sebuah produk media 

online learning menggunakan Facebook group. Model pengembangan 

mengadaptasi dari model Alessi & Trollip (2001), berdasarkan model tersebut ada 

tahapan-tahapan prosedur yang harus dilakukan untuk mengembangkan sebuah 

produk yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Tahapannya dimulai dari 

perencanan (planning), perancangan (design), dan pengembangan (development).  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menghasilkan sebuah sumber belajar 

(resource) yang bersifat complement untuk meningkatkan kemampuan literasi 

digital siswa. Melalui upaya untuk menjadikan penelitian ini sebagai sumber belajar 

lengkap atau complement resource, media online learning yang dikembangkan 

dapat diakses dan digunakan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, diharapan dapat 

memberikan pengalaman belajar yang berbeda sebagai upaya untuk meningkat 

kemampuan literasi digital.  

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan menunjukan perlunya pengembangan 

sebuah media pembelajaran daring berbasis Facebook group untuk meningkatkan 

kemampuan literasi digital siswa Slukat Learning Center. Berdasarkan hal tersebut 

dubuatlah sebuah purwarupa (prototype) yang menggambarkan tentang aspek-

aspek serta komponen penting yang harus tersedia pada sebuah media pembelajaran 

daring berbasis Facebook group. Setelah merancang sebuah purwarupa maka 
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didapatkan dua hal utama yang esensial pada sebuah media pembelajaran daring 

yang berhubungan dengan penataan sumber-sumber belajar dan pengelolaan 

aktivitas didalamnya. yang merupakan komponen sumber pada media 

pembelajaran daring adalah bahan belajar digital berupa buku digital dan video-

video berkaitan dengan topik pembelajaran, untuk aktivitas pembelajaran 

komponen-komponennya adalah chatting sesama pengguna, forum diskusi, tugas 

analisis konten video, tugas praktek dan beberapa kuis. 

Langkah berikutnya adalah mengembangkan media online learning 

memanfaatkan platform media social yang popular di kalangan siswa yaitu 

facebook berikut fitur andalannya facebook group yang berpatokan pada flowchart 

dan storyboard yang sebelumnya sudah dirancang. Media dapat diakses melalui 

tautan berikut ini https://www.facebook.com/groups/555518881517181/ . 

 Tahap pertama yang dilakukan dalam mengmbangkan media ini adalah 

menyiapkan akun Facebook untuk log in dan membuat sebuah group baru di dalam 

Facebook sebagai salah satu fitur yang sudah disediakan oleh Facebook. 

Selanjutnya adalah melakukan beberapa penyesuaian fitur-fitur yang sesuai 

kebutuhan pembelajaran (kustomisasi). Membuat desain tampilan kelas literasi 

digital dilakukan dengan menggunakan Photoshop lalu kemudian dijadikan gambar 

tema di dalam media ini, berhubung facebook group hanya memiliki satu tampilan 

tema default maka untuk tema ditetapkan sesuai tampilan facebook. Aktivitas 

selanjutnya adalah membuat postingan yang akan menjadi course dalam online 

learning ini untuk diakses oleh pengguna. Course yang dibuat akan berisikan materi 

literasi digital yang didalamnya terdapat unsur multimedia berupa video dari 
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sumber YouTube dan buku-buku digital yang sudah dikumpulkan ke dalam Google 

Drive dan dibagikan tautannya ke dalam salah satu Course media online learning. 

Penilaian kelayakan produk media online learning ini dilakukan oleh 2 orang 

validator media dan 2 orang validator materi. Berdasarkan hasil validasi dua ahli 

media menunjukan bahwa aspek-aspek yang dinilai yaitu lingkup materi 

pembelajaran, aspek informasi tambahan, aspek pertimbangan sikap pengguna, 

aspek interface, aspek navigasi, aspek pedagogi, dan aspek keamanan, aksesibilitas 

dan responsibilitas termasuk dalam kategori “sangat layak”. Hal tersebut diperoleh 

berdasarkan hasil skor penilaian yang menunjukan rentang/interval skor 99,00. 

Rentang interval skor tersebut mengacu pada hasil koonversi skor sesuai dengan 

rumus dari Eko Putro yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan pada 

validasi dari dua ahli materi menunjukan bahwa aspek pertama yaitu pembelajaran 

dengan 9 indikator dan aspek keterampilan literasi digital yang di dalamnya 

terdapat 8 indikator termasuk dalam kategori “sangat layak”. Hal tersebut 

diperoleh berdasarkan hasil skor penilaian yang menunjukan rentang/interval skor 

79,00. Rentang interval skor tersebut mengacu pada hasil koonversi skor sesuai 

dengan rumus dari Eko Putro yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan 

pada respon siswa sebanyak 25 orang yang diminta responnya melalui angket 

menunjukan bahwa aspek pertama yaitu kegunaan dari media online learning 

dengan 7 indikator, aspek desain online learning yang di dalamnya terdapat 3 

indikator, dan aspek konten keterampilan literasi digital yang di dalamnya terdapat 

3 kategori termasuk dalam kategori “sangat layak”. Hal tersebut diperoleh 

berdasarkan hasil skor penilaian yang menunjukan rentang/interval skor 54,12. 
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Keefektifan media online learning berbasis Facebook group ini dihasilkan 

melalui uji coba sebelum dan sesudah diberi perlakuan kepada siswa, data hasil 

pembelajaran diperoleh melalui teknik kuesioner menggunakan instrument angket 

(pengetahuan materi literasi digital dengan framework; proteksi, hak-hak, dan 

pemberdayaan). Hasil kemampuan literasi digital siswa sebelum diberikan 

perlakuan diperoleh hasil skor total 70,08, kemudian setelah diberikan perlakuan 

memperoleh hasil 87,64. Berdasarkan hasil uji “t” menggunakan SPSS diketahui 

bahwa Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata hasil sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Perbedaan tersebut 

menunjukan peningkatan kemampuan literasi digital sebesar 17,56%. Peningkatan 

tersebut menunjukan bahwa media yang dikembangkan efektif dalam 

meningkatkan kemampuan literasi digital siswa Slukat Learning Center. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan dalam mengembangkan 

media online learning berbasis Facebook group, yakni: 

1. Penelitian dilakukan berfokus hanya pada penyelesaian masalah belajar 

kurangnya sumber belajar literasi digital dengan mengembangkan 

media online learning berbasis Facebook group. 

2. Pelaksanaan dari ujicoba produk pengambilan data bahan kajian, 

evaluasi, analisis dan pengembangan produk hanya terbatas pada satu 

kelompok subjek ujicoba. 

 

 


	



