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Abstrak:Secara khusus peneliti memberi tujuan penelitian, yakni (1)
Mendreskripsikan kebutuhan model pengembangan media pembelajaran audio
visual untuk pembelajaran teks ekspanasi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2
Ambunten, (2) Mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran audio visual
untuk pembelajaran teks ekspanasi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2
Ambunten, (3) Mendeskripsikan ketepatan pengembangan media pembelajaran
audiu visual untuk pembelajaran teks ekspanasi pada siswa kelas VII SMP Negeri
2 Ambunten. Pengembangan media pembelajaran audio visualpada materi teks
eksplanasi siswa kelas VII SMP Negeri 2 Ambunten ini menggunakan
pengembangan model 4-D (four D Model). Model pengembangan 4-D ini terdiri
atas empat tahap pengembangan yaitu pendefinisian (define), perancangan
(disign), pengembangan (develop), dan penyebaran (disemate). Dengan berbagai
keterbatasan, untuk tahap penyebaran tidak dilakukan oleh peneliti, sehingga
model pengemangan ini dimodifikasi menjadi model pengembangan 3-D.
Menurut hasil analisis angket kebutuhan siswa dan guru, peneliti berpendapat
bahwa perlu mengadakan sebuah media pembelajaran yaitu media pembelajaran
audio visual yang sangat sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa
Indonesia khususnya pada materi pembelajaran teks eksplanasi. Media
pembelajaran tersebut adalah media pembelajaran audio visual pada materi teks
eksplanasi. Media pembelajaran ini dipandang dapat meningkatkan minat belajar
siswa. Berdasarkan hasil analisis lembar validasi ahli materi bahwa media
pembelajaran yang dikembangkan dapat disimpulkan persentase penilaian
validator 84,61%menunjukkkan bahwa valid, dari hasil analisis lembar validasi
ahli media pembelajaran bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dapat
disimpulakan persentase penilaian validator 79, 68%menunjukkna bahwa media
pembelajaran audio visualcukup valid, serta hasil dari analisi lembar validasi ahli
praktisi/guru bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dapat disimpulkan
persentase penilaian validator 89,58%menunjukkan bahwa media pembelajaran
audio visual sangat valid.
Kata-kata Kunci: media pembelajaran, audio visual, teks eksplanasi.
PENDAHULUAN
Berdasarkan
Kurikulum
2013
tingkat SMP, pada mata pelajaran bahasa
Indonesia kelas VII terdapat beberapa jenis

observasi, teks deskripsi, teks eksposisi, dan
eksplanasi.
Eksplanasi adalah jenis teks yang baru
diajarkan pada Kurikulum 2013, sehingga

teks yang akan dipelajari oleh siswa antara
lain teks observasi, teks deskripsi, teks
Salah satu hal penting dan selalu
mendapatkan perhatian serius di dalam
pembelajaran adalah penyampaian materi
pelajaran supaya mudah dimengerti atau
dipahami oleh siswa. Pemahaman siswa
terhadap materi yang disampaikan oleh
guru, salah satunya dipengaruhi oleh
pemilihan metode dan media pembelajaran.
Selama ini, mayoritas guru hanya
menyampaikan materi dengan metode
ceramah yang berdampak pembelajaran
yang monoton dan membosankan.
Dalam kurukulum 2013 ada
perubahan yang sangat mendasar untuk
mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu
digunakannya pendekatan pembelajaran
berbasis teks. Perubahan ini membawa
konsekuensi tidak hanya pada proses
pemebelajaran, tetapi juga pada materi
pembelajaran.
Selain
itu,
dalam
implementasi kurikulum 2013 bahasa
Indonesia juga ditetakan sebagai penghela
ilmu pengetahuan (carrier of knwledge).
Funsi ini menjadikan bahasa sebagai alat
untuk
mempercepat
berkembangnya
penguasaan ilmu pengetahuan siswa yang
seiring dan seirama dengan perkembangan
kemampuan berbahasa.
Pada era ini bidang pembelajaran
sudah sedikit banyak terpengaruh dengan
adanya perkembangan dan penemuan dalam
bidang keterampilan, ilmu, dan teknologi.
Pengaruh perkembangan tersebut tampak
jelas dalam upaya-upaya pembaruan sistem
pendidikan dan pembelajaran.
Upaya pembaruan menyangkut tidak
hanya sarana fisik/fasilitas pendidikan,
tetapi juga sarana non-fisik seperti

masih ada beberapa guru yang mengalami
kesulitan untuk mengajarkan teks eksplanasi.
terhadap tugas-tugas kependidikan yang
diembannya.
Salah satu bagian penting dari upaya
pembaruan
itu
adalahnpenngembangapengembangan media pembelajaran. Oleh
karena itu, dengan adanya pengembangan
media pembelajaran audio visual untuk
pembelajaran teks eksplanasi ini diharapkan
dapat membantu guru untuk mengajarkan
teks eksplansi dengan mudah kepada siswa
sehingga siswa dapat memahami materi
pembelajaran dengan baik.
Pengembangan media pembelajaran
sangat diperlukan dalam bidang pendidikan
baik pada era saat ini dan masa yang akan
datang.
Disamping
memahami
penggunaanya para guru pun harus berupaya
untuk mengembangkan keterampilan dalam
membuat dan mengembangkan sendiri
media pembelajaran yang baik dan menerik
minat belajar peserta didik, murah dan
efisien dalam pembuatan, dengan tidak
menolak kemungkinan pemanfaatan alat
modern yang sesuai dengan tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Media pembelajaran memiliki peran
yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan
pembelajaan.
Penggunaan
media
pembelajaran yang tepat akan berdampak
pada hasil pembelajaran yang lebih baik.
Media
dapat
digunakan
untuk
mengembangkan kemampuan siswa dalam
menggali informasi dan memahami materi
pembelajaran yang diajarkan. Secara
langsung media pembelajaran merupakan
pendukung untuk kelancaran proses
pembelajaran, meningkatkan minat dan daya
tarik siswa dalam mengikuti pembelajaran,
dan dengan itu tujuan pembelajaran akan
sangat terbantu dalam pencapaiannya.
Hamalik (via Arsyad, 2011: 15-16)
menerangkan bahwa,
menggunakan media pembelajaran ini

pengembangan
kualitas
tenega-tenaga
kependidikan yang memiliki pengetahuan,
kemampuan,
dan
keterampilan
memanfaatkan fasilitas yang tersedia, cara
kerja yang inovatif, serta sikap yang positif
“Pemakaian media pembelajaran dalam
proses belajar mengajar dapat
membangkitkan keinginan dan minat
yang baru, membangkitkan motivasi dan
rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan
membawa pengaruh-pengaruh
psikologis terhadap siswa. Penggunaan
media pembelajaran pada tahap orientasi
pembelajaran akan sangat membantu
keefektifan proses pembelajaran dan
penyampaian pesan dan isi pelajaran
saat itu. Selain membangkitkan motivasi
dan minat siswa, media pembelajaran
juga dapat membantu siswa
meningkatkan pemahaman, menyajikan
data dengan menarik dan terpercaya,
memudahkan penafsiran data, dan
memadatkan informasi.”
Saat ini, terdapat berbagai program
(software)
komputer
yang
dapat
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran
yang efektif dan interaktif. Arsyad (2011: 9)
mengatakan bahwa media yang baik adalah
media yang mampu melibatkan banyak alat
indera siswa, karena semakin banyak alat
indera yang terlibat, maka semakin besar
pula kemungkinan siswa untuk dapat
mengerti dan memahami materi pelajaran.
Media pembelajaran berbasis audio
visual merupakan sarana belajar yang
praktis karena dalam penyajian materi lebih
simpel. Pada prinsipnya media pembelajara
berbasis audio visual ini disusun atas
kebutuhan pembelajaran yang diperlukan
siswa dan dikemas secara simpel dalam

sebelumnya, alasan lain juga karena
kurangnya bahan belajar yang menarik di
sekolah, dan buku belajar siswa yang
dimilikinya.
Sehingga peneliti ingin
mengembangkan media pembelajaran ini
karena menurut peneliti media pembelajara
audio visual ini cukup efektif menjadi sarana
pembelajaran karena nantinya siswa akan
terfokus pada tayangan yang akan
ditayangkan yaitu materi tentang teks
eksplanasi dan akan mempermudah siswa
memahami materi yang akan disampaikan.
Peran guru dalam menggunakan media
pembelajaran yang tepat akan menentukan
tercapainya keberhasilan belajar yang efektif
bagi siswa.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti
ingin mengembangkan media pembelajaran
Bahasa Indonesia khususnya materi teks
eksplanasi pada siswa kelas VII SMP di
Sumenep. Media pembelajaran yang
dikembangkan materinya tetap mengacu
pada buku pedoman dari Kemendikbud.
Maka dari itu, peneliti mengembangkan
media
pembelajaran
yang
bertema
“Pengembangan Media Pembelajaran Audio
Visual untuk Pembelajaran Teks Eksplanasi
Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Revisi
2017”.
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian
pengembangan. Penelitian ini bertujuan
untuk mendapatkan prototipe produk.
Pengembangan prototipe produk media
pembelajaran teks eksplanasi dengan
mengunakan program audio visual dalam
penelitian
ini
menggunakan
model
pengembangan 4-D. Model pengembangan
4-D adalah model pengembangan perangkat
pembelajaran.
Jenis penelitian ini adalah penelitian
pengembangan. Penelitian ini bertujuan
utama pengumpulan data yaitu, dengan
metode pengumpulan dta berdasarkan pada
pengamatan dan wawancara. Selain itu,

unit-unit kegiatan yang spesifik dan
sistematis dengan berpedoman pada
kurikulum.
Alasan peneliti mengembangkan media
pembelajara audio visual ini karena
disekolah yang akan diadakan penelitian
pengembangan ini belum pernah terlaksana
dalam proses pembelajaran guru
untuk mendapatkan prototipe produk.
Pengembangan prototipe produk media
pembelajaran teks eksplanasi dengan
mengunakan program audio visual dalam
penelitian
ini
menggunakan
model
pengembangan 4-D. Model pengembangan
4-D adalah model pengembangan perangkat
pembelajaran.
Metode pengembangan perangkat FourD (4-D) dari Thiagarajan, Dorothy, dan
Melvyn. Thiagarajan dkk. (1974:5-9)
menjelaskan bahwa didalam model ini
terdiri atas 4 tahap yaitu, penetapan (define),
perancangan
(desain),
pengembangan
(develop) san penyebarluasan (disseminate).
Model 4D ini dipilih karena memiliki
langkah-langkah dan sistematika sesuai
untuk mengembangkan bajan ajar. Model
4D adalah prosedur penelitian dan
pengembangan
yang
secara
khusus
dirancang
untuk
mengembangkan
komponen-komponen
pengajaran
dan
evaluasi yang secara khusus dirancang
untuk bidang pendidikan.
Uji Coba Produk
Kegiatan uji coba dilakukan untuk
menguji keefektivan, dan daya tarik produk
media pembelajaran teks eksplanasi dengan
program audio visual. Kegiatan ini di uji
cobakan dalam sebuah situasi pembelajaran
yang melibatkan guru mata pelajaran dan 10
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Ambunten.
Instrumen Pengembangan
Dalam pengembangan ini peneliti
merupakan instrumen kunci. Sebab, peneliti
adalah instrumen utama yang harus

peneliti sebagai instrumen utama didukung
oleh instrumen pendukung berupa observasi,
angket, dan wawancara dengan harapan
dapat memenihi standar objektivitas dalam
penelitian ini. intrumen pendukung itu dapat
disebutkan dibawah ini.
Teknik Analisis Data
Analisis data untuk data verbal yang
didapatkan dari angket dan komentar yang
tertulis didalam angket validasi dilakukan
dengan cara mencatat poin-poin dari hasil
angket dan komentar yang terdapat dalam
angket. Setalah itu, mengivaluasi poin-poin
penting tersebut dijadiakan sebagai acuan
untuk merevisi produk.
Selanjutnya, untuk data numeral
digunakan analisis kuantitatif pada data yang
diperoleh angket vallidasi ahli, angket
validasi praktisi, dan angket responsiswa,
serta angket kebutuhn siswa dan guru. Jadi,
terdapat model analisis untuk kuantifikasi
angket validasi dan uji coba.
HASIL PENGEMBANGAN
Kebutuhan Model Pengembangan
Kebutuhan
model
pengembangan
bertujuan
untuk
memunculkan
dan
menetapkan masalah dasar yang dihadapi
dalam pembelajaran sehingga dibutuhkan
pengembangan media pembelajaran audio
visual. Kebutuhan ini dijaring melalui
angket yaitu analisis angket kebutuhan siswa
dan guru.
Berdasarkan angket kebutuhan siswa
dan guru, peneliti berpendapatkan perlu
mengembangkan
sebuah
media
pembelajaran
yaitu
media
dengan
menggunakan audio visual yang sangat
sesuai untuk pencapaian tujuan
analisis angket kebutuhan siswa dan
guru.
Berdasarkan hasil analisis angket
kebutuhan siswa dan guru, peneliti
berpendapat perlu mengembangkan sebuah
media pembelajaran yaitu media dengan
menggunakan audio visual yang sangat

mengumpulkan data untuk mengembangkan
produk media pembelajaran teks eksplanasi
dengan program audiu visual yang
dikembangkan dengan model 4-D melalui
tahapan Define, Design, Devilop, dan
Disseminate.
Peneliti
sebagai
alat
penelitian, artinya peneliti sebagai alat
pembelajaran bahasa Indonesia harusnya
pada materi teks eksplanasi. Media
pembelajaran
ini
dipandang
dapat
meningkatkan minat belajar siswa.
Ketepatan Pengembangan
Ketetapan pengembangan bertujuan
untuk menilai produk yang dibuat sudah
benar atau belum benar media pembelajaran
dengan menggunakan audio visual pada
materi pembelajaran teks eksplanasi yang
telah dikembangkan peneliti. Peneliti
memilih sebagai validator adalah dosen
Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai
validator isi/materi, dan dosen Bahasa dan
Sastra Indonesia sebagai validator ahli
media pembelajaran, serta satu orang duru
Bahasa Indonesia sebagai validator praktisi.
Dalam penelitian ini lembar validasi
akan digunakan untuk menilai produk media
pembelajaran dengan menggunakan media
audio visual pada materi teks eksplanasi
yang
telah
dikembangkan
peneliti.
Berdasarkan analisis lembar validasi ahli
meteri, ahli media pembelajaran, dan ahli
praktisi, dapat disimpulkan bahwa media
yang dikembangkan dengan audio visual
valid, menunjukkan bahwa media dengan
media pembelajaran audio visual sudah
benar.
SIMPULAN DAN SARAN
Kajian produk disajikan mengenai
kebutuhan model pengembangan, model
pengembangan,
dan
ketepatan
pengembangan.
Kebutuhan Model Pengembangan
Kebutuhan
model
pengembangan
bertujuan
untuk
memunculkan
dan
menetapkan masalah dasar yang dihadapi
dalam pembelaran sehingga dibutuhkan

sesuai
untuk
pencapaian
tujuan
pembelajaran bahasa Indonesia khususnya
pada materi pembelajaran teks eksplanasi.
Media pembelajaran tersebut adalah
media pembelajaran audio visual pada
materi pembelajran teks eksplanasi pada
kelas VII SMP Negeri 2 Amunten. Media
pembelajaran audio visual ini dipandang
dapat meningkatkan minat belajar siswa.
Pengembangan Produk
Pengembangan media pembelajaran
audi visual pada materi pembelajaran teks
eksplanasi pad siswa kelas VII SMP Negeri
2 Ambunten menggunakan pengembangan
model 4-D (Four D Model). Model
pengembangan 4-D terdiri dari empat tahap
pengembangan, yaitu pendefinisisn (define),
perancangan (desaign), pengembangan
(develop), dan penyebaran (disseminate).
Dengan berbagai keterbatasan, untuk tahap
penyebaran tidak dilakukan oleh peneliti.
Tujuan tahap pendefinisisn (define)
adalah menetapkan dan menetapkan syaratsyarat pembelajran. Dalam menentukan dan
menetapkan syarat-syarat pembelajaran
diawali dari analisis tujuan batasan materi
yang
dikembangkan
melalui
media
pembelajaran audio visual. Tahap ini
meliputi lima langkah pokok, yaitu analisis
awal-akhir, analisis guru, dan s
iswa,
analisis tigas, analisis konsep, dan
perumusan tujuan pembelajaran.
Tujuan tahap perancangan (design)
adalah tahap untuk menyiapkan media
pembelajaran audio visual. Tahap ini terdiri
dari dua langkah, yaitu pemilihan media, dan
Berdasarkan hasil analisis lembar
validasi
ahli
materi,
ahli
media
pembelajaran, dan ahli praktisi/guru bahwa
media pembelajran audio visual pada materi
pembelajaran
teks
eksplanasi
yang
dikembangkan dapat disimpulakan bahwa
media pembelajaran audio visual sudah
benar/tepat.
Saran Pemanfaatan
Penembangan media pembelajran audio

pengembangan media pembelajaran dengan
menggunakan
media
audio
visual.
Bebutuhan ini dijaring melalui angket yaitu
pemilihan format.
Tujuan
pengembangan
(develop)
adalah
untuk
menghasilkan
media
pembelajaran audio visual yang sudah
direvisi berdasarkan dari para ahli
(validator) tahap ini meliputi, validasi media
pembelajaran audio visual, simulasi dan uji
coba.
Ketepatan Pengembangan
Ketetapan pengembangan bertujuan
untuk menilai produk yang dibuat sudah
benar atau belum benar media pembelajaran
dengan menggunakan audio visual pada
materi pembelajaran teks eksplanasi yang
telah dikembangkan peneliti. Peneliti
memilih sebagai validator adalah dosen
Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai
validator isi/materi, dan dosen Bahasa dan
Sastra Indonesia sebagai validator ahli
media pembelajaran, serta satu orang duru
Bahasa Indonesia sebagai validator praktisi.
Berdasarkan hasil analisis lembar
validasi ahli materi/isi bahwa media
pembelajaran audio visual pada materi
pembelajaran
teks
eksplanasi
yang
dikembangkan
dapat
disimpulkan
persentase
penilaian
validator
84,61%menunjukkan
bahwa
media
pembelajaran audio visual valid, dan dari
hasil analisis lembar validasi ahli media
pembelajaran bahwa media pembelajaran
audio visual pada materi pembelajaran teks
eksplanasi yang dikembangkan dapat
disimpulkan persentase penilaian79,68
%menunjukkan bahwa media pembelajaran
audio visual cukup valid, serta dari hasil
analisis lembar validasi ahli praktisi/guru
bahwa media pembelajaran audio visual
yang dikembangkan dapat disimpulkan
persentase penilaian validator 89,58%
menunjukkan bahwa media pembelajaran
audio visual pada materi pembelajaran teks
eksplanasi sangat valid.

visual pada materi teks eksplanasi yang telah
dilakukan dapat membantu para siswa agar
lebih tertarik dalam materi pembelajaran
teks eksplanasi sesuai dengan kebutuhan,
kemampuan, bakat dan minat siswa,
pembelajaran lebih menarik sehingga
mampu meningkatkan motivasi belajar
secara berkelompok atau pun secara mandiri.
Dapat membantu guru sebagai pendidik
dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan
waktu pembelajaran di kelas, dapat
mengurangi beban guru dalam menyajikan
materi yang akan disampaikan, materi yang
disampaikan melalui media pembelajaran
audio visua lebih menarik sehingga motivasi
dan minat belajar siswa bertumbuh.
Hasil pengembangan ini bagi sekolah,
dapat digunakan dalam mengembangkan
pembelajaran
di
kelas
dan
dapat
meningkatkan
mutu
pembelajaran,
khususnya pembelajaran bahasa Indonesia
dalam materi Teks Eksplanasi.
Hasil
pngembangan
ini
bagi
pengembang, dapat digunakan untuk
mengembangkan ataupun meningkatkan
kemampuan dalam pembuatan media
pembelajaran berbasis audio visual terutama
pada materi Teks Eksplanasi dan juga dapat
digunakan untuk materi lainya yang
diharapkan menghasilkan produk media
pembelajaran yang berkaulitas memenuhi
kebutuhan pembelajaran.
Hasil pengembangan ini bagi
61-smk-rsb-2.
Zabadi dkk, 2014. Bahasa Indonesia Wahana
Pengetahuan. Jakarta : Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan.
http://www.eduspensa.com/2016/01contohteks-eksplanasi-tsunami-html

pengembang lain, dapat digunakan sebagai
bahan rujukan untuk mengembangkan
media pembelajaran siswa atau sebagai
media pembelajaran materi lainnya. Serta
untuk peneliti selanjutnya disarankan
menggunakan materi lain biar semakin
berkembang.
Model pengembangan 4-D ini terdiri
dari empat tahap pengembangan, yaitu
pendefinisian
(define),
perancangan
(design), pengembangan (develop), dan
penyebaran (disseminate). Dengan segala
keterbatasan,
namun
untuk
tahap
penyebaran peneliti tidak melakukan, dan
disarankan
untuk
peneliti
selanjut
disarankan untuk mengikutsertakan juga
tahap penyebaran (disseminate).
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