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ABSTRAK

Rr. Madinatul Munawwaroh, “Pengembangan Media Pembelajaran Dengan
iSpring Pro 6.0.0 dalam Pembelajaran Tematik di Kelas IV MI Sultan Agung”. Tesis.
Yogyakarta: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran pembelajaran
tematik berbasis multimedia yang valid untuk menimbulkan motivasi belajar siswa
kelas IV MI/SD tema 9.

Penelitian ini termasuk ke dalam rumpun penelitian dan pengembangan,
menggunakan model Borg and Gall. Instrumen penilaian berupa lembar angket.
Instrumen angket digunakan untuk menilai validitas media pembelajaran yang
dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Selain itu, angket juga disebarkan kepada
31 siswa kelas IV MI Sultan Agung untuk mengetahui ada tidaknya motivasi belajar
dan respon siswa terhadap media pembelajaran pembelajaran tematik berbasis
multimedia yang telah dikembangkan. Validasi media pembelajaran dilakukan
dengan cara merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, kemudian dianalisis
secara keseluruhan dan per aspek, perolehan skor hasil perhitungan tersebut
dikonversikan menjadi nilai kelayakan produk. Sedangkan validitas dan reliabilitas
angket motivasi belajar siswa dan respon siswa dianalisis dengan uji statistik
menggunakan SPSS 18.0 dengan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen.

Validasi media pembelajaran  ditentukan berdasarkan hasil penilaian tim ahli
dan respon siswa serta guru. Adapun hasil perhitungan media pembelajaran
pembelajaran tematik berbasis multimedia yang telah dikembangkan, berdasarkan
penilaian ahli materi sangat baik (SB) dengan skor 98 dan tingkat persentase
keidealan 98%. Penilain ahli media baik (B) dengan skor 90 dan tingkat persentase
ideal 85,71%. Sedangkan respon siswa terhadap produk yang dikembangkan sangat
baik (SB) dengan skor 56,77 dan persentase keidealan sebesar 87,77% dan penilaian
oleh guru sangat baik (SB) dengan skor 179,5 dan tingkat presentase ideal 89,27%.
Validasi motivasi belajar siswa dan respon siswa ditentukan berdasarkan hasil
validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji tersebut, terdapat 19 item instrumen
motivasi yang gugur dan 5 item instrumen respon siswa yang gugur. Item soal yang
valid dan reliabel kemudian dianalisis menjadi hasil penilaian masing-masing ranah.
Hasil perhitungan ada tidaknya motivasi belajar siswa setelah menggunakan media
pembelajaran memperoleh skor sebesar 101,61 dengan presentase keidealan 75,45%
sehingga dinyatakan baik (B). Hasil tersebut menunjukkan adanya motivasi belajar
yang baik setelah menggunakan media pembelajaran tematik yang dikembangkan.
Kelebihan dari media pembelajaran ini adalah: Dapat dijadikan media pembelajaran
tematik yang menarik bagi siswa untuk belajar, membuat media pembelajaran
menggunakan software iSpring Pro 6.0.0 ini sangat mudah dibandingkan dengan
software lain yang tujuannya (membuat media pembelajaran berbentuk file flash),
dapat menyisipkan Kuis dengan tipe kuis yang beraneka macam-macam (terintegrasi
dengan iSpring QuizMaker), dll. Sedangkan kelemahannya adalah tidak semua
fungsi pada presentasi PowerPoint dapat tampil seperti pengaturan yang diterapkan
user, setelah di convert menggunakan software iSpring Pro 6.0.0, dll.

Kata kunci: media pembelajaran, pembelajaran tematik, multimedia, motivasi
belajar.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi di tambah dengan dibukanya pasar bebas dunia, 

tak bisa dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

berkembang pesat baik teknologi informasi maupun teknologi komunikasi. 

Hal tersebut memberikan pengaruh di berbagai bidang termasuk bidang 

pendidikan. Pendidikan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses 

pendidikan, salah satunya adalah keberadaan multimedia sebagai media 

pembelajaran. 

Dalam dunia pendidikan, khususnya pada tingkat SD/MI, saat ini 

siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Guru bukanlah satu-

satunya sumber belajar. Pola komunikasi dalam pembelajaran tidak lagi satu 

arah dengan menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar namun 

guru memiliki peran sebagai fasilitator yang memandu dan mengarahkan 

siswa dalam proses belajar serta mendayagunakan seluruh sumber daya agar 

terjadi tindak belajar secara efektif dan efisien.1  

Berdasarkan konsep sistem pembelajaran, media pembelajaran 

menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik dan 

                                                           
1
 Pujiriyanto, Teknologi Pengembangan Media dan Pembelajaran, (Yogyakarta: UNY 

Press, 2012), 56. 
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proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa 

berlangsung secara optimal. Ketika dalam proses pembelajaran di kelas, guru 

sebagai fasilitator menyampaikan pesan dari sumber belajar kepada penerima 

menggunakan media pembelajaran. Hal ini menjadikan suatu proses umpan 

balik penyampaian dan pemahaman informasi sebagai pesan dari sumber 

belajar kepada penerima. 

Standar kompetensi guru SD/MI menurut peraturan Permendiknas No. 

16 tahun 2007, guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial dan profesional.2 Pada kompetensi inti pedagogik, salah satu poinnya 

menyebutkan guru harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran. Selain itu juga dalam kompetensi inti 

profesional, menyebutkan guru harus memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dari peraturan 

diatas, jelas bahwa teknologi informasi dan komunikasi penting untuk 

dikuasai dan di manfaatkan oleh guru demi kepentingan pembelajaran siswa di 

kelas maupun kepentingan guru sendiri dalam lingkup pendidikan.  

Untuk menunjang aspek-aspek tersebut, salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran. 

Hal tersebuta akan lebih baik lagi jika ditunjang dengan mampunya guru 

membuat media pembelajaran secara mandiri. Media belajar dapat dibuat dari 

bahan apapun tergantung kreativitas dari guru tersebut. 

                                                           
2
 Permendiknas No. 16 tahun 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

diunduh pada 13 Agustus 2017 pukul 21.35 WIB.  



3 

 

 
 

Media sebagai alat bantu mengajar, berkembang sedemikian pesatnya 

sesuai dengan kemajuan teknologi. Ragam dan jenis media pun cukup banyak 

sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, keuangan, 

maupun materi yang akan disampaikan.3 Media pembelajaran berkontribusi 

dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Kehadiran media 

pembelajaran tidak saja membantu pengajar dalam menyampaikan materi 

ajarnya, tetapi memberikan nilai tambah pada kegiatan pembelajaran. Hal ini 

berlaku bagi segala jenis media, baik yang canggih dan mahal, ataupun media 

pembelajaran yang sederhana dan murah.4 

Inovasi pembelajaran mutlak diperlukan seiring perubahan dan 

perkembangan teknologi baik dalam arti perangkat keras, perangkat lunak 

maupun teknologi mengenai teori-teori baru dalam pembelajaran. Teknologi 

informasi dan komunikasi bisa membantu menyediakan lingkungan bagi siswa 

mengembangkan kegiatan berpikir kritis, memecahkan masalah dan 

mengambil keputusan. Serangkaian skenario pembelajaran bisa 

mengintegrasikan teknologi baik hadir sebagai media, alat maupun sumber 

belajar.5 

Teknologi komputerisasi saat ini telah berkembang sangat pesat, 

hingga robot mirip manusia pun dapat di buat oleh manusia. Banyak negara 

maju yang telah maju pula sistem teknologinya. Teknologi komputer 

memudahkan pekerjaan manusia bahkan dapat mempersingkat waktu yang 

                                                           
3
 Cecep Kustandi, Media Pembelajaran Manual dan Digital,(Bogor: Ghalia Indonesia, 

2011), 1. 
4
 Cecep Kustandi, Media Pembelajaran..., 2. 

5
 Pujiriyanto, Teknologi Pengembangan …, 50-51. 
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dibutuhkan manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Namun, di 

Indonesia, yang merupakan negara berkembang, memang belum bisa 

menerapkan teknologi mutakhir secara masal. Hal ini karena terkendala biaya 

yang amat mahal dan yang utama adalah sumber daya manusia yang belum 

memadai. Biasanya komputer digunakan untuk penyelesaian masalah, 

permainan game, pemahaman bahasa, menganalisis data, menyampaikan 

program-program pengajaran dan menjalankan berbagai tugas lainnya. Hal-hal 

tersebut orang Indonesia belum banyak atau belum semuanya bisa 

menggunakan apa lagi membuatnya.  

Dunia pendidikan saat ini sangat memerlukan bantuan teknologi 

komputer untuk menujang proses pendidikan secara umum. Merupakan 

kewajiban bagi pendidikan di Indonesia untuk mengenalkan, mengajarkan 

pengetahuan mengenai teknologi. Intinya adalah untuk membekali generasi 

muda Indonesia agar dapat diterima dunia Internasional sebagai bangsa yang 

maju tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain (mewujudkan cita-cita Bangsa 

Indonesia). Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan 

bahkan membuat media pembelajaran berbasis komputer untuk menunjang 

proses pembelajaran di sekolah.  

Melalui media pembelajaran berbasis komputer, selain dapat 

memudahkan kerja guru, media pembelajaran ini akan menarik siswa karena 

teknologi komputer adalah hal baru bagi mereka. Seperti sifat anak pada 

umumnya, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal baru. 

Bahkan menganggap teknologi komputer „ajaib‟ karena pengetahuan mereka 
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belum sampai pada tahap memrogram komputer. Jika siswa dapat berinteraksi 

langsung dengan media pembelajaran yang interaktif (tidak seperti hanya 

menulis atau mendengarkan pembelajaran di dalam kelas), hal ini juga akan 

berpengaruh pada motivasi belajar mereka yang kemudian diharapkan akan 

meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar mereka. 

Saat ini telah banyak media pembelajaran dalam semua mata pelajaran 

dan semua jenjang pendidikan yang dijual di pasaran. Namun, harga yang 

ditawarkan cukup mahal untuk sebagian masyarakat. Dengan perkembangan 

teknologi yang pesat ini, maka banyak hal yang dapat digunakan untuk 

membuat media pembelajaran, terutama media pembelajaran berbasis 

teknologi. Maka alangkah baiknya guru dapat membuat media pembelajaran 

secara mandiri. 

Telah tersedia banyak software yang gratis maupun berbayar yang 

dapat dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Hal yang terpenting 

adalah guru harus tahu dan mampu menggunakan teknologi serta mampu 

berkreatifitas memanfaatkan teknologi dari berbagai macam software/aplikasi 

yang ada. Bila belum mampu, maka guru dituntut untuk memanfaatkan media 

pembelajaran yang ada serta di tuntut pula untuk belajar agar mampu karena 

pada hakikatnya belajar itu untuk sepanjang hayat. Namun, pada 

kenyataannya, dalam proses pembelajaran tingkat Sekolah Dasar 

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), masih banyak guru yang belum 

memanfaatkan media pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran di 
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kelas, walaupun telah banyak media pembelajaran yang telah tersedia sebagai 

alat bantu pembelajaran. 

Pada penelitian ini, peneliti akan membuat media pembelajaran 

menggunakan software iSpring Pro 6.0.0. ISpring Pro 6.0.0 merupakan 

software yang dapat mengubah file presentasi menjadi bentuk  flash dan 

secara mudah dapat diintegrasikan dalam Microsoft PowerPoint. Sebenarnya 

Microsoft Powerpoint dapat digunakan tanpa iSpring Pro 6.0.0, begitu pula 

sebaliknya. Namun, hasil yang didapat kurang menarik dan kurang maksimal. 

Pertimbangan peneliti memilih menggunakan iSpring Pro 6.0.0 dalam 

penelitian ini yang pertama karena saat ini kurikulum yang sedang gencar 

diterapkan di Indonesia adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

menggunakan model pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran 

tematik menyuguhkan tema holistis, sehingga sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan peserta didik sekaligus juga menciptakan pembelajaran 

bermakna sehingga siswa mampu merekam informasi dalam memori jangka 

panjang mereka dan menjadikannya karakter, membuat kegiatan 

pembelajaran semakin aktif dan efektif.  

Media pembelajaran yang dikembangkan ini merupakan media 

pembelajaran yang dirancang untuk siswa belajar secara mandiri. Belajar 

mandiri disini adalah siswa sebagai user atau pengguna yang dapat 

menggunakan sendiri media pembelajaran yang dikembangkan ini. Tetapi, 

tentunya hal ini tidak lepas dari peran guru sebagai fasilitator jika media 

pembelajaran ini di gunakan pada pembelajaran di sekolah. Sehingga media 



7 

 

 
 

pembelajaran hasil pengembangan menggunakan iSpring Pro 6.0.0 

diharapkan dapat menjadi alternatif pendukung pembelajaran yang mandiri, 

aktif dan menyenangkan. 

Alasan selanjutnya adalah dari hasil pengamatan dan pengalaman 

peneliti, mengenai software atau aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan 

mencakup banyak media (multimedia) yang diantaranya masih sukar untuk di 

buat oleh orang pada umumnya. Diantara aplikasi yang peneliti ketahui 

adalah Adobe Flash, Macromedia Flash, dan Lectora.  

Aplikasi Adobe Flash dan Macromedia Flash membutuhkan keahlian 

lebih dan waktu belajar serta waktu pembuatan yang lebih lama karena detail 

pembuatan yang rumit, harus menggunakan script dan lain sebagainya. 

Sedangkan Lectora, proses pembuatannya lebih mudah dari dua aplikasi di 

atas, namun menurut peneliti desain tema yang ada di aplikasi tersebut terlalu 

monoton sehingga hasil tampilan keseluruhannya kurang menarik. 

Hasil pertimbangan peneliti, iSpring Pro 6.0.0 ini lebih mudah karena 

dapat terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint. Membuat file presentasi 

menggunakan PowerPoint tentu merupakan hal yang cukup mudah untuk 

sebagian besar guru/pendidik. Untuk itu peneliti memilih menggunakan 

iSpring Pro 6.0.0 terintegrasi dengan PowerPoint. Integrasi antara Microsoft 

PowerPoint dengan software iSpring Pro 6.0.0 akan menghasilkan media 

pembelajaran yang menarik. Hasil media pembelajaran dari penggunaan kedua 

perangkat ini adalah dalam bentuk flash yang memuat gambar, animasi, audio 
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maupun video, presentasi dan hal lainnya yang membutuhkan ketersediaan 

sarana interaksi dengan penggunanya. 

Adanya kelebihan ini, diharapkan siswa lebih tertarik, nyaman, serta 

menimbulkan motivasi belajar dengan cara yang berbeda. Media Pembelajaran 

tematik berbasis software ispring pro 6.0.0 diharapkan dapat menunjang 

sarana yang sudah ada, memudahkan siswa dalam menguasai pelajaran serta 

dapat digunakan sebagai media alternatif yang memepermudah siswa untuk 

memahami materi yang sifatnya abstrak menjadi konkret. 

Pengembangan media pembelajaran menggunakan software iSpring 

Pro 6.0.0 ini akan dilakukan di MI Sultan Agung. MI Sultan Agung 

merupakan MI swasta yang telah terakreditasi A yang telah memiliki fasilitas 

untuk pembelajaran yang baik bila untuk pembelajaran. Fasilitas atau sarana-

prasarana yang dimiliki MI Sultan Agung antara lain: Laboratorium 

Komputer, Perpustakaan, alat peraga gambar yang berhubungan dengan IPA, 

IPS, alat peraga tubuh manusia, KIT IPA, alat peraga batu-batuan, CD 

pembelajaran IPA, dan lain sebagainya. 

Para guru di MI Sultan Agung sebagian telah memanfaatkan fasilitas 

yang ada untuk pembelajaran, bahkan sebagian kecil telah menggunakan 

teknologi komputer maupun teknologi lainnya untuk pembelajaran di kelas, 

misalnya menggunakan PowerPoint, e-book, video pembelajaran, dan media 

atau sarana lainnya untuk pembelajaran di dalam kelas. Namun, belum ada 

guru selain pelajaran TIK menggunakan lab komputer untuk pembelajaran, 

mereka lebih menggunakan media yang dapat ditayangkan untuk seluruh 
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siswa di kelas dari pada pembelajaran menggunakan komputer yang langsung 

dilakukan siswa secara mandiri.6 

Selain di MI Sultan Agung, sebelumnya peneliti juga telah melakukan 

observasi di MI Ma‟arif Candran, MIN Yogyakarta 1, MIN Tempel dan MIN 

Jejeran. Keempat MI ini akhirnya gagal peneliti jadikan tempat penelitian 

karena:
7
 

1. MI Ma‟arif Candran 

Sebenarnya MI ini menurut peneliti lebih cocok menjadi tempat 

penelitian karena telah memiliki sarana prasarana namun penggunaan 

masih sangat tidak maksimal, MI ini memiliki lab komputer terbatas, 

sudah menggunakan K-13, namun karena jumlah unit komputer di lab 

komputer MI Ma‟arif Candran kurang memadai dikarenakan banyak 

dari komputer yang telah rusak, maka MI tersebut tidak dapat dijadikan 

sebagai tempat penelitian. 

2. Ibu Nur Arosyah, MIN Tempel 

MIN Tempel memiliki laboratorium komputer, namun karena rusak 

tidak dapat dipakai lagi. Sampai saat ini yang digunakan hanya 

laboratorium multimedia untuk pembelajaran bersama menggunakan 

LCD dan proyektor. 

3. Ibu Hj. Sumaryati, MIN Yogyakarta 1 

                                                           
6
 Hasil observasi di MI Sultan Agung dan wawancara dengan salah satu guru MI Sultan 

Agung (Ibu Lilik Priani) di kediamannya pada 5 Juli 2016. 
7
 Observasi di MI Ma‟arif candran sertawawancara via telepon dengan Ibu Nur Arosyah 

(MIN Tempel), Ibu Sumaryati (MIN Yogyakarta 1) dan Ibu Yeti Oktavia (MIN Jejeran) sekitar 

pada bulan Desember 2016-Januari 2017. 
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Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa MIN Yogyakarta 1 

telah menggunakan kurikulum 2013 dan kelas sudah paralel namun 

belum memiliki fasilitas lab komputer. 

4. Ibu Yeti Oktavia, MIN Jejeran 

MIN Jejeran sudah menggunakan kurikulum 2013 dan kelas sudah 

paralel serta memiliki lab komputer namun sudah beberapa tahun tidak 

digunakan lagi karena komputer rusak. 

Selain keempat MI di atas peneliti juga mencari di beberapa MI 

swasta namun kesemua yang di hubungi menyatakan bahwa belum 

ada/tersedia lab komputer di sekolah mereka. Untuk itu dari segi ketersediaan 

jumlah unit komputer di lab komputer serta penggunaan kurikulum 2013, 

peneliti memilih MI Sultan Agung sebagai lokasi penelitian. 

Selain dari segi ketersediaan sarana dan prasarana, ada hal lain yang 

perlu dipertimbangkan. Sebelumnya, peneliti ingin mengulas sedikit mengenai 

teori Piaget. Menurut teori ini, anak usia sekolah dasar merupakan anak yang 

berada pada tingkat operasional konkrit yaitu anak akan lebih memahami 

suatu materi/hal jika disana disediakan benda konkrit maupun suatu 

pengalaman nyata baginya dengan dia melihat, mendengar, merasakan 

langsung dengan inderanya dan sebagainya. Untuk itu diperlukan langkah 

yang tepat untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan 

variasi metode dan alat dalam setiap pembelajaran di kelas. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Daryanto mengenai kegunaan media pemelajaran yaitu 
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media pembelajaran dapat menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih 

langsung antara siswa dengan sumber belajar; kemudian dapat jugan memberi 

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan 

persepsi yang sama; lalu media pembelajaran dapat juga digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar.8 

Siswa di MI Sultan Agung khususnya di kelas IV telah menggunakan 

kurikulum 2013. Menurut hasil pengamatan dan wawancara peneliti kepada 

siswa kelas IV MI Sultan Agung, mereka sangat ingin mendapatkan 

pengalaman belajar yang lebih bervariasi karena pembelajaran tematik di kelas 

mereka kurang bervariasi yang menjadikan mereka mudah bosan dan 

mengantuk saat pembelajaran berlangsung.
9
 

Dari permasalahan di atas, berdasarkan hasil observasi pada kegiatan 

studi pendahuluan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran dengan Software Ispring Pro 

6.0.0 dalam pembelajaran tematik kelas IV di MI Sultan Agung”. Penelitian 

ini perlu dilakukan, karena saat ini guru dituntut untuk dapat meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesional guru, dan memfasilitasi siswa dalam 

belajar agar pembelajaran menjadi lebih konkrit dan menyenangkan, sehingga 

ilmu pengetahuan yang didapat siswa menjadi lebih bermakna.  

                                                           
8
 Daryanto,  Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 9. 

9
 Hasil observasi pembelajaran di kelas dan wawancara kepada beberapa siswa kelas IV 

MI Sultan Agung pada 17 April 2017 sekitar pukul 10.00-11.00 WIB di ruang makan MI Sultan 

Agung. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut:  

1. Bagaimana prosedur pengembangan Media Pembelajaran Tematik 

Menggunakan Software Ispring Pro 6.0.0 untuk siswa SD/MI Kelas IV 

MI Sultan Agung? 

2. Bagaimana kualitas Media Pembelajaran Tematik Menggunakan 

Software Ispring Pro 6.0.0 untuk siswa SD/MI Kelas IV MI Sultan 

Agung yang telah di kembangkan? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap Media Pembelajaran Tematik 

Menggunakan Software Ispring Pro 6.0.0 untuk siswa SD/MI Kelas IV 

MI Sultan Agung yang telah di kembangkan? 

4. Apakah siswa termotivasi belajarnya setelah menggunakan Media 

Pembelajaran Tematik Menggunakan Software Ispring Pro 6.0.0 untuk 

siswa SD/MI Kelas IV MI Sultan Agung  yang telah di kembangkan? 

5. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari Media Pembelajaran Tematik 

Menggunakan Software Ispring Pro 6.0.0? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  
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a. Mengetahui prosedur pengembangan Media Pembelajaran 

Tematik Menggunakan Software Ispring Pro 6.0.0 untuk siswa 

SD/MI Kelas IV MI Sultan Agung. 

b. Mengetahui kualitas Media Pembelajaran Tematik 

Menggunakan Software Ispring Pro 6.0.0 untuk siswa SD/MI 

Kelas IV MI Sultan Agung yang telah di kembangkan. 

c. Mengetahui respon siswa terhadap Media Pembelajaran Tematik 

Menggunakan Software Ispring Pro 6.0.0 untuk siswa SD/MI 

Kelas IV MI Sultan Agung yang telah di kembangkan. 

d. Mengetahui ada tidaknya motivasi belajar siswa setelah 

menggunakan Media Pembelajaran Tematik Menggunakan 

Software Ispring Pro 6.0.0 untuk siswa SD/MI Kelas IV MI 

Sultan Agung  yang telah di kembangkan. 

e. Mengetahui kelebihan dan kelemahan dari Media Pembelajaran 

Tematik Menggunakan Software Ispring Pro 6.0.0. 

2. Kegunaan Penelitian 

Melalui pengembangan media pembelajaran ini, peneliti berharap 

dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara praktis maupun 

akademis, sebagai berikut: 

a. Secara Praktis 

1) Bagi Kepala Madrasah/Sekolah 

Media Pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan untuk memberikan motivasi kepada guru, 



14 

 

 
 

khususnya guru kelas dengan kurikulum 2013 maupun yang 

masih menggunakan KTSP, agar lebih kreatif dalam 

mengembangkan bahan pembelajaran sesuai dengan situasi 

dan kondisi, sehingga dapat menjadikan proses 

pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan mampu 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2) Bagi Guru   

Menjadi rujukan dalam rangka mengembangkan 

sumber belajar khususnya pada pembelajaran tematik dalam 

bentuk bahan ajar berbasis komputer multimedia, yaitu 

media pembelajaran berbasis multimedia sebagai upaya 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

3) Bagi Mahasiswa  

Khususnya bagi mahasiswa yang bergerak di bidang 

pendidikan, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

baru mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis 

multimedia terutama dalam pembelajaran tematik sebagai 

upaya mewujudkan calon guru yang kompeten di 

bidangnya. 

4) Bagi Peserta Didik 

Media pembelajaran ini membantu meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang dalam prosesnya pasti ada 



15 

 

 
 

ketertarikan dengan serangkaian materi dan pembelajaran 

yang terdapat dalam media pembelajaran yang menjadikan 

siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik (student centered).  

5) Bagi Peneliti dan Peneliti Lain 

Pengembangan media pembelajaran ini dapat 

menambah pengetahuan baru bagi peneliti khususnya 

tentang cara mengembangkan bahan pembelajaran, salah 

satunya media pembelajaran berbasis multimedia komputer 

yang disesuaikan dengan kurikulum 2013. Sedangkan bagi 

peneliti lain, media pembelajaran berbasis multimedia 

komputer ini dapat menjadi bahan penelitian yang lebih 

mendalam mengenai pengembangan media pembelajaran 

Tematik berbasis Multimedia dengan pokok bahasan yang 

lain. 

b. Secara Akademis 

Secara akademis penelitian ini menjadi salah satu alat 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia 

pendidikan yang lebih menekankan pada hal pengembangan 

media pembelajaran tematik berbasis multimedia menggunakan 

software ispring pro 6.0.0. 
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D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Media pembelajaran berbasis multimedia ini dirancang dengan penerapan 

prosedur pengembangan Borg and Gall yang dibatasi pada uji kelayakan 

dan  tidak di eksperimenkan lebih lanjut. 

2. Media pembelajaran berbasis multimedia yang dikembangkan disesuaikan 

dengan kurikulum 2013 (K-13) dengan pokok bahasan “Kayanya 

Negeriku” yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan Media 

pembelajaran, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Tujuan 

Pembelajaran, materi pokok, video, audio, animasi, gambar dan teks yang 

sesuai dengan materi pembelajaran, evaluasi dan biografi pengembang 

media pembelajaran. 

3. Media pembelajaran dalam bentuk soft copy (file flash) yang dikemas 

dalam bentuk DVD pembelajaran, disertai dengan video, audio, animasi 

dan gambar-gambar yang full colour. 

 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian ini dilengkapi dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. 

Hal ini dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan pijakan berpikir dalam 

melakukan penelitian. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmad Rifangi dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga dalam tesisnya yang berjudul “Pengembangan 
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Perangkat Penilaian Pembelajaran IPA berbasis Portofolio untuk 

meningkatkan Kemandirian Siswa kelas V SD/MI”.
10

 Penelitian ini 

menggunakan metode pengembangan atau Research and Development 

dengan menggunakan model pengembangan meliputi tujuh tahap yaitu 

tahap penelitian dan pengumpulan informasi, tahap perencanaan, tahap 

pengembangan dan penilaian produk, tahap penyempurnaan produk awal 

(revisi I), tahap uji coba produk (skala kecil), tahap penyempurnaan hasil 

uji coba (revisi II) dan tahap desiminasi terbatas. Pengembangan ini 

bertujuan untuk mengembangkan dan menemukan perangkat penilaian 

pembelajaran IPA berbasis portofolio yang valid berlandaskan penilaian 

portofolio dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa kelas V 

SD/MI. Hasil dari penelitian ini adalah seperangkat penilaian dalam 

pembelajaran IPA berbasis portofolio tema ”Bumi dan Alam Semesta”. 

Penelitian ini dilakukan di MI Ma‟arif Sendang, SDN Gunungdani 

Karangsari pengasih dan MIN Ngestiharjo Wates Kulon Progo. Hasil uji 

coba menunjukkan bahwa perangkat penilaian  tersebut sangat baik, 

secara keseluruhan termasuk dalam kategori valid untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fatma Sari dari Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga dalam tesisnya yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Aqidah Akhlak berbasis Multimedia Interaktif untuk Siswa 

                                                           
10

 Kasmad Rifangi, “Pengembangan Perangkat Penilaian Pembelajaran IPA berbasis 

Portofolio untuk meningkatkan Kemandirian Siswa kelas V SD/MI”, Tesis, ProgramPascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga, 2013. 
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MI di Kulon Progo“. 
11

 Penelitian ini menggunakan metode 

pengembangan atau Research and Development dengan menggunakan 

model Allesi dan Trollip. Penelitian ini dilakukan melalui tiga langkah 

utama, yaitu: Pertama, Perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan 

pembelajaran, menentukan materi pembelajaran sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, perumusan indikator, menyusun 

rencana pembelajaran dan mengembangkan materi pembelajaran. Kedua, 

pembuatan desain software pembelajaran. Ketiga, pengembangan, 

meliputi menyiapkan teks dan membuat program, melakukan uji alpha, 

revisi pertama, melakukan uji coba beta (kelompok kecil), revisi kedua, 

dan melakukan uji coba lapangan di dua sekolah (MIN Sindutan dan 

MIN Ngestiharjo) sebagai tes sumatif, analisis data dan hasil uji coba 

sampai akhirnya menghasilkan produk final. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa MI dalam 

pembelajaran Aqidah Akhlak dan mengetahui keefektifan multimedia 

interaktif jika dibandingkan dengan media pembelajaran sebelumnya. 

Hasil dari penelitian ini adalah berhasil dibuat multimedia interaktif 

dengan nilai sangat baik dan efektif untuk meningkatkan prestasi belajar 

dan  motivasi belajar siswa. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh  Yosi Yulizah dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam tesisnya yang berjudul 

“Pengembangan Modul Pembelajaran IPA berbasis Pendidikan 

                                                           
11

 Fatma Sari, “Pengembangan Media Pembelajaran Aqidah Akhlak berbasis Multimedia 

Interaktif untuk Siswa MI di Kulon Progo”, Tesis,Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 

2013. 



19 

 

 
 

Karakter dengan Huruf Braille untuk Siswa Difable Netra Kelas 5 

Semester Genap”.
12

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian 

Pengembangan atau Research and Development dengan pengembangan 

prosedural dengan metode 4-D yakni define, design, defelop, and 

disseminate.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul pembelajaran IPA 

berbasis pendidikan karakter dengan huruf braille untuk siswa difable 

netra kelas 5 semester genap, menguji kelayakan modulpembelajaran 

menurut penilaian para ahlimateri, media dan guru IPA, mengetahui 

karakteristik produk modul pembelajaran, serta mengetahui 

pengembangan karakter dan hasil belajar siswa difablenetra ketika 

menggunakan modul. Penelitian ini dilakukan di SLB-A Yaketunis 

Yogyakarta kelas 5. Produk yang dihasilkan telah dinilaikan oleh para 

ahli dan dinyatakan layak dan sangat baik untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran setelah diujikan pada skala kecil maupun skala besar 

dan dari uji pretest dan post test menunjukkan adanya peningkatan 

setelah menggunakan media pembelajaran ini.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh  Kenyo Mitrajati dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam tesisnya yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Qowaid Bahasa Arab berbasis 

                                                           
12

 Yosi Yulizah, “Pengembangan Modul Pembelajaran IPA berbasis Pendidikan Karakter 

dengan Huruf Braille untuk Siswa Difable Netra Kelas 5 Semester Genap “, Tesis,Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014. 
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Android”.
13

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian 

Pengembangan atau Research and Development dengan pengembangan 

prosedural yang dibatasi hingga uji kelayakan media pembelajaran 

5. Penelitian yang dilakukan oleh  Praptiningsih dari Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam tesisnya yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual pada Mata 

Pelajaran Sains Pokok Bahasan Pembentukan Tanah Kelas V Semester 

II  di MI Munzalam Mubaroka Bulukerto Wonogiri”.
14

 Penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Pengembangan atau Research and 

Development dengan pengembangan prosedural dengan metode 4-D 

yakni define, design, defelop, and disseminate.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, mengetahui kelayakan 

media pembelajaran audio visual pada mata pelajaran sains pokok 

bahasan proses pembentukan tanah serta mengetahui pengaruh 

pemahaman dan minat siswa sebelum dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran yang dibuat. Penelitian ini dilakukan di MI Munzalam 

Mubaroka Bulukerto Wonogiri. Produk yang dihasilkan telah dinilaikan 

oleh para ahli dan dinyatakan layak dan baik untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran setelah diujikan pada skala kecil maupun skala besar 

dan dari uji pretest dan post test menunjukkan adanya peningkatan 

                                                           
13

 Kenyo Mitrajati, “Pengembangan Media Pembelajaran Qowaid Bahasa Arab berbasis 

Android “, Tesis,Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015. 
14

 Praptiningsih, “Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual pada Mata Pelajaran 

Sains Pokok Bahasan Pembentukan Tanah Kelas V Semester II  di MI Munzalam Mubaroka 

Bulukerto Wonogiri “, Tesis,Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015. 
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pemahaman dan minat siswa setelah menggunakan media pembelajaran 

ini.  

6. Penelitian yang dilakukan oleh  Arini Izzati Khairina dari Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam tesisnya yang berjudul 

“Pengembangan Media Sosial WhatsApp sebagai Media pengembangan 

Bahasa Arab di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta”.
15

 Penelitian ini 

menggunakan metode Penelitian Pengembangan atau Research and 

Development dengan pengembangan prosedural dengan metode yang 

mengacu pada langkah pengembangan menurut Borg and Gall.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui 

kelayakan media Sosial WhatsApp sebagai Media pengembangan Bahasa 

Arab. Penelitian ini dilakukan di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. 

Produk yang dihasilkan telah dinilaikan oleh para ahli dan di uji cobakan 

kepada siswa dan dinyatakan layak dan sangat baik untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran. 

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. 

Persamaan penelitian ini dengan keenam penelitian di atas adalah yang 

pertama, ketiganya merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development. Kedua, pada empat tesis, jenjang pendidikannya sama yaitu 

untuk SD/MI. 

Perbedaannya terletak pada program yang digunakan, mata pelajaran, 

jenjang pendidikan, produk yang dikembangkan dan materi pokok yang 

                                                           
15

 Arini Izzati Khairina, “Pengembangan Media Sosial WhatsApp sebagai Media 

pengembangan Bahasa Arab di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta “, Tesis,Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016. 
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digunakan. Program yang digunakan secara berurutan adalah program Adobe 

Flash, Program pembuat aplikasi android, whatsApp, dan lectora. Penelitian 

lainnya merupakan pengembangan modul dan perangkat penilaian, sedangkan 

pada penelitian ini yang digunakan adalah iSpring Pro 6.0.0. Ketiga software 

yaitu iSpring, adobe flash dan lectora sebenarnya bertujuan sama yaitu file 

yang dihasilkan adalah dalam bentuk flash (.swf maupun .exe) namun yang 

menjadi perbedaan adalah tingkat kesulitan dalam proses pembuatan media 

pembelajaran (cara dan langkah pembuatan) menggunakan masing-masing 

software untuk menghasilkan media pembelajaran dalam bentuk flash.  

Mata pelajaran yang digunakan pada salah satu penelitian di atas yaitu 

mata pelajaran Aqidah Akhlak dan Bahasa Arab, tentu ini berbeda dengan 

yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pembelajaran tematik tema 9 untuk 

kelas IV SD/MI. Materi pokok masing-masing penelitian adalah Perubahan 

Permukaan Bumi, Bumi dan Alam Semesta dan Teguh Pendirian dan 

Dermawan. Sedangkan materi yang akan dibuat media pembelajaran oleh 

peneliti adalah materi pada tema 9 kelas IV SD/MI: Kayanya Negeriku.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul ” Pengembangan Media 

Pembelajaran dengan Ispring Pro 6.0.0 dalam Pembelajaran Tematik di Kelas 

IV MI Sultan Agung” ini berbeda dengan penelitian lain dan belum pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya. 
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F. Metode Penelitian 

1. Model Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam rumpun penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development (R&D). Sebagaimana 

yang dikemukakan Borg and Gall dalam Arifin, “research and 

development is a powerful strategy for improving practice. It is a 

process used to develop and validate educational product.” 
16

 

Penelitian dan pengembangan adalah langkah yang tepat untuk 

meningkatkan praktek, karena ini merupakan suatu proses yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memproduksi produk 

pendidikan yang valid. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

adalah model penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dengan tujuan 

untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui pengembangan dari 

produk yang sudah ada kemudian menguji keefektifan produk atau 

memproduksi suatu produk pendidikan yang valid. 

2. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

prosedur pengembangan Borg and Gall. Model pengembangan ini 

adalah model pengembangan deskriptif yang menggambarkan alur-alur 

atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan 

                                                           
16

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakrya, 2011), 12. 
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suatu produk tertentu. Model Borg and Gall adalah model 

pengembangan yang sering dipakai dalam penelitian pendidikan. 

Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan penelitian (R&D),
17

 adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 1: Prosedur R & D Model Borg & Gall 

Penelitian ini membatasi langkah pengembangan media 

pembelajaran hanya sampai pada tahap uji kelayakan produk dan uji 

sederhana untuk mengetahui ada tidaknya motivasi belajar siswa setelah 

menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Hal ini 

dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian. Berikut ini adalah 

langkah-langakah pengembangan media pembelajaran ini: 

a. Tahap Penelitian dan Pengumpulan Informasi (Research and 

Information Collecting) 

Penelitian ini diawali dengan studi pendahuluan, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui potensi atau masalah yang ada dan 

melakukan analisis kebutuhan di lapangan, sehingga dapat 

ditentukan jenis produk yang akan dikembangkan. Adapun hal-hal 
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Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan: Research and Development (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 37. 
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yang harus diperhatikan ketika pemilihan produk menurut Far West 

Laboratory, sebagai berikut:
18

 

1) Apakah usulan produk termasuk kebutuhan yang penting 

dalam pendidikan? 

2) Apakah produk tersebut memungkinkan untuk 

dikembangkan? 

3) Apakah tersedia para ahli yang mempunyai keterampilan, 

pengetahuan dan pengalaman yang akan memvalidasi produk 

tersebut? 

4) Apakah produk dapat dikembangkan dalam waktu tertentu? 

Setelah  masalah atau potensi dapat ditunjukkan secara 

faktual dan produk sementara diidentifikasi, maka selanjutnya 

mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perencanan pengembangan produk tersebut, seperti 

tinjaun literatur. Tinjuan ini dilakukan untuk menentukan bagian 

pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam produk yang 

dikembangkan. 

b. Tahap Perencanaan (Planning) 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan, maka tahap 

berikutnya adalah perencanaan, dalam hal ini peneliti melakukan 

perencanaan terhadap dua hal yaitu menyusun draf produk dan 

menyusun sistematika draf produk. 
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 I made Tegeh, dkk., Model Penelitian Pengembangan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

8. 
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c. Tahap Pengembangan Produk Awal (Develop Preliminary 

Form Of Product) 

Tahap ini meliputi pengkajian referensi yang terkait dengan 

penyusunan produk. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari perpustakaan dalam bentuk buku-buku dan 

perpustakaan online dalam bentuk gambar-gambar yang memiliki 

keterkaitan dengan produk yang dikembangkan. Setelah referensi 

terkumpul, maka selanjutnya membuat draf produk sesui dengan 

rencana pengembangan produk. 

d. Tahap Validasi Desain (Preliminary Field Testing) 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai 

rancangan produk awal, dalam hal ini sistem validasi baru dinilai 

secara rasional. Dikatakan secara rasional, karena validasi pada 

tahap ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, 

belum fakta lapangan.
19

 Oleh karena itu, pada tahapan ini validasi 

desain melibatkan para ahli untuk memvalidasi, memberi saran dan 

masukkan terhadap produk yang dikembangkan. 

e. Tahap Revisi Desain (Main Product Revision) 

Setelah produk yang dikembangkan mendapat masukkan, 

kemudian dilakukan revisi terhadap produk yang dikembangkan 

sesuai dengan masukan dan saran dari para ahli pada tahap validasi 

desain. 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2014), 302. 
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f. Tahap Uji Coba Produk (Main Field Testing) 

Setelah produk awal direvisi, maka produk tersebut di uji 

coba melibatkan 31 siswa kelas IV MI Sultan Agung. Tujuan dari 

uji coba ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari media 

pembelajaran yang dikembangkan.  

g. Tahap Revisi Produk (Operational Product Revision) 

Setelah dilakukan uji coba kelayakan, maka langkah 

selanjutnya melakukan revisi kembali berdasarkan saran guru, dan 

respon siswa terhadap produk yang dikembangkan, sehingga 

kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam produk tersebut 

diperbaiki dan produk siap untuk dioperasionalkan.  

h. Tahap Uji Coba Pemakaian (Operational Field Testing) 

Setelah dilakukan revisi sesuai dengan saran dan masukan 

pada uji coba kelayakan produk, maka langkah selanjutnya 

dilakukan uji coba lapangan kedua, pada uji ini kembali melibatkan 

siswa kelas IV MI Sultan Agung. Uji coba ini dilakukan untuk 

menentukan ada tidaknya motivasi belajar siswa setelah melakukan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang 

dikembangkan. 

i. Tahap Revisi Produk (Final Product Revision) 

Revisi produk dilakukan untuk menyempurnakan produk 

yang dikembangkan berdasarkan hasil uji lapangan tahap kedua. 

Pada tahap ini kembali dilakukan evaluasi dari para penilai, untuk 
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memperbaiki kekurangan sehingga memperoleh produk yang 

berkualitas dikembangkan.  

j. Tahap Diseminasi dan Implementasi Produk (Dissemination 

and Implementation) 

 

Setelah produk berhasil, selanjutnya produk diterapkan 

dalam lingkungan luas.  

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data pokok yang 

langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.
20

 Oleh karena itu, 

sumber data primer penelitian ini bersumber dari ahli media dan ahli 

materi serta respon siswa dan penilaian guru sebagai pengguna produk . 

Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber data tambahan yang 

menurut peneliti menunjang data pokok. Oleh karena itu, sumber 

sekunder penelitian ini meliputi buku-buku referensi dan beberapa arsip 

sekolah, misalnya kurikulum dan foto-foto pelaksanakan kegiatan 

belajar mengajar.
21

 

4. Jenis Data 

Data yang akan diolah dalam penelitian dan pengembangan ini 

meliputi:  
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 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 152. 
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a. Data Penilaian Tim Ahli 

Data penilaian tim ahli yang terdiri dari ahli materi, 

media, bahasa diperoleh dengan cara memberikan lembar angket 

kepada masing-masing ahli. Berdasarkan angket yang diberikan 

diperoleh penilaian dalam bentuk kualitatif, kemudian 

dikonversikan menjadi data kuantitatif, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif dalam penelitian dan pengembangan 

ini berupa nilai kategori, seperti pada tabel: 

Klasifikasi Makna 

SB Sangat Baik 

B Baik 

C Cukup 

K Kurang 

SK Sangat Kurang 

Tabel 1.  Klasifikasi dan Makna Data Kualitatif Penilaian Tim Ahli 

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam penelitian dan 

pengembangan ini berupa skor penilaian, seperti pada 

tabel: 

Klasifikasi Skor 

SB 5 

B 4 

C 3 

K 2 

SK 1 

Tabel 2.  Klasifikasi dan Skor Penilain Data Kuantitatif Penilaian Tim  Ahli 

 

d. Data Penilaian Respon Siswa  

Data respon, diperoleh dengan cara memberikan lembar 

angket kepada siswa kelas IV MI Sultan Agung. Berdasarkan 
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lembar angket tersebut diperoleh penilaian dalam bentuk data 

kualitatif, kemudian dikonversikan menjadi data kuantitatif, dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1) Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa nilai dengan kategori, dapat dilihat 

pada tabel: 

Klasifikasi Makna 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS Tidak Setuju 

STS Sangat Tidak Setuju 

Tabel 3. Klasifikasi dan Makna Data Kualitatif Respon Siswa 

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dalam bentuk skor penilaian, dapat 

dilihat pada tabel: 

Klasifikasi Skor 

SS 5 

S 4 

KS 3 

TS 2 

STS 1 

Tabel 4. Klasifikasi dan Skor Data Kuantitatif Respon Siswa 

e. Data Penilaian Motivasi Belajar 

Motivasi Belajar dalam penelitian ini dinilai menggunakan 

lembar angket yang berisi sejumlah pernyataan tentang motivasi 

belajar yang akan dinilai oleh siswa setelaha pelaksanaan proses 

pembelajaran berlangsung (sesudah treatment), dengan rincian data 

sebagai berikut:  
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1) Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa nilai kategori, seperti pada tabel 

di bawah ini: 

Klasifikasi Makna 

SS Sangat Setuju 

S Setuju 

KS Kurang Setuju 

TS Tidak Setuju 

STS Sangat Tidak Setuju 

Tabel 5. Klasifikasi dan Makna Data Kualitatif Penilaian Motivasi Siswa 

2) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa skor penilaian dengan jenis 

pernyataan positif dan negatif, rincian penilaian adalah seperti 

pada tabel di bawah ini: 

Klasifikasi Skor 

SS 5 

S 4 

KS 3 

TS 2 

STS 1 

Tabel 6. Klasifikasi dan Skor Penilain Data Kuantitatif Penilaian Motivasi Siswa 

(Pernyataan Positif). 

 

Klasifikasi Skor 

SS 1 

S 2 

KS 3 

TS 4 

STS 5 

Tabel 7. Klasifikasi dan Skor Penilain Data Kuantitatif Penilaian Motivasi Siswa 

(Pernyataan Negatif). 

5. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini, berupa lembar angket dan lembar observasi. Lembar angket berisi 

sejumlah pernyataan tentang kualitas media pembelajaran yang 

ditujukan kepada tim ahli yang terdiri dari ahli materi dan media. Selain 

itu, angket juga diberikan kepada siswa dengan sejumlah pernyataan 
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tentang pendapat siswa terhadap media pembelajaran yang 

dikembangkan juga mengenai motivasi belajar siswa sesudah treatment. 

Sedangkan lembar observasi diisi oleh observer berisi sejumlah 

pernyataan tentang kegiatan pembelajaran dan motivasi belajar yang 

akan diamati oleh observer ketika proses pembelajaran berlangsung di 

kelas (pra treatment). 

Penilaian hasil angket dalam penelitian ini menggunakan 

penilaian dalam bentuk skala likert dengan skala lima angka, dengan 

bentuk pernyataan bersifat positif (angket kelayakan media 

pembelajaran) dan positif-negatif (angket motivasi siswa). Oleh karena 

itu, Skala penilaian dalam penelitian ini mempunyai makna seperti pada 

tabel:  

Klasifikasi dan Makna Skor 

Positif Negatif 

SB (sangat baik) / SS (Sangat Setuju) 5 1 

B (baik) / S (Setuju) 4 2 

C (cukup) / KS (Kurang Setuju) 3 3 

K (kurang) / TS (Tidak Setuju) 2 4 

SK (sangat kurang) / STS (Sangat Tidak Setuju) 1 5 

Tabel 8.  Aturan Pemberian Penilaian 

Skala tersebut disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan 

diikuti oleh pilihan respon yang menunjukkan tingkatan yang 

disesuaikan dengan skala penilaian, instrumen dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada bagian lampiran dalam tesis ini. Instrumen tersebut, 

menjadi dasar peneliti untuk menilai kualitas produk yang 

dikembangkan, respon siswa sebagai pengguna produk yang 

dikembangkan dan ada tidaknya motivasi siswa setelah menggunakan 
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media pembelajaran yang dikembangkan. Oleh karena itu, sebelum 

instrumen ini diserahkan kepada para ahli untuk memberikan penilaian 

terhadap produk yang dikembangkan, terlebih dahulu instrumen 

tersebut divalidasi oleh validator. 

Selain angket penelitian ini juga menggunakan lembar observasi 

untuk mengamati keadaan siswa selama proses pembelajaran sebelum 

menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Adapun uraian 

instrumen penelitian dapat dilihat pada bagian lampiran dalam tesis ini. 

6. Analisis Data 

Teknik analisa data ini digunakan untuk mengetahui kelayakan 

Media Pembelajaran Dengan Ispring Pro 6.0.0 dalam Pembelajaran 

Tematik di Kelas IV MI Sultan Agung yang dikembangkan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Analisis Hasil Validasi Kualitas Media Pembelajaran yang 

dikembangkan 

Teknik analisis data ini dilakukan untuk mengetahui 

validitas media pembelajaran tematik berbasis multimedia, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengubah penilaian data kualitatitif menjadi kuantitatif 

dengan ketentuan sebagai berikut:
22

 

                                                           
22

 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 

2007), 62. 
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Skor Kriteria Keterangan 

1 SK Sangat Kurang 

2 K Kurang 

3 C Cukup 

4 B Baik 

5 SB Sangat Baik 

Tabel 9.  Pedoman Pemberian Skor 

 

2) Mengitung skor rata-rata hasil penilaian, dengan rumus:  

 ̅  
∑ 

 
    

 

Keterangan:   

 ̅    = skor rata-rata 

∑   = jumlah skor 

      = jumlah penilai 

 

3) Mengubah Skor Menjadi Nilai dengan Kriteria 

Setelah data-data tersebut diolah, maka tahap 

selanjutnya mengubah nilai tiap aspek dalam masing-

masing komponen menjadi nilai kualitatif sesuai dengan 

kriteria kategori penilaian ideal, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
23

 

No Rentang Skor (i) Kategori Kualitatif Nilai 

1  ̅              Sangat Baik A 

2 (           )   ̅  (           ) Baik B 

3 (           )   ̅  (           ) Cukup C 

4 (           )   ̅  (           ) Kurang D 

5  ̅              Sangat Kurang E 

Tabel 10.  Kriteria Penilaian 
 

 

Keterangan:  

 ̅     = Rata-rata ideal 

     = Rata-rata skor ideal 

     = Simpangan baku skor ideal 

       = (
 

 
)  (                                          ) 

                                                           
23

 Sukarjo, Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran IPA, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), 

84. 
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    = (
 

 
)  (

 

 
)  (                                                ) 

Skor tertinggi ideal = ∑                                
Skor terendah ideal = ∑                              . 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini 

menetapkan nilai kelayakan produk (media pembelajaran) 

minimal B (baik). Oleh karena itu, jika para ahli 

memberikan nilai akhir B (baik), maka produk 

pengembangan ini layak digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Menghitung nilai keseluruhan media pembelajaran 

dengan menghitung skor rata-rata seluruh kriteria penialian, 

kemudian dirubah menjadi nilai kualitatif sesuai dengan 

kriteria kategori seperti pada tabel 10 di atas. 

4) Menghitung persentase keidealan media pembelajaran, 

dengan ketentuan: 

Persentase keidealan media pembelajaran secara 

keseluruhan, dengan rumus:  

                            

                                  
     

 

Persentase keidealan setiap aspek, dengan rumus: 
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b. Analisis Data Respon dan Motivasi Siswa 

Angket juga peneliti sebarkan kepada seluruh siswa kelas 

IV, hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap media pembelajaran tematik berbasis multimedia yang 

peneliti kembangkan juga mengenai motivasi belajar siswa sesudah 

treatment. Jawaban angket yang peneliti sebarkan menggunakan 

rating scale, dengan lima kategori.  

Sebelum hasil angket siswa di analisis, perlu di uji validitas 

dan reliabilitas terlebih dahulu instrumen tersebut. Berikut ini 

sedikit penjelasan menganai validitas dan reliabilitas: 

1) Validitas 

Sebuah data atau informasi dikatakan valid apabila 

sesuai dengan keadaan senyatanya.
24

 Validitas berasal dari 

kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan 

memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut tepat 

                                                           
24

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan., (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) 

58. 
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fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur.
25

 

Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat 

mengukur apa yang hendak diukur.
26

  

2) Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata reliability  dalam bahasa 

Inggris, asal katanya adalah reliable yang artinya dapat 

dipercaya. Seseorang dikatakan dapat dipercaya jika orang 

tersebut selalu bicara ajeg, tidak berubah-ubah 

pembicaraannya dari waktu ke waktu. Demikian pula 

halnya sebuah tes. Tes tersebut dikatakan dapat dipercaya 

jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-

kali.
27

 

 Reliabilitas instrumen penilaian adalah ketetapan atau 

keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. 

Artinya, kapanpun alat penilaian itu digunakan akan 

menghasilkan hasil yang relatif sama.
28

 

Proses penghitungan validitas dan reliabilitas dapat 

dilakukan menggunakan SPSS dengan cara:  

1) Validitas 

Pilih menu Analyze -> Correlate -> Bivariate. Validitas 

instrumen angket dapat ditentukan jika nilai pearson 

                                                           
25

 H. Djaali & Pudji Muljono, Pengukuran dalam Bidang Pendidikan, (Jakarta: PT 

Gramedia Widiasarana, 2008),  49. 
26

 Ibid., 59. 
27

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi…, 59-60. 
28

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar…, 16. 
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correlation (r hitung) > 0,355 maka item pada angket 

tersebut valid dan berlaku sebaliknya. 

2) Reliabilitas 

Pilih menu Analyze -> Scale -> Reliability analysis.  Nilai 

reliabilitas diperoleh dengan melihat pada kotak output 

perhitungan. Jika nilai reliabilitas > 0,355 maka instrumen 

angket tersebut reliabel. 

Setelah melalui uji validitas dan reliabilitas, kemudian butir 

pernyataan yang telah valid dan reliable dapat di analisis melalui 

langkah-langkah berikut ini: 

1) Berdasarkan angket yang telah diisi siswa tersebut, maka 

didapat data, kemudian data tersebut dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan rumus: 
29

 

   
 

  
            

 

Keterangan:  

    = Nilai respon siswa terhadap media pembelajaran  

   = Skor yang diperoleh 

   = Skor maksimum dari aspek yang diharapkan 

 

2) Interval Skor Analisis Data 

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh 

berdasarkan hasil perhitugan analisis data, maka tahap 

                                                           
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 139 
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selanjutnya mengkategorikan hasil perhitungan, dengan 

ketentuan sebagai berikut:  

No Interval Skor Kategori 

1  ̅              Sangat Baik 

2 (           )   ̅  (           ) Baik 

3 (           )   ̅  (           ) Cukup 

4 (           )   ̅  (           ) Kurang 

5  ̅              Sangat Kurang 

Tabel 11. Interval Skor Analisis Data 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan tesis ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara umum isi tesis. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan 

sistematika penulisan tesis yang diolah menjadi tiga bagian utama, yaitu 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Pada bagian awal terdiri dari 

halaman sampul depan, judul, pernyataan keaslian, bebas plagiasi, 

pengesahan, persetujuan, nota dinas pembimbing, abstrak, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, gambar, dan lampiran. 

Pada bagian isi dalam tesis ini terdapat lima bab,  yang terdiri dari: 

BAB I   yaitu Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, spesifikasi produk yang 

dikembangkan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II   yaitu iSpring Pro 6.0.0 sebagai Media Pembelajaran, merupakan 

landasan teori yang akan memaparkan tentang teori-teori yang 

dijadikan landasan dalam penelitian ini, diantaranya meliputi 
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Media Pembelajaran, dan Pemanfaatan iSpring Pro 6.0.0 sebagai 

media pembelajaran tematik. 

BAB III yaitu Gambaran Umum MI Sultan Agung yang menjelaskan tentang 

gambaran umum dari MI Sultan Agung sebagai lokasi penelitian 

utama dari penelitian pengembangan yang dilakukan oleh peneliti. 

BAB IV   yaitu Pengembangan Media Ispring Pro 6.0.0 dalam Pembelajaran 

Tematik yang merupakan hasil dan pembahasan penelitian yang 

menguraikan deskripsi pengembangan media pembelajaran, 

analisis data hasil validasi pengembangan produk yang 

dikembangkan, respon siswa terhadap produk yang dikembangkan 

dan timbulnya motivasi belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran. 

BAB V  yaitu Penutup meliputi kesimpulan dan saran tentang produk yang 

dikembangkan. 

Pada bagian akhir, terdapat daftar pustaka dan berbagai lampiran yang 

terkait dengan penelitian dan daftar riwayat hidup peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

tematik yang valid untuk digunakan dalam pembelajaran peserta didik 

kelas IV MI/SD yang dikembangkan dengan menggunakan model  

prosedur pengembangan Borg and Gall. Prosedur pengembangan tersebut 

diawali dengan melakukan mengumpulkan informasi yang terkait dengan 

proses pembelajaran tematik dan melakukan analisis kebutuhan. Setelah 

itu dilakukan analisis terhadap KI dan KD, bahan ajar, peserta didik, dan 

berdasarkan hasil analisis tersebut peneliti membuat draf media 

pembelajaran yang akan dikembangkan. Kemudian mengumpulkan dan 

menganalisis referensi yang tekait dengan media pembelajaran hingga 

menyusunnya menjadi media pembelajaran. Produk media pembelajaran 

selesai dibuat, kemudian para ahli memberikan penilaian dan sarannya. 

Secara umum penilaian para ahli menunjukan hasil sangat baik, kemudian 

saran dari para ahli menjadi bahan revisi produk. Selesai direvisi, 

diujicobakan kepada siswa untuk mengetahui respon dan kualitas lebih 

lanjut mengenai media pembelajaran yang dikembangkan. Hasil respon 

siswa dan penilaian guru secara umum menunjukkan hasil sangat baik dan 

saran dari siswa dan guru ditindak lanjuti sebagai bahan revisi yang kedua. 
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Revisi kedua selesai kemudian dilakukan praktek pembelajaran dan 

disebarkan angket untuk mengetahui ada tidaknya motivasi belajar siswa 

setelah menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan 

dalam pembelajaran di kelas.  Kemudian dilakukan revisi kembali, sebagai 

tahap penyempurnaan produk yang dikembangkan. Dan tahap terakhir 

adalah Diseminasi yaitu produk/media pembelajaran disebar luaskan 

kepada guru  dan siswa kelas IV di MI Sultan Agung. 

2. Validasi media pembelajaran tematik yang dikembangkan termasuk dalam 

kategori sangat baik (SB), dengan persentase keidealan masing-masing 

sebagai berikut: ahli materi 98% dan ahli media 85,71%. Oleh karena itu, 

berdasarkan penilaian tersebut maka media pembelajaran tematik ini 

memiliki kualitas yang sangat baik (SB), sehingga sudah valid dan layak 

dijadikan sebagai bahan belajar siswa khususnya pada materi tema 9 sub 

tema 1 pembelajaran 1-6 pada jenjang kelas IV SD/MI.  

3. Sedangkan respon siswa dan penilaian guru sebagai pengguna/user terhadap 

media pembelajaran tematik, diperoleh persentase keidealan secara 

keseluruhan untuk respon siswa sebesar 87,77% dengan kategori sangat 

baik (SB). Selain itu dari hasil penilaian guru kelas IV didapatkan kategori 

sangat baik (SB) dengan presentase keidealan sebesar 89,27%. Oleh 

karena itu, berdasarkan penilaian tersebut maka media pembelajaran yang 

dikembangkan ini menunjukkan respon dan kualitas yang sangat baik.   

4. Hasil penilaian motivasi belajar siswa menunjukkan hasil baik (B) dengan 

presentase keidealan sebesar 75,45%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 
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melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang 

dikembangkan, siswa termotivasi belajarnya dengan baik. 

5. Media pembelajaran yang dikembangkan ini tentu memiliki kelebihan dan 

kelemahan. Peneliti menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan dari 

media pembelajaran iSpring Pro 6.0.0 selama proses pengembangan. 

Kelebihan dari media pembelajaran ini adalah: Dapat dijadikan media 

pembelajaran tematik yang menarik bagi siswa untuk belajar, membuat 

media pembelajaran menggunakan software iSpring Pro 6.0.0 ini sangat 

mudah dibandingkan dengan software lain yang tujuannya sama yaitu 

membuat media pembelajaran berbentuk file flash, dapat menyisipkan 

Kuis dengan tipe kuis yang beraneka macam-macam karena iSpring Pro 

6.0.0 ini terintegrasi dengan iSpring QuizMaker. Sedangkan kelemahannya 

adalah tidak semua fungsi pada presentasi PowerPoint dapat tampil seperti 

pengaturan yang diterapkan user, setelah di convert menggunakan 

software iSpring Pro 6.0.0; Terjadi tumbukan suara/audio narasi jika ada 

beberapa fungsi klik gambar yang mengeluarkan suara dalam satu slide; 

Game flash yang dimasukkan ke dalam media pembelajaran membuat 

tampilan yang tadinya full screen menjadi minimize; dan Pengisian kuis 

secara keseluruhan dari awal sampai akhir hanya bisa dilakukan 1x. 

 

B. Saran 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan untuk 

mengembangkan media pembelajaran tematik yang untuk digunakan 
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dalam pembelajaran tematik kelas IV SD/MI. Adapun saran dari peneliti 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Media pembelajaran tematik ini dirancang untuk menumbuhkan 

motivasi belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas IV tema 9 sub 

tema 1 pembelajaran 1-6. Oleh karena itu, media pembelajaran ini bisa 

dikembangkan lebih lanjut pada materi tematik lainnya.  

2. Media pembelajaran ini perlu diuji cobakan dan dibuktikan secara 

eksperimen dalam kegiatan pembelajaran sehingga diperoleh data 

berupa nilai kemampuan siswa pada kegiatan pembelajaran (hasil 

belajar dan prestasi siswa) sehingga efektifitas media pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran ini dapat diukur. 

3. Media pembelajaran tematik ini masih perlu perbaikan sehingga 

menghasilkan media pembelajaran yang lebih baik, baik dari segi 

materi maupun desain visual. Oleh karena itu, media pembelajarn juga 

bisa dikembangkan kembali menggunakan versi software iSpring Pro 

yang lebih tinggi (fitur lebih lengkap dan canggih) sehingga 

menghasilkan media pembelajaran tematik yang memiliki kualitas dan 

validitas yang lebih baik. 

4. Media pembelajaran ini juga dapat dikembangkan lagi menjadi media 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam ponsel android sehingga 

keragaman alternatif belajar dimana saja dan melalui apa saja dapat 

terlaksana (tidak hanya menggunakan komputer atau laptop untuk 

mengakses media pembelajaran ini). 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Kisi-kisi Pengembangan Media pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 

 

No Aspek Indikator 

A Kurikulum  1. Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI 

dan KD kurikulum 2013 

B Penyajian Materi 2. Susunan materi sesuai tujuan pembelajaran 

3. Susunan materi sesuai Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

4. Materi sub tema sudah disusun kedalam 

beberapa pembelajaran 

5. Contoh dan ilustrasi yang ditampilkan 

mendukung kejelasan materi 

6. Menguraikan materi dengan tuntas 

7. Kelengkapan bahan ajar 

8. Kesesuaian isi media pembelajaran dengan 

perkembangan IPTEK 

9. Kesesuaian media pembelajaran dengan 

perbedaan siswa 

C Evaluasi Belajar 10. Tugas yang diberikan dapat mengukur 

ketercapaian kompetensi belajar siswa 

11. Terdapat soal-soal yang harus dikerjakan 

siswa 

12. Terdapat kunci jawaban otomatis dari soal-

soal yang harus dikerjakan siswa sehingga 

dapat memudahkan siswa mengetahui hasil 

belajarnya 

13. Terdapat umpan balik penilaian yang dapat 

memudahkan siswa mengetahui hasil 

belajarnya 

D Bahasa 14. Pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

15. Bahasa yang digunakan menarik untuk 

dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran (menyenangkan untuk 

dibaca dan dipahami). 

16. Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

EYD. 

E Kejelasan Kalimat 17. Kalimat mudah dipahami 

18. Kebenaran dan ketepatan istilah yang 

digunakan 

19. Kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda 

20. Kejelasan dan ketepatan intonasi suara 

narator 
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F 

 

 

Keterlaksanaan 

 

 

21. Petunjuk penampilan dan evaluasi yang 

mudah dipahami bagi siswa 

22. Penyajian materi secara menarik 

23. Sudah memuat petunjuk tentang: jenis-

jenis kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan siswa, waktu menyelesaikan 

kegiatan pembelajaran, alat-alat pelajaran 

yang digunakan, dan petunjuk pelaksanaan 

evaluasi 

24. Video dan audio yang ditampilkan dapat 

sesuai dengan alokasi waktu. 

25. Langkah pembelajaran sudah tersusun 

secara sistematis sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk belajar 

G Penampilan Audio, dan 

Video 

26. Suara audio dan video yang dihasilkan 

terdengar jelas. 

27. Sinkronisasi volume backsound media 

pembelajaran dengan audio lain (audio 

maupun video) 

28. Kesesuaian backsound untuk 

meningkatkan motivasi belajar 

29. Video dan audio yang ditampilkan sesuai 

dengan materi 

30. Penampilan video dan audio mudah 

dilakukan 

H Kualitas Tampilan 31. Desain tampilan cover CD/DVD sesuai 

tema 

32. Estetika dalam desain media pembelajaran 

 

33. Kreativitas dalam desain media 

pembelajaran 

34. Gambar/visualisasi jelas (komposisi 

warna, pemilihan warna, kontras warna 

dan gradasi warna) 

35. Gambar jelas dan tepat (gambar 

berkualitas, berhubungan dengan materi 

dan mendukung kejelasan) 

36. Desain halaman konsisten 

37. Efisiensi penggunaan slide 

38. Teks terbaca dengan jelas ( pemilihan font,  

ukuran font, font yang konsisten) 

39. Ketepatan pemilihan ‘button’ 

(sesuai/serasi dengan fungsinya, ketepatan 

penentuan letak ‘button’, kemudahan 

diakses/digunakan) 

40. Kemudahan dalam penggunaan secara 

keseluruhan 

41. Besar kecilnya output media pembelajaran 

secara keseluruhan 
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Lampiran 2 

Instrumen dan Rubrik Validasi Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 secara keseluruhan 

No Aspek Indikator Kode Kriteria 

A Kurikulum  1. Tujuan 

Pembelajaran 

mendeskripsikan KI 

dan KD kurikulum 

2013 

SB Jika 100%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

B Jika 90%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

C Jika 80%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

K Jika 70%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

SK Jika 60%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

B Penyajian 

Materi 

2. Susunan materi 

sesuai tujuan 

pembelajaran 

SB Jika susunan uraian materi sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran 

B Jika susunan uraian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

C Jika susunan uraian materi kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

K Jika susunan uraian materi sangat kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

SK Jika susunan uraian materi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 

3. Susunan materi 

sesuai Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

SB Jika susunan uraian materi sangat sesuai dengan RPP 

B Jika susunan uraian materi sesuai dengan  RPP 

C Jika susunan uraian materi kurang sesuai dengan  RPP 

K Jika susunan uraian materi sangat kurang sesuai dengan  RPP 

SK Jika susunan uraian materi tidak sesuai dengan  RPP 

4. Materi sub tema 

sudah disusun 

kedalam beberapa 

pembelajaran 

SB Jika media pembelajaran terdiri dari 4-6 pembelajaran 

B Jika media pembelajaran terdiri dari 3 pembelajaran 

C Jika media pembelajaran terdiri dari 2 pembelajaran 

K Jika media pembelajaran terdiri dari 1 pembelajaran 

SK Jika media pembelajaran tidak dikemas kedalam pembelajaran 

5. Contoh dan ilustrasi 

yang ditampilkan 

mendukung 

kejelasan materi 

SB Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan sangat mendukung kejelasan materi 

B Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan mendukung kejelasan materi 

C Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan kurang mendukung kejelasan materi 

K Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan sangat kurang mendukung kejelasan materi 

SK Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan tidak mendukung kejelasan materi 

6. Menguraikan materi 

dengan tuntas 
SB 

Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran disertai dengan penjelasan, contoh, gambar dan evaluasi. 
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B 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran  disertai dengan penjelasan, contoh dan gambar. 

C 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran  disertai dengan penjelasan dan contoh. 

K 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran disertai dengan penjelasan. 

SK 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, namun di setiap 

pembelajaran tidak disertai dengan penjelasan, contoh, gambar dan ilustrasi. 

7. Kelengkapan bahan 

ajar 
SB 

Jika penggunaan media pembelajaran sangat  tidak tergantung pada bahan ajar/media lain 

untuk mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

B 
Jika penggunaan media pembelajaran tidak tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

C 
Jika penggunaan media pembelajaran kurang tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

K 
Jika penggunaan media pembelajaran  tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

SK 
Jika penggunaan media pembelajaran sangat  tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

8. Kesesuaian isi media 

pembelajaran dengan 

perkembangan 

IPTEK 

SB Jika isi media pembelajaran sangat sesuai dengan perkembangan IPTEK 

B Jika isi media pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEK 

C Jika isi media pembelajaran kurang sesuai dengan perkembangan IPTEK 

K Jika isi media pembelajaran sangat kurang sesuai dengan perkembangan IPTEK 

SK Jika isi media pembelajaran tidak sesuai dengan perkembangan IPTEK 

9. Kesesuaian media 

pembelajaran dengan 

perbedaan siswa 

SB Jika media pembelajaran sangat sesuai dengan perbedaan siswa 

B Jika media pembelajaran sesuai dengan perbedaan siswa 

C Jika media pembelajaran kurang sesuai dengan perbedaan siswa 

K Jika media pembelajaran sangat kurang sesuai dengan perbedaan siswa 

SK Jika media pembelajaran tidak sesuai dengan perbedaan siswa 

C Evaluasi 

Belajar 

10. Tugas yang 

diberikan dapat 

SB Jika soal dan tugas  yang diberikan 100% berdasarkan KI dan KD 

B Jika soal dan tugas  yang diberikan 90% berdasarkan KI dan KD 
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mengukur 

ketercapaian 

kompetensi belajar 

siswa 

C Jika soal dan tugas  yang diberikan 80% berdasarkan KI dan KD 

K Jika soal dan tugas  yang diberikan 70% berdasarkan KI dan KD 

SK 
Jika soal dan tugas  yang diberikan 60% berdasarkan KI dan KD 

11. Terdapat soal-soal 

yang harus 

dikerjakan siswa 

SB Jika soal-soal tes sudah mencakup 6 pembelajaran dalam media pembelajaran 

B Jika soal-soal tes hanya mencakup 5 pembelajaran dalam media pembelajaran 

C Jika soal-soal tes hanya mencakup 4 pembelajaran dalam media pembelajaran 

K Jika soal-soal tes hanya mencakup 3 pembelajaran dalam media pembelajaran 

SK 
Jika soal-soal tes hanya mencakup 2  pembelajaran dalam media pembelajaran atau 

bahkan tidak ada soal-soal tes yang sesuai dengan materi pembelajaran 

12. Terdapat kunci 

jawaban otomatis 

dari soal-soal yang 

harus dikerjakan 

siswa sehingga dapat 

memudahkan siswa 

mengetahui hasil 

belajarnya 

SB 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 6 pembelajaran 

B 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 5 pembelajaran 

C 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 4 pembelajaran 

K 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 3 pembelajaran 

SK 
Jika media pembelajaran tidak memuat kunci jawaban dari soal-soal dari pembelajaran 

13. Terdapat umpan 

balik penilaian yang 

dapat memudahkan 

siswa mengetahui 

hasil belajarnya 

SB Jika 6 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa  

B Jika 5 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

C Jika 4 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

K Jika 3 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

SK Jika hanya 2 pembelajaran tidak disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

D Bahasa 14. Pemilihan kata SB Jika 100% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 
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dalam penjabaran 

materi. 
B Jika 90% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

C Jika 80% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

K Jika 70% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

SK Jika 60% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

15. Bahasa yang 

digunakan menarik 

untuk dipahami 

pembaca/pengguna 

media pembelajaran 

(menyenangkan 

untuk dibaca dan 

dipahami). 

SB 
Jika 100% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

B 
Jika 90% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

C 
Jika 80% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

K 
Jika 70% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

SK 
Jika 60% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

16. Bahasa yang 

digunakan sesuai 

dengan EYD. 

SB Jika 100% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

B Jika 90% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

C Jika 80% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

K Jika 70% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

SK Jika 60% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

E Kejelasan 

Kalimat 

17. Kalimat mudah 

dipahami 

SB Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sangat mudah dipahami. 

B Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran mudah dipahami. 

C Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran cukup mudah dipahami. 

K Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sulit dipahami. 

SK Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sangat sulit dipahami. 

18. Kebenaran dan 

ketepatan istilah 

yang digunakan 

SB Jika 100% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

B Jika 90% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

C Jika 80% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 
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K Jika 70% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

SK Jika 60% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

19. Kalimat yang 

digunakan tidak 

menimbulkan makna 

ganda 

SB Jika 100% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

B Jika 90% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

C Jika 80% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

K Jika 70% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

SK Jika 60% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

20. Kejelasan dan 

ketepatan intonasi 

suara narator 

SB 
Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat, terdengar jelas serta 

lugas, lebih keras dari suara backsound. 

B 
Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat, terdengar jelas serta 

lugas. 

C Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat. 

K Jika suara narator, tidak memekakkan telinga. 

SK Jika suara narator, tidak memekakkan telinga. 

F Keterlaksanaan 21. Petunjuk penampilan 

dan evaluasi yang 

mudah dipahami 

bagi siswa 

SB 
Jika petunjuk sangat mudah dipahami sehingga sangat mudah menggunakan media 

pembelajaran 

B Jika petunjuk mudah dipahami sehingga mudah menggunakan media pembelajaran 

C 
Jika petunjuk cukup mudah dipahami sehingga cukup mudah menggunakan media 

pembelajaran 

K Jika petunjuk sulit dipahami sehingga sulit menggunakan media pembelajaran 

SK Jika petunjuk sangat sulit dipahami sehingga tidak bisa menggunakan media pembelajaran 

 

 

 

 

22. Penyajian materi 

secara menarik 

SB Jika 100% penyajian materi menarik. 

B Jika 90% penyajian materi menarik. 

C Jika 80% penyajian materi menarik. 

K Jika 70% penyajian materi menarik. 

SK Jika 60% penyajian materi menarik. 
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23. Sudah memuat 

petunjuk tentang: 

jenis-jenis kegiatan 

pembelajaran yang 

harus dikerjakan 

siswa, waktu 

menyelesaikan 

kegiatan 

pembelajaran, alat-

alat pelajaran yang 

digunakan, dan 

petunjuk 

pelaksanaan evaluasi 

SB 

Jika 100% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

B 

Jika 90% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

C 

Jika 80% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

K 

Jika 70% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

SK 

Jika 60% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

24. Video dan audio 

yang ditampilkan 

dapat sesuai dengan 

alokasi waktu. 

SB Jika 100% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

B Jika 90% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

C Jika 80% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

K Jika 70% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

SK Jika 60% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

25. Langkah 

pembelajaran sudah 

tersusun secara 

sistematis sehingga 

dapat memotivasi 

siswa untuk belajar 

SB 
Jika 6 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

B 
Jika 5 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

C 
Jika 4 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

K 
Jika 3 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

SK Jika 2 pembelajaran tidak terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 
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sistematis sehingga tidak bisa memotivasi siswa untuk belajar. 

G Penampilan 

Audio, dan 

Video 

26. Suara audio dan 

video yang 

dihasilkan terdengar 

jelas. 

SB Jika 100% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

B Jika 90% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

C Jika 80% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

K Jika 70% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

SK Jika 60% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

27. Sinkronisasi volume 

backsound media 

pembelajaran dengan 

audio lain (audio 

maupun video) 

SB 
Jika 100% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih 

dan membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

B 
Jika 90% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

C 
Jika 80% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

K 
Jika 70% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

SK 
Jika 60% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

28. Kesesuaian 

backsound untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar 

SB 

Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk, menyenangkan dan sesuai untuk membangkitkan 

semangat siswa untuk belaja 

B 
Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk, menyenangkan. 

C 
Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk. 

K Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih). 

SK Backsound tidak cocok untuk dipakai di media pembelajaran. 

29. Video dan audio 

yang ditampilkan 

sesuai dengan materi 

SB Jika ada 6 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

B Jika ada 5 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

C Jika ada 4 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

K Jika ada 3 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

30. Penampilan video SB Jika ada 6 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 
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dan audio mudah 

dilakukan 

B Jika ada 5 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

C Jika ada 4 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

K Jika ada 3 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

H Kualitas 

Tampilan 

31. Desain tampilan 

cover CD/DVD 

sesuai tema 

SB 
Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang, kontras warna tepat dan menarik perhatian siswa 

B 
Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang, kontras warna tepat 

C 
Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang 

K Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas 

SK Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi 

32. Estetika dalam 

desain media 

pembelajaran 

 

SB Jika 100% Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

B Jika 90%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

C Jika 80%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

K Jika 70%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

SK Jika 60%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

33. Kreativitas dalam 

desain media 

pembelajaran 

SB Jika 100%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

B Jika 90%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

C Jika 80%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

K Jika 70%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

SK Jika 60%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

34. Gambar/visualisasi 

jelas (komposisi 

warna, pemilihan 

warna, kontras 

warna dan gradasi 

warna) 

SB Jika 6 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

B Jika 5 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

C Jika 4 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

K Jika 3 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

SK Jika 0-2 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

35. Gambar jelas dan 

tepat (gambar 

SB Jika 6 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

B Jika 5 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 
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berkualitas, 

berhubungan dengan 

materi dan 

mendukung 

kejelasan) 

C Jika 4 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

K Jika 3 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

SK Jika 0-2 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

36. Desain halaman 

konsisten 

SB Jika ada 6 pembelajaran memiliki halaman yang konsisten 

B Jika ada 5 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

C Jika ada 4 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

K Jika ada 3 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

37. Efisiensi 

penggunaan slide 
SB Jika 100% telah efisien menggunakan slide 

B Jika 90% telah efisien menggunakan slide 

C Jika 80% telah efisien menggunakan slide 

K Jika 70% telah efisien menggunakan slide 

SK Jika 60% telah efisien menggunakan slide 

38. Teks terbaca dengan 

jelas ( pemilihan 

font,  ukuran font, 

font yang konsisten) 

SB Jika 100% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

B Jika 90% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

C Jika 80% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

K Jika 70% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

SK Jika 60% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

39. Ketepatan pemilihan 

‘button’ 

(sesuai/serasi dengan 

fungsinya, ketepatan 

penentuan letak 

‘button’, kemudahan 

diakses/digunakan) 

SB Jika 100% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

B Jika 90% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

C Jika 80% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

K Jika 70% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

SK Jika 60% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 
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40. Kemudahan dalam 

penggunaan secara 

keseluruhan 

SB Jika 100% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

B Jika 90% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

C Jika 80% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

K Jika 70% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

SK Jika 60% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

  41. Besar kecilnya 

output media 

pembelajaran secara 

keseluruhan 

SB Media pembelajaran memiliki besar output  ≤ 700 MB 

B Media pembelajaran memiliki besar output  antara 701-  2 GB 

C Media pembelajaran memiliki besar output  antara 2.1 - 3 GB 

K Media pembelajaran memiliki besar output  antara 3.1 - 4 GB 

SK Media pembelajaran memiliki besar output  > 4 GB 
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Lampiran 3 

Instrumen dan Rubrik Validasi Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 oleh Ahli Materi 

No Aspek Indikator Kode Kriteria 

A Kurikulum  1. Tujuan 

Pembelajaran 

mendeskripsikan 

KI dan KD 

kurikulum 2013 

SB Jika 100%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

B Jika 90%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

C Jika 80%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

K Jika 70%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

SK Jika 60%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

B Penyajian 

Materi 

2. Susunan materi 

sesuai tujuan 

pembelajaran 

SB Jika susunan uraian materi sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran 

B Jika susunan uraian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

C Jika susunan uraian materi kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

K Jika susunan uraian materi sangat kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

SK Jika susunan uraian materi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 

3. Susunan materi 

sesuai Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

SB Jika susunan uraian materi sangat sesuai dengan RPP 

B Jika susunan uraian materi sesuai dengan  RPP 

C Jika susunan uraian materi kurang sesuai dengan  RPP 

K Jika susunan uraian materi sangat kurang sesuai dengan  RPP 

SK Jika susunan uraian materi tidak sesuai dengan  RPP 

4. Materi sub tema 

sudah disusun 

kedalam beberapa 

pembelajaran 

SB Jika media pembelajaran terdiri dari 4-6 pembelajaran 

B Jika media pembelajaran terdiri dari 3 pembelajaran 

C Jika media pembelajaran terdiri dari 2 pembelajaran 

K Jika media pembelajaran terdiri dari 1 pembelajaran 

SK Jika media pembelajaran tidak dikemas kedalam pembelajaran 

5. Contoh dan ilustrasi 

yang ditampilkan 

mendukung 

kejelasan materi 

SB Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan sangat mendukung kejelasan materi 

B Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan mendukung kejelasan materi 

C Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan kurang mendukung kejelasan materi 

K Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan sangat kurang mendukung kejelasan materi 

SK Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan tidak mendukung kejelasan materi 

6. Menguraikan materi 

dengan tuntas 
SB 

Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran disertai dengan penjelasan, contoh, gambar dan evaluasi. 
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B 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran  disertai dengan penjelasan, contoh dan gambar. 

C 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran  disertai dengan penjelasan dan contoh. 

K 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran disertai dengan penjelasan. 

SK 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, namun di setiap 

pembelajaran tidak disertai dengan penjelasan, contoh, gambar dan ilustrasi. 

7. Kelengkapan bahan 

ajar 
SB 

Jika penggunaan media pembelajaran sangat  tidak tergantung pada bahan ajar/media lain 

untuk mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

B 
Jika penggunaan media pembelajaran tidak tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

C 
Jika penggunaan media pembelajaran kurang tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

K 
Jika penggunaan media pembelajaran  tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

SK 
Jika penggunaan media pembelajaran sangat  tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

8. Kesesuaian isi media 

pembelajaran dengan 

perkembangan 

IPTEK 

SB Jika isi media pembelajaran sangat sesuai dengan perkembangan IPTEK 

B Jika isi media pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEK 

C Jika isi media pembelajaran kurang sesuai dengan perkembangan IPTEK 

K Jika isi media pembelajaran sangat kurang sesuai dengan perkembangan IPTEK 

SK Jika isi media pembelajaran tidak sesuai dengan perkembangan IPTEK 

9. Kesesuaian media 

pembelajaran dengan 

perbedaan siswa 

SB Jika media pembelajaran sangat sesuai dengan perbedaan siswa 

B Jika media pembelajaran sesuai dengan perbedaan siswa 

C Jika media pembelajaran kurang sesuai dengan perbedaan siswa 

K Jika media pembelajaran sangat kurang sesuai dengan perbedaan siswa 

SK Jika media pembelajaran tidak sesuai dengan perbedaan siswa 

C Evaluasi 

Belajar 

10. Tugas yang 

diberikan dapat 

SB Jika soal dan tugas  yang diberikan 100% berdasarkan KI dan KD 

B Jika soal dan tugas  yang diberikan 90% berdasarkan KI dan KD 
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mengukur 

ketercapaian 

kompetensi belajar 

siswa 

C Jika soal dan tugas  yang diberikan 80% berdasarkan KI dan KD 

K Jika soal dan tugas  yang diberikan 70% berdasarkan KI dan KD 

SK 
Jika soal dan tugas  yang diberikan 60% berdasarkan KI dan KD 

11. Terdapat soal-soal 

yang harus 

dikerjakan siswa 

SB Jika soal-soal tes sudah mencakup 6 pembelajaran dalam media pembelajaran 

B Jika soal-soal tes hanya mencakup 5 pembelajaran dalam media pembelajaran 

C Jika soal-soal tes hanya mencakup 4 pembelajaran dalam media pembelajaran 

K Jika soal-soal tes hanya mencakup 3 pembelajaran dalam media pembelajaran 

SK 
Jika soal-soal tes hanya mencakup 2  pembelajaran dalam media pembelajaran atau 

bahkan tidak ada soal-soal tes yang sesuai dengan materi pembelajaran 

12. Terdapat kunci 

jawaban otomatis 

dari soal-soal yang 

harus dikerjakan 

siswa sehingga dapat 

memudahkan siswa 

mengetahui hasil 

belajarnya 

SB 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 6 pembelajaran 

B 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 5 pembelajaran 

C 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 4 pembelajaran 

K 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 3 pembelajaran 

SK 
Jika media pembelajaran tidak memuat kunci jawaban dari soal-soal dari pembelajaran 

13. Terdapat umpan 

balik penilaian yang 

dapat memudahkan 

siswa mengetahui 

hasil belajarnya 

SB Jika 6 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa  

B Jika 5 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

C Jika 4 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

K Jika 3 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

SK Jika hanya 2 pembelajaran tidak disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

D Bahasa 14. Pemilihan kata SB Jika 100% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 
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dalam penjabaran 

materi. 
B Jika 90% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

C Jika 80% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

K Jika 70% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

SK Jika 60% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

15. Bahasa yang 

digunakan menarik 

untuk dipahami 

pembaca/pengguna 

media pembelajaran 

(menyenangkan 

untuk dibaca dan 

dipahami). 

SB 
Jika 100% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

B 
Jika 90% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

C 
Jika 80% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

K 
Jika 70% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

SK 
Jika 60% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

16. Bahasa yang 

digunakan sesuai 

dengan EYD. 

SB Jika 100% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

B Jika 90% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

C Jika 80% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

K Jika 70% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

SK Jika 60% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

E Kejelasan 

Kalimat 

17. Kalimat mudah 

dipahami 

SB Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sangat mudah dipahami. 

B Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran mudah dipahami. 

C Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran cukup mudah dipahami. 

K Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sulit dipahami. 

SK Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sangat sulit dipahami. 

18. Kebenaran dan 

ketepatan istilah 

yang digunakan 

SB Jika 100% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

B Jika 90% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

C Jika 80% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 
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K Jika 70% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

SK Jika 60% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

19. Kalimat yang 

digunakan tidak 

menimbulkan makna 

ganda 

SB Jika 100% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

B Jika 90% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

C Jika 80% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

K Jika 70% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

SK Jika 60% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

20. Kejelasan dan 

ketepatan intonasi 

suara narator 

SB 
Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat, terdengar jelas serta 

lugas, lebih keras dari suara backsound. 

B 
Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat, terdengar jelas serta 

lugas. 

C Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat. 

K Jika suara narator, tidak memekakkan telinga. 

SK Jika suara narator, tidak memekakkan telinga. 
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Lampiran 4 

Instrumen dan Rubrik Validasi Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 oleh Ahli Media 

No Aspek Indikator Kode Kriteria 

F Keterlaksana

an 

21. Petunjuk penampilan 

dan evaluasi yang 

mudah dipahami bagi 

siswa 

SB 
Jika petunjuk sangat mudah dipahami sehingga sangat mudah menggunakan media 

pembelajaran 

B Jika petunjuk mudah dipahami sehingga mudah menggunakan media pembelajaran 

C 
Jika petunjuk cukup mudah dipahami sehingga cukup mudah menggunakan media 

pembelajaran 

K Jika petunjuk sulit dipahami sehingga sulit menggunakan media pembelajaran 

SK Jika petunjuk sangat sulit dipahami sehingga tidak bisa menggunakan media pembelajaran 

 

 

 

 

22. Penyajian materi 

secara menarik 

SB Jika 100% penyajian materi menarik. 

B Jika 90% penyajian materi menarik. 

C Jika 80% penyajian materi menarik. 

K Jika 70% penyajian materi menarik. 

SK Jika 60% penyajian materi menarik. 

23. Sudah memuat 

petunjuk tentang: 

jenis-jenis kegiatan 

pembelajaran yang 

harus dikerjakan 

siswa, waktu 

menyelesaikan 

kegiatan 

pembelajaran, alat-

alat pelajaran yang 

digunakan, dan 

petunjuk pelaksanaan 

evaluasi 

SB 

Jika 100% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

B 

Jika 90% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

C 

Jika 80% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

K 

Jika 70% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 
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SK 

Jika 60% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

24. Video dan audio yang 

ditampilkan dapat 

sesuai dengan alokasi 

waktu. 

SB Jika 100% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

B Jika 90% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

C Jika 80% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

K Jika 70% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

SK Jika 60% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

25. Langkah 

pembelajaran sudah 

tersusun secara 

sistematis sehingga 

dapat memotivasi 

siswa untuk belajar 

SB 
Jika 6 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

B 
Jika 5 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

C 
Jika 4 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

K 
Jika 3 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

SK 
Jika 2 pembelajaran tidak terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga tidak bisa memotivasi siswa untuk belajar. 

G Penampilan 

Audio, dan 

Video 

26. Suara audio dan video 

yang dihasilkan 

terdengar jelas. 

SB Jika 100% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

B Jika 90% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

C Jika 80% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

K Jika 70% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

SK Jika 60% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

27. Sinkronisasi volume 

backsound media 

pembelajaran dengan 

audio lain (audio 

maupun video) 

SB 
Jika 100% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih 

dan membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

B 
Jika 90% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

C 
Jika 80% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

K Jika 70% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 
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membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

SK 
Jika 60% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

28. Kesesuaian 

backsound untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar 

SB 

Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk, menyenangkan dan sesuai untuk membangkitkan 

semangat siswa untuk belaja 

B 
Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk, menyenangkan. 

C 
Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk. 

K Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih). 

SK Backsound tidak cocok untuk dipakai di media pembelajaran. 

29. Video dan audio yang 

ditampilkan sesuai 

dengan materi 

SB Jika ada 6 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

B Jika ada 5 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

C Jika ada 4 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

K Jika ada 3 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

30. Penampilan video dan 

audio mudah 

dilakukan 

SB Jika ada 6 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

B Jika ada 5 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

C Jika ada 4 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

K Jika ada 3 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

H Kualitas 

Tampilan 

31. Desain tampilan cover 

CD/DVD sesuai tema 
SB 

Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang, kontras warna tepat dan menarik perhatian siswa 

B 
Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang, kontras warna tepat 

C 
Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang 

K Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas 

SK Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi 
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32. Estetika dalam desain 

media pembelajaran 

 

SB Jika 100% Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

B Jika 90%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

C Jika 80%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

K Jika 70%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

SK Jika 60%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

33. Kreativitas dalam 

desain media 

pembelajaran 

SB Jika 100%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

B Jika 90%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

C Jika 80%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

K Jika 70%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

SK Jika 60%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

34. Gambar/visualisasi 

jelas (komposisi 

warna, pemilihan 

warna, kontras warna 

dan gradasi warna) 

SB Jika 6 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

B Jika 5 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

C Jika 4 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

K Jika 3 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

SK Jika 0-2 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

35. Gambar jelas dan 

tepat (gambar 

berkualitas, 

berhubungan dengan 

materi dan 

mendukung 

kejelasan) 

SB Jika 6 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

B Jika 5 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

C Jika 4 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

K Jika 3 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

SK Jika 0-2 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

36. Desain halaman 

konsisten 

SB Jika ada 6 pembelajaran memiliki halaman yang konsisten 

B Jika ada 5 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

C Jika ada 4 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

K Jika ada 3 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

37. Efisiensi penggunaan 

slide 
SB Jika 100% telah efisien menggunakan slide 

B Jika 90% telah efisien menggunakan slide 
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C Jika 80% telah efisien menggunakan slide 

K Jika 70% telah efisien menggunakan slide 

SK Jika 60% telah efisien menggunakan slide 

38. Teks terbaca dengan 

jelas ( pemilihan font,  

ukuran font, font yang 

konsisten) 

SB Jika 100% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

B Jika 90% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

C Jika 80% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

K Jika 70% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

SK Jika 60% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

39. Ketepatan pemilihan 

‘button’ (sesuai/serasi 

dengan fungsinya, 

ketepatan penentuan 

letak ‘button’, 

kemudahan 

diakses/digunakan) 

SB Jika 100% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

B Jika 90% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

C Jika 80% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

K Jika 70% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

SK Jika 60% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

40. Kemudahan dalam 

penggunaan secara 

keseluruhan 

SB Jika 100% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

B Jika 90% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

C Jika 80% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

K Jika 70% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

SK Jika 60% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

  41. Besar kecilnya output 

media pembelajaran 

secara keseluruhan 

SB Media pembelajaran memiliki besar output  ≤ 700 MB 

B Media pembelajaran memiliki besar output  antara 701-  2 GB 

C Media pembelajaran memiliki besar output  antara 2.1 - 3 GB 

K Media pembelajaran memiliki besar output  antara 3.1 - 4 GB 

SK Media pembelajaran memiliki besar output  > 4 GB 
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Lampiran 5 

Instrumen dan Rubrik Penilaian Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 oleh Guru 

No Aspek Indikator Kode Kriteria 

A Kurikulum  1. Tujuan 

Pembelajaran 

mendeskripsikan 

KI dan KD 

kurikulum 2013 

SB Jika 100%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

B Jika 90%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

C Jika 80%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

K Jika 70%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

SK Jika 60%  Tujuan Pembelajaran mendeskripsikan KI dan KD kurikulum 2013 

B Penyajian 

Materi 

2. Susunan materi 

sesuai tujuan 

pembelajaran 

SB Jika susunan uraian materi sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran 

B Jika susunan uraian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

C Jika susunan uraian materi kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

K Jika susunan uraian materi sangat kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

SK Jika susunan uraian materi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 

3. Susunan materi 

sesuai Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

SB Jika susunan uraian materi sangat sesuai dengan RPP 

B Jika susunan uraian materi sesuai dengan  RPP 

C Jika susunan uraian materi kurang sesuai dengan  RPP 

K Jika susunan uraian materi sangat kurang sesuai dengan  RPP 

SK Jika susunan uraian materi tidak sesuai dengan  RPP 

4. Materi sub tema 

sudah disusun 

kedalam beberapa 

pembelajaran 

SB Jika media pembelajaran terdiri dari 4-6 pembelajaran 

B Jika media pembelajaran terdiri dari 3 pembelajaran 

C Jika media pembelajaran terdiri dari 2 pembelajaran 

K Jika media pembelajaran terdiri dari 1 pembelajaran 

SK Jika media pembelajaran tidak dikemas kedalam pembelajaran 

5. Contoh dan ilustrasi 

yang ditampilkan 

mendukung 

kejelasan materi 

SB Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan sangat mendukung kejelasan materi 

B Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan mendukung kejelasan materi 

C Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan kurang mendukung kejelasan materi 

K Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan sangat kurang mendukung kejelasan materi 

SK Jika contoh dan ilustrasi yang ditampilkan tidak mendukung kejelasan materi 

6. Menguraikan materi 

dengan tuntas 
SB 

Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran disertai dengan penjelasan, contoh, gambar dan evaluasi. 
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B 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran  disertai dengan penjelasan, contoh dan gambar. 

C 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran  disertai dengan penjelasan dan contoh. 

K 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, di setiap 

pembelajaran disertai dengan penjelasan. 

SK 
Jika materi yang diuraikan sudah memuat pembelajaran-pembelajaran, namun di setiap 

pembelajaran tidak disertai dengan penjelasan, contoh, gambar dan ilustrasi. 

7. Kelengkapan bahan 

ajar 
SB 

Jika penggunaan media pembelajaran sangat  tidak tergantung pada bahan ajar/media lain 

untuk mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

B 
Jika penggunaan media pembelajaran tidak tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

C 
Jika penggunaan media pembelajaran kurang tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

K 
Jika penggunaan media pembelajaran  tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

SK 
Jika penggunaan media pembelajaran sangat  tergantung pada bahan ajar/media lain untuk 

mengerjakan tugas yang terdapat dalam media pembelajaran 

8. Kesesuaian isi media 

pembelajaran dengan 

perkembangan 

IPTEK 

SB Jika isi media pembelajaran sangat sesuai dengan perkembangan IPTEK 

B Jika isi media pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEK 

C Jika isi media pembelajaran kurang sesuai dengan perkembangan IPTEK 

K Jika isi media pembelajaran sangat kurang sesuai dengan perkembangan IPTEK 

SK Jika isi media pembelajaran tidak sesuai dengan perkembangan IPTEK 

9. Kesesuaian media 

pembelajaran dengan 

perbedaan siswa 

SB Jika media pembelajaran sangat sesuai dengan perbedaan siswa 

B Jika media pembelajaran sesuai dengan perbedaan siswa 

C Jika media pembelajaran kurang sesuai dengan perbedaan siswa 

K Jika media pembelajaran sangat kurang sesuai dengan perbedaan siswa 

SK Jika media pembelajaran tidak sesuai dengan perbedaan siswa 

C Evaluasi 

Belajar 

10. Tugas yang 

diberikan dapat 

SB Jika soal dan tugas  yang diberikan 100% berdasarkan KI dan KD 

B Jika soal dan tugas  yang diberikan 90% berdasarkan KI dan KD 
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mengukur 

ketercapaian 

kompetensi belajar 

siswa 

C Jika soal dan tugas  yang diberikan 80% berdasarkan KI dan KD 

K Jika soal dan tugas  yang diberikan 70% berdasarkan KI dan KD 

SK 
Jika soal dan tugas  yang diberikan 60% berdasarkan KI dan KD 

11. Terdapat soal-soal 

yang harus 

dikerjakan siswa 

SB Jika soal-soal tes sudah mencakup 6 pembelajaran dalam media pembelajaran 

B Jika soal-soal tes hanya mencakup 5 pembelajaran dalam media pembelajaran 

C Jika soal-soal tes hanya mencakup 4 pembelajaran dalam media pembelajaran 

K Jika soal-soal tes hanya mencakup 3 pembelajaran dalam media pembelajaran 

SK 
Jika soal-soal tes hanya mencakup 2  pembelajaran dalam media pembelajaran atau 

bahkan tidak ada soal-soal tes yang sesuai dengan materi pembelajaran 

12. Terdapat kunci 

jawaban otomatis 

dari soal-soal yang 

harus dikerjakan 

siswa sehingga dapat 

memudahkan siswa 

mengetahui hasil 

belajarnya 

SB 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 6 pembelajaran 

B 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 5 pembelajaran 

C 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 4 pembelajaran 

K 
Jika media pembelajaran sudah memuat kunci jawaban dari soal-soal dari 3 pembelajaran 

SK 
Jika media pembelajaran tidak memuat kunci jawaban dari soal-soal dari pembelajaran 

13. Terdapat umpan 

balik penilaian yang 

dapat memudahkan 

siswa mengetahui 

hasil belajarnya 

SB Jika 6 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa  

B Jika 5 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

C Jika 4 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

K Jika 3 pembelajaran disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

SK Jika hanya 2 pembelajaran tidak disertai dengan rumus pencapaian hasil belajar siswa 

D Bahasa 14. Pemilihan kata SB Jika 100% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 
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dalam penjabaran 

materi. 
B Jika 90% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

C Jika 80% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

K Jika 70% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

SK Jika 60% tepat dalam pemilihan kata dalam penjabaran materi. 

15. Bahasa yang 

digunakan menarik 

untuk dipahami 

pembaca/pengguna 

media pembelajaran 

(menyenangkan 

untuk dibaca dan 

dipahami). 

SB 
Jika 100% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

B 
Jika 90% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

C 
Jika 80% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

K 
Jika 70% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

SK 
Jika 60% bahasa yang digunakan menarik untuk dipahami pembaca/pengguna media 

pembelajaran. 

16. Bahasa yang 

digunakan sesuai 

dengan EYD. 

SB Jika 100% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

B Jika 90% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

C Jika 80% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

K Jika 70% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

SK Jika 60% bahasa yang digunakan sesuai dengan EYD. 

E Kejelasan 

Kalimat 

17. Kalimat mudah 

dipahami 

SB Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sangat mudah dipahami. 

B Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran mudah dipahami. 

C Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran cukup mudah dipahami. 

K Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sulit dipahami. 

SK Jika  kalimat yang ada dalam media pembelajaran sangat sulit dipahami. 

18. Kebenaran dan 

ketepatan istilah 

yang digunakan 

SB Jika 100% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

B Jika 90% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

C Jika 80% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 
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K Jika 70% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

SK Jika 60% kebenaran dan ketepatan istilah yang digunakan. 

19. Kalimat yang 

digunakan tidak 

menimbulkan makna 

ganda 

SB Jika 100% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

B Jika 90% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

C Jika 80% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

K Jika 70% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

SK Jika 60% kalimat yang digunakan tidak menimbulkan makna ganda. 

20. Kejelasan dan 

ketepatan intonasi 

suara narator 

SB 
Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat, terdengar jelas serta 

lugas, lebih keras dari suara backsound. 

B 
Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat, terdengar jelas serta 

lugas. 

C Jika suara narator, tidak memekakkan telinga, intonasinya tepat. 

K Jika suara narator, tidak memekakkan telinga. 

SK Jika suara narator, tidak memekakkan telinga. 

F Keterlaksanaan 21. Petunjuk penampilan 

dan evaluasi yang 

mudah dipahami 

bagi siswa 

SB 
Jika petunjuk sangat mudah dipahami sehingga sangat mudah menggunakan media 

pembelajaran 

B Jika petunjuk mudah dipahami sehingga mudah menggunakan media pembelajaran 

C 
Jika petunjuk cukup mudah dipahami sehingga cukup mudah menggunakan media 

pembelajaran 

K Jika petunjuk sulit dipahami sehingga sulit menggunakan media pembelajaran 

SK Jika petunjuk sangat sulit dipahami sehingga tidak bisa menggunakan media pembelajaran 

 

 

 

 

22. Penyajian materi 

secara menarik 

SB Jika 100% penyajian materi menarik. 

B Jika 90% penyajian materi menarik. 

C Jika 80% penyajian materi menarik. 

K Jika 70% penyajian materi menarik. 

SK Jika 60% penyajian materi menarik. 
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23. Sudah memuat 

petunjuk tentang: 

jenis-jenis kegiatan 

pembelajaran yang 

harus dikerjakan 

siswa, waktu 

menyelesaikan 

kegiatan 

pembelajaran, alat-

alat pelajaran yang 

digunakan, dan 

petunjuk 

pelaksanaan evaluasi 

SB 

Jika 100% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

B 

Jika 90% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

C 

Jika 80% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

K 

Jika 70% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

SK 

Jika 60% petunjuk tersebut terdapat dalam media pembelajaran 

24. Video dan audio 

yang ditampilkan 

dapat sesuai dengan 

alokasi waktu. 

SB Jika 100% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

B Jika 90% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

C Jika 80% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

K Jika 70% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

SK Jika 60% video dan audio yang ditampilkan dapat sesuai dengan alokasi waktu 

25. Langkah 

pembelajaran sudah 

tersusun secara 

sistematis sehingga 

dapat memotivasi 

siswa untuk belajar 

SB 
Jika 6 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

B 
Jika 5 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

C 
Jika 4 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

K 
Jika 3 pembelajaran terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar 

SK Jika 2 pembelajaran tidak terdiri dari langkah-langkah pembelajaran yang tersusun secara 
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sistematis sehingga tidak bisa memotivasi siswa untuk belajar. 

G Penampilan 

Audio, dan 

Video 

26. Suara audio dan 

video yang 

dihasilkan terdengar 

jelas. 

SB Jika 100% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

B Jika 90% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

C Jika 80% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

K Jika 70% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

SK Jika 60% suara audio dan video yang ada di media pembelajaran terdengar jelas 

27. Sinkronisasi volume 

backsound media 

pembelajaran dengan 

audio lain (audio 

maupun video) 

SB 
Jika 100% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih 

dan membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

B 
Jika 90% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

C 
Jika 80% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

K 
Jika 70% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

SK 
Jika 60% suara/audio dan video yang ada di media pembelajaran tidak tumpang tindih dan 

membingungkan saat di dengar dan di lihat. 

28. Kesesuaian 

backsound untuk 

meningkatkan 

motivasi belajar 

SB 

Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk, menyenangkan dan sesuai untuk membangkitkan 

semangat siswa untuk belaja 

B 
Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk, menyenangkan. 

C 
Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih), tidak mendayu-dayu yang 

mengakibatkan siswa mengantuk. 

K Backsound pas suaranya (tidak terlalu keras dan lirih). 

SK Backsound tidak cocok untuk dipakai di media pembelajaran. 

29. Video dan audio 

yang ditampilkan 

sesuai dengan materi 

SB Jika ada 6 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

B Jika ada 5 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

C Jika ada 4 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

K Jika ada 3 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran yang memuat video dan audio yang sesuai dengan materi 

30. Penampilan video SB Jika ada 6 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 
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dan audio mudah 

dilakukan 

B Jika ada 5 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

C Jika ada 4 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

K Jika ada 3 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran yang menampilkan video dan audio yang mudah dilakukan 

H Kualitas 

Tampilan 

31. Desain tampilan 

cover CD/DVD 

sesuai tema 

SB 
Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang, kontras warna tepat dan menarik perhatian siswa 

B 
Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang, kontras warna tepat 

C 
Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas, komposisi 

warna seimbang 

K Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi, gambar jelas 

SK Jika desain tampilan cover CD/DVD sesuai tema dari materi 

32. Estetika dalam 

desain media 

pembelajaran 

 

SB Jika 100% Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

B Jika 90%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

C Jika 80%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

K Jika 70%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

SK Jika 60%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai estetika yang tinggi 

33. Kreativitas dalam 

desain media 

pembelajaran 

SB Jika 100%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

B Jika 90%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

C Jika 80%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

K Jika 70%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

SK Jika 60%  Desain Media Pembelajaran memiliki nilai kreativitas yang tinggi 

34. Gambar/visualisasi 

jelas (komposisi 

warna, pemilihan 

warna, kontras 

warna dan gradasi 

warna) 

SB Jika 6 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

B Jika 5 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

C Jika 4 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

K Jika 3 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

SK Jika 0-2 pembelajaran memiliki visualisasi yang jelas 

35. Gambar jelas dan 

tepat (gambar 

SB Jika 6 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

B Jika 5 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 
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berkualitas, 

berhubungan dengan 

materi dan 

mendukung 

kejelasan) 

C Jika 4 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

K Jika 3 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

SK Jika 0-2 pembelajaran memiliki gambar yang jelas dan tepat 

36. Desain halaman 

konsisten 

SB Jika ada 6 pembelajaran memiliki halaman yang konsisten 

B Jika ada 5 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

C Jika ada 4 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

K Jika ada 3 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

SK Jika ada 0-2 pembelajaran memiliki halaman yang  konsisten 

37. Efisiensi 

penggunaan slide 
SB Jika 100% telah efisien menggunakan slide 

B Jika 90% telah efisien menggunakan slide 

C Jika 80% telah efisien menggunakan slide 

K Jika 70% telah efisien menggunakan slide 

SK Jika 60% telah efisien menggunakan slide 

38. Teks terbaca dengan 

jelas ( pemilihan 

font,  ukuran font, 

font yang konsisten) 

SB Jika 100% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

B Jika 90% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

C Jika 80% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

K Jika 70% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

SK Jika 60% teks dalam Media Pembelajaran terbaca jelas 

39. Ketepatan pemilihan 

‘button’ 

(sesuai/serasi dengan 

fungsinya, ketepatan 

penentuan letak 

‘button’, kemudahan 

diakses/digunakan) 

SB Jika 100% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

B Jika 90% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

C Jika 80% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

K Jika 70% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 

SK Jika 60% Media pembelajaran tepat dalam pemilihan bentuk button/tombol 
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40. Kemudahan dalam 

penggunaan secara 

keseluruhan 

SB Jika 100% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

B Jika 90% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

C Jika 80% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

K Jika 70% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

SK Jika 60% mudah digunakan oleh siswa/pengguna lain 

  41. Besar kecilnya 

output media 

pembelajaran secara 

keseluruhan 

SB Media pembelajaran memiliki besar output  ≤ 700 MB 

B Media pembelajaran memiliki besar output  antara 701-  2 GB 

C Media pembelajaran memiliki besar output  antara 2.1 - 3 GB 

K Media pembelajaran memiliki besar output  antara 3.1 - 4 GB 

SK Media pembelajaran memiliki besar output  > 4 GB 
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Lampiran 6 

Kisi-kisi Respon Siswa terhadap Media Pembelajaran Tematik dengan 

iSpring Pro 6.0.0 

No Aspek Indikator Jumlah 

1 Daya tarik 

(Penyajian 

media 

pembelajaran) 

1. Slide pertama/halaman pertama 

media pembelajaran sudah 

mengkombinasikan warna, gambar, 

ilustrasi, bentuk dan ukuran huruf 

yang sesuai 

 

7 

2. Teks dan tulisan dalam media 

pembelajaran ini terlihat jelas dan 

mudah saya baca. 

3. Gambar, yang disajikan terlihat jelas 

dan dapat menambah pemahaman 

saya terhadap materi pembelajaran. 

4. Suara yang disajikan terdengar jelas 

dan dapat menambah pemahaman 

saya terhadap materi pembelajaran. 

5. Saya  dapat dengan nyaman 

mendengar suara 

pengiring/backsound yang ada 

dalam media pembelajaran. 

6. Video yang disajikan terdengar dan 

terlihat jelas dan dapat menambah 

pemahaman saya terhadap materi 

pembelajaran. 

7. Saya dapat mengulangi materi pada 

bagian-bagian yang saya inginkan. 

2 Penggunaan 

media 

pembelajaran 

8. Media pembelajaran ini dapat saya 

gunakan dengan mudah. 

3 

9. Tombol-tombol yang ada dalam 

media pembelajaran dapat dengan 

mudah dimengerti kegunaannya. 

10. Media pembelajaran ini dapat saya 

gunakan sebagai media 

pembelajaran di sekolah dan di luar 

sekolah. 

3 Kebermanfaatan 11. Terdapat berbagai kegiatan belajar 

yang dapat mengaktifkan saya 

dalam belajar 

4 

12. Media pembelajaran ini 

memudahkan saya belajar. 

13. Media pembelajaran ini 

mempermudah saya memahami 

materi pembelajaran 

14. Media pembelajaran ini lebih 
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mempermudah saya memahami 

pelajaran daripada pelajaran tanpa 

menggunakan media pembelajaran 

ini. 

4 Bahasa 15. Tidak menggunakan istilah yang 

sangat asing 

3 

16. Materi dijelaskan dengan bahasa 

yang sederhana sehingga saya 

mudah memahaminya. 

17. Tidak saya temukan kata/kalimat 

yang belum saya pahami. 

Jumlah 17 
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Lampiran 7 

Instrumen dan Rubrik Respon Siswa terhadap Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 

No Aspek No Pernyataan Kode Kriteria 

1 Daya tarik 

(Penyajian 

media 

pembelajaran) 

1 Slide pertama/halaman pertama media 

pembelajaran sudah mengkombinasikan 

warna, gambar, ilustrasi, bentuk dan 

ukuran huruf yang sesuai 

 

SS Jika gambar, ilutrasi, bentuk dan ukuran huruf yang 

ditampilkan pada sampul media pembelajaran sangat serasi 

S Jika gambar, ilutrasi, bentuk dan ukuran huruf yang 

ditampilkan pada sampul media pembelajaran serasi 

KS Jika gambar, ilutrasi, bentuk dan ukuran huruf yang 

ditampilkan pada sampul media pembelajaran kurang serasi 

TS Jika gambar, ilutrasi, bentuk dan ukuran huruf yang 

ditampilkan pada sampul media pembelajaran tidak serasi 

STS Jika gambar, ilutrasi, bentuk dan ukuran huruf yang 

ditampilkan pada sampul media pembelajaran sangat tidak 

serasi 

2 Teks dan tulisan dalam media 

pembelajaran ini terlihat jelas dan mudah 

saya baca. 

 

SS Jika bentuk dan ukuran huruf yang digunakan sangat mudah 

dibaca 

S Jika bentuk dan ukuran huruf yang digunakan mudah dibaca 

KS Jika bentuk dan ukuran huruf yang digunakan agak sulit dibaca 

TS Jika bentuk dan ukuran huruf yang digunakan sulit dibaca 

STS Jika bentuk dan ukuran huruf yang digunakan sangat sulit 

dibaca 

3 Gambar, yang disajikan terlihat jelas dan 

dapat menambah pemahaman saya 

terhadap materi pembelajaran. 

 

SS Jika gambar yang disajikan jelas dan sangat berhubungan 

dengan materi yang sedang dipelajari 

S Jika gambar yang disajikan jelas dan berhubungan dengan 

materi yang sedang dipelajari 

KS Jika gambar yang disajikan jelas dan kurang berhubungan 

dengan materi yang sedang dipelajari 

TS Jika gambar yang disajikan jelas dan tidak berhubungan dengan 

materi yang sedang dipelajari 

STS Jika gambar yang disajikan jelas dan sangat tidak berhubungan 

dengan materi yang sedang dipelajari 
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4 Suara yang disajikan terdengar jelas dan 

dapat menambah pemahaman saya 

terhadap materi pembelajaran. 

 

SS Jika suara terdengar sangat jelas sehingga menjadi sangat 

paham akan materi pembelajaran 

S Jika suara terdengar jelas dan  menjadi paham akan materi 

pembelajaran 

KS Jika suara terdengar cukup jelas dan menjadi cukup paham 

akan materi pembelajaran 

TS Jika suara terdengar kurang jelas sehingga menjadi kurang 

paham akan materi pembelajaran 

STS Jika suara terdengar tidak jelas dan  menjadi tidak paham akan 

materi pembelajaran 

5 Saya  dapat dengan nyaman mendengar 

suara pengiring/backsound yang ada 

dalam media pembelajaran. 

 

SS Jika backsound suara terdengar sangat jelas dan membuat 

sangat nyaman saat menggunakan media pembelajaran 

S Jika backsound suara terdengar jelas dan membuat nyaman saat 

menggunakan media pembelajaran 

KS Jika backsound suara terdengar cukup jelas dan membuat cukup 

nyaman saat menggunakan media pembelajaran 

TS Jika backsound suara terdengar kurang jelas dan membuat 

kurang nyaman saat menggunakan media pembelajaran 

STS Jika backsound suara terdengar tidak jelas dan membuat tidak 

nyaman saat menggunakan media pembelajaran 

6 Video yang disajikan terdengar dan 

terlihat jelas dan dapat menambah 

pemahaman saya terhadap materi 

pembelajaran. 

 

SS Jika video terdengar dan terlihat sangat jelas sehingga sangat 

dapat menambah pemahaman saya terhadap materi 

pembelajaran. 

S Jika video terdengar dan terlihat jelas sehingga dapat 

menambah pemahaman saya terhadap materi pembelajaran. 

KS Jika video terdengar dan terlihat cukup jelas sehingga cukup 

dapat menambah pemahaman saya terhadap materi 

pembelajaran. 

TS Jika video terdengar dan terlihat kurang jelas sehingga kurang 

dapat menambah pemahaman saya terhadap materi 

pembelajaran. 
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STS Jika video terdengar dan terlihat tidak jelas sehingga tidak 

dapat menambah pemahaman saya terhadap materi 

pembelajaran. 

7 Saya dapat mengulangi materi pada 

bagian-bagian yang saya inginkan. 

 

SS Jika anda sangat bisa mengulangi materi pada bagian-bagian 

yang anda inginkan. 

S Jika anda bisa mengulangi materi pada bagian-bagian yang 

anda inginkan. 

KS Jika anda cukup bisa mengulangi materi pada bagian-bagian 

yang anda inginkan. 

TS Jika anda kurang bisa mengulangi materi pada bagian-bagian 

yang anda inginkan. 

STS Jika anda tidak bisa mengulangi materi pada bagian-bagian 

yang anda inginkan. 

2 Penggunaan 

media 

pembelajaran 

8 Media pembelajaran ini dapat saya 

gunakan dengan mudah. 

 

SS Jika media pembelajaran ini bisa digunakan dengan sangat 

mudah. 

S Jika media pembelajaran ini bisa digunakan dengan mudah. 

KS Jika media pembelajaran ini bisa digunakan dengan cukup 

mudah. 

TS Jika media pembelajaran ini sulit digunakan. 

STS Jika media pembelajaran ini sangat sulit digunakan. 

9 Tombol-tombol yang ada dalam media 

pembelajaran dapat dengan mudah 

dimengerti kegunaannya. 

 

SS Jika tombol-tombol yang ada dalam media pembelajaran sangat 

mudah dimengerti kegunaannya. 

S Jika tombol-tombol yang ada dalam media pembelajaran 

mudah dimengerti kegunaannya. 

KS Jika tombol-tombol yang ada dalam media pembelajaran cukup 

mudah dimengerti kegunaannya. 

TS Jika tombol-tombol yang ada dalam media pembelajaran 

kurang bisa dimengerti kegunaannya. 

STS Jika tombol-tombol yang ada dalam media pembelajaran tidak 

bisa dimengerti kegunaannya. 

10 Media pembelajaran ini dapat saya SS Jika media pembelajaran sangat bisa digunakan di sekolah 
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gunakan sebagai media pembelajaran di 

sekolah dan di luar sekolah. 

 

maupun di luar sekolah. 

S Jika media pembelajaran bisa digunakan di sekolah maupun di 

luar sekolah. 

KS Jika media pembelajaran cukup bisa digunakan di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

TS Jika media pembelajaran kurang bisa digunakan di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

STS Jika media pembelajaran tidak bisa digunakan di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

3 Kebermanfaatan 11 Terdapat berbagai kegiatan belajar yang 

dapat mengaktifkan saya dalam belajar 

 

SS Jika terdapat sangat banyak kegiatan belajar yang dapat 

mengaktifkan belajar. 

S Jika terdapat banyak kegiatan belajar yang dapat mengaktifkan 

belajar. 

KS Jika terdapat cukup banyak kegiatan belajar yang dapat 

mengaktifkan belajar. 

TS Jika terdapat sedikit kegiatan belajar yang dapat mengaktifkan 

belajar. 

STS Jika tidak terdapat kegiatan belajar yang dapat mengaktifkan 

belajar. 

12 Media pembelajaran ini memudahkan 

saya belajar. 

 

SS Jika media pembelajaran ini sangat memudahkan dalam belajar. 

S Jika media pembelajaran ini memudahkan dalam belajar. 

KS Jika media pembelajaran ini cukup memudahkan dalam belajar. 

TS Jika media pembelajaran ini menyulitkan dalam belajar. 

STS Jika media pembelajaran ini sangat menyulitkan dalam belajar. 

13 Media pembelajaran ini mempermudah 

saya memahami materi pembelajaran 

 

SS Jika media pembelajaran ini sangat memudahkan dalam 

mempelajari materi tematik. 

S Jika media pembelajaran ini memudahkan dalam mempelajari 

materi tematik. 

KS Jika media pembelajaran ini cukup memudahkan dalam 

mempelajari materi tematik. 

TS Jika media pembelajaran ini menyulitkan dalam mempelajari 
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materi tematik. 

STS Jika media pembelajaran ini sangat menyulitkan dalam 

mempelajari materi tematik. 

14 Media pembelajaran ini lebih 

mempermudah saya memahami pelajaran 

daripada pelajaran tanpa menggunakan 

media pembelajaran ini. 

 

SS Jika sangat lebih mudah memahami pelajaran menggunakan 

media pembelajaran ini dari pada tanpa media pembelajaran ini. 

S Jika lebih mudah memahami pelajaran menggunakan media 

pembelajaran ini dari pada tanpa media pembelajaran ini. 

KS Jika cukup mudah memahami pelajaran menggunakan media 

pembelajaran ini dari pada tanpa media pembelajaran ini. 

TS Jika kurang  mudah memahami pelajaran menggunakan media 

pembelajaran ini dari pada tanpa media pembelajaran ini. 

STS Jika tidak mudah memahami pelajaran menggunakan media 

pembelajaran ini dari pada tanpa media pembelajaran ini. 

4 Bahasa 15 Kata /kalimat yang ada dalam media 

pembelajaran tidak menggunakan istilah 

yang sangat asing 

 

SS Jika tidak ada istilah yang sangat asing di media pembelajaran 

ini. 

S Jika ada sedikit (1-3) istilah yang sangat asing di media 

pembelajaran ini. 

KS Jika ada4-6 istilah yang sangat asing di media pembelajaran ini. 

TS Jika ada7-9 istilah yang sangat asing di media pembelajaran ini. 

STS Jika ada  10 istilah yang sangat asing di media pembelajaran 

ini. 

16 Materi dijelaskan dengan bahasa yang 

sederhana sehingga saya mudah 

memahaminya. 

 

SS Jika bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran sangat 

sederhana dan sangat mudah dipahami. 

S Jika bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran 

sederhana dan mudah dipahami. 

KS Jika bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran cukup 

sederhana dan cukup mudah dipahami. 

TS Jika bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran tidak 

sederhana dan sulit dipahami. 

STS Jika bahasa yang digunakan dalam media pembelajaran sangat 

tidak sederhana dan sangat sulit dipahami. 
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17 Tidak saya temukan kata/kalimat yang 

belum saya pahami. 

SS Jika tidak menemukan kata/kalimat yang belum bisa dipahami. 

S Jika menemukan 1-3 kata/kalimat yang belum bisa dipahami. 

KS Jika menemukan 4-6 kata/kalimat yang belum bisa dipahami. 

TS Jika menemukan 7-9 kata/kalimat yang belum bisa dipahami. 

STS Jika menemukan  10 kata/kalimat yang belum bisa dipahami. 
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Lampiran 8 

Kisi-kisi Penilaian Motivasi Belajar Siswa Setelah Menggunakan Media 

Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 

Aspek 
Indikator 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Perhatian 

(Attention) 
1. Pada  kegiatan awal  

pembelajaran,  ada  

sesuatu  yang 

disampaikan guru 

yang  menarik  bagi 

aku. 

2. Rasa ingin tahu aku 

sering kali tergerak 

oleh pertanyaan yang  

dikemukakan  dan  

masalah  yang  

diberikan  guru pada 

materi pembelajaran 

ini. 

3. Guru benar-benar 

mengetahui bagaimana 

membuat kami 

menjadi antuasias 

terhadap materi 

pelajaran. 

4. Para siswa aktif belajar 

di dalam 

pembelajaran. 

5. Aku telah mempelajari 

sesuatu yang sangat 

menarik dan tak 

terduga sebelumnya. 

6. Aku  sangat  senang  

pada  pembelajaran  

ini  sehingga  aku 

ingin mengetahui lebih 

lanjut pokok bahasan 

ini. 

7. Guru hanya 

menerangkan di papan 

tulis dan memberi 

tugas sehingga 

pembelajaran kurang 

menyenangkan (tidak 

ada alat 

peraga/film/media 

pembelajaran) 

8. Pembelajaran ini 

kurang menarik bagi 

aku. 

9. Gaya tulisannya 

membosankan 

10. Pembelajaran ini 

membosankan 

11. Aku sering melamun 

di dalam kelas saat 

pembelajaran ini 

berlangsung. 

12. Materi pembelajaran 

ini terlalu sulit bagi 

aku. 

Kegunaan 

(Relevance) 
13. Terdapat  cerita,  

gambar  atau  contoh  

yang  menunjukkan 

kepada  aku  

bagaimana  manfaat  

materi  pembelajaran  

ini bagi aku. 

18. Aku  tidak 

berpendapat bahwa 

aku akan memperoleh 

banyak keuntungan 

dari pembelajaran ini. 

19. Aku tidak bisa 

berkonsentrasi saat 
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14. Aku harus bekerja 

sangat keras agar 

berhasil dalam 

pembelajaran ini 

15. Aku terdorong untuk 

lebih menjaga 

lingkungan agar tetap 

lestari setelah belajar 

dalam pembelajaran 

ini 

16. Aku dapat 

menghubungkan isi 

pembelajaran ini 

dengan hal- hal yang 

telah aku lihat, aku 

lakukan, atau aku 

pikirkan di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

17. Pembelajaran tematik 

pada pembelajaran ini 

membuat aku tertarik 

untuk belajar lebih 

banyak. 

belajar dalam 

pembelajaran ini 

20. Pembelajaran ini tidak 

begitu penting. 

21. Isi pembelajaran ini 

tidak sesuai dengan 

minat aku. 

22. Jelas bagi aku 

bagaimana hubungan 

materi pembelajaran 

ini dengan apa yang 

telah aku ketahui 

Percaya  Diri 

(Convidence) 
23. Setelah mempelajari 

pembelajaran ini 

beberapa  saat, aku 

percaya bahwa aku 

akan berhasil dalam 

tes. 

24. Apakah    aku    akan    

berhasil/tidak    

berhasil    dalam 

pembelajaran ini, hal 

itu tergantung pada 

aku. 

25. Pada saat aku 

mengikuti 

pembelajaran ini, aku 

percaya bahwa  aku  

dapat  berhasil  jika  

aku  berupaya  cukup 

keras. 

26. Pertama  kali  aku  

melihat  pembelajaran  

ini,aku  percaya bahwa 

pembelajaran ini 

30. Guru    membuat    

suasana    menjadi    

tegang    saat 

pembelajaran. 

31. Tugas-tugas latihan 

pada pembelajaran ini 

terlalu sulit. 

32. Banyak halaman-

halaman yang 

mengandung amat 

banyak informasi 

sehingga sulit bagi 

aku untuk mengingat 

dan memahaminya. 

33. Materi pembelajaran 

ini lebih sulit 

dipahami daripada 

yang aku harapkan. 

34. Aku merasa kurang 

nyaman saat belajar 

dalam pembelajaran 

ini 

35. Aku ragu bahwa 
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mudah bagi aku. 

27. Selagi  aku  mengikuti  

pembelajaran  ini,  aku  

percaya bahwa aku 

dapat mempelajari 

isinya dengan mudah. 

28. Aku  akan  berusaha 

sungguh-sungguh  

agar  mendapat  nilai  

yang  baik dalam 

pembelajaran ini. 

29. Aku merasa lebih 

yakin bahwa 

lingkungan yang 

bersih dan sehat harus 

selalu di jaga dan 

lestarikan setelah 

belajar dalam 

pembelajaran ini. 

lingkungan yang 

bersih dan sehat harus 

selalu dijaga dan di 

lestarikan setelah 

belajar dalam 

pembelajaran ini. 

36. Aku ragu akan mampu 

memahami 

pembelajaran ini 

Kepuasan 

(Satisfaction) 

37. Aku bahagia bekerja 

dalam pembelajaran 

ini. 

38. Aku  puas  dengan 

hasil evaluasi  yang  

dilakukan  oleh  guru. 

39. Aku merasa puas 

dengan apa yang aku 

peroleh dari 

pembelajaran ini. 

40. Aku merasa 

memperoleh cukup 

penghargaan terhadap 

hasil  kerja  aku  

dalam  pembelajaran  

ini,  baik  dalam 

bentuk nilai, komentar 

atau masukan lain. 

41. Menyelesaikan 

pembelajaran dengan 

berhasil sangat penting 

bagi aku. 

42. Aku merasa tidak puas 

dengan pembelajaran 

ini 

43. Aku merasa agak 

kecewa dengan 

pembelajaran ini. 

44. Sedikitpun aku tidak 

memahami materi 

pembelajaran ini 

45. Menyelesaikan tugas 

dalam pembelajaran 

ini membuat aku 

merasa tidak puas 

terhadap hasil yang 

telah aku capai 

46. Belajar dalam 

pembelajaran ini tidak 

begitu berkesan bagi 

aku 



222 

 

Lampiran 9 
Instrumen dan Rubrik Penilaian Motivasi Belajar Siswa Setelah Menggunakan Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 

No Kriteria No Pernyataan Kode Kriteria  
1 Perhatian (Attention) 1 Pada  kegiatan awal  pembelajaran,  

ada  sesuatu  yang disampaikan guru 

yang  menarik  bagi aku. 

SS Jika ada hal yang dilakukan guru yang sangat berkesan 

dan membuat kamu tertarik untuk belajar lebih lanjut. 

S Jika ada hal yang dilakukan guru yang berkesan dan 

membuat kamu tertarik untuk belajar lebih lanjut. 

KS Jika ada hal yang dilakukan guru yang cukup berkesan 

dan membuat kamu tertarik untuk belajar lebih lanjut. 

TS Jika ada hal yang dilakukan guru yang berkesan dan 

membuat kamu kurang tertarik untuk belajar lebih lanjut. 

STS Jika ada hal yang dilakukan guru yang sangat berkesan 

dan membuat kamu tidak tertarik untuk belajar lebih 

lanjut. 
2 Rasa ingin tahu aku sering kali 

tergerak oleh pertanyaan yang  

dikemukakan  dan  masalah  yang  

diberikan  guru pada materi 

pembelajaran ini. 

SS Jika kamu merasa sangat ingin tahu akan materi 

pembelajaran tadi lebih lanjut setelah guru memberikan 

pertanyaan dan contoh masalah terkait pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa ingin tahu akan materi pembelajaran 

tadi lebih lanjut setelah guru memberikan pertanyaan dan 

contoh masalah terkait pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa cukup ingin tahu akan materi 

pembelajaran tadi lebih lanjut setelah guru memberikan 

pertanyaan dan contoh masalah terkait pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa kurang ingin tahu akan materi 

pembelajaran tadi lebih lanjut setelah guru memberikan 

pertanyaan dan contoh masalah terkait pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa tidak ingin tahu akan materi 

pembelajaran tadi lebih lanjut setelah guru memberikan 

pertanyaan dan contoh masalah terkait pembelajaran tadi. 
3 Guru benar-benar mengetahui 

bagaimana membuat kami menjadi 

SS Jika kamu merasa bahwa guru benar-benar baik dalam 

memberikan pengajaran sehingga kamu menjadi antusias 
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antuasias terhadap materi pelajaran. belajar. 

S Jika kamu merasa bahwa guru sudah baik dalam 

memberikan pengajaran sehingga kamu menjadi antusias 

belajar. 

KS Jika kamu merasa bahwa guru kurang baik dalam 

memberikan pengajaran sehingga kamu menjadi kurang 

antusias belajar. 

TS Jika kamu merasa bahwa guru tidak baik dalam 

memberikan pengajaran sehingga kamu menjadi tidak 

antusias belajar. 

STS Jika kamu merasa bahwa guru sangat buruk dalam 

memberikan pengajaran sehingga kamu menjadi sangat 

tidak antusias belajar. 
4 Guru hanya menerangkan di papan 

tulis dan memberi tugas sehingga 

pembelajaran kurang menyenangkan 

(tidak ada alat peraga/film/media 

pembelajaran) 

SS Jika kamu merasa bahwa memang benar tadi guru hanya 

menerangkan lewat papan tulis sehingga pembelajaran 

menjadi sangat tidak menyenangkan. 

S Jika kamu merasa bahwa memang benar tadi guru hanya 

menerangkan lewat papan tulis sehingga pembelajaran 

menjadi tidak menyenangkan. 

KS Jika kamu merasa bahwa tadi guru tidak hanya 

menerangkan lewat papan tulis namun pembelajaran 

masih kurang menyenangkan. 

TS Jika kamu merasa bahwa tadi guru tidak hanya 

menerangkan lewat papan tulis karena ada media 

pembelajaran yang digunakan dan pembelajaran sudah  

menyenangkan. 

STS Jika kamu merasa bahwa tadi guru tidak hanya 

menerangkan lewat papan tulis karena ada media 

pembelajaran yang digunakan dan pembelajaran menjadi 

sangat  menyenangkan. 
5 Pembelajaran ini kurang menarik bagi SS Jika kamu merasa pembelajaran tadi sangat tidak menarik. 
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aku. S Jika kamu merasa pembelajaran tadi tidak menarik. 

KS Jika kamu merasa pembelajaran tadi cukup menarik. 

TS Jika kamu merasa pembelajaran tadi menarik. 

STS Jika kamu merasa pembelajaran tadi sangat menarik. 
6 Gaya tulisannya membosankan SS Jika kamu merasa gaya tulisan dalam media pembelajaran 

sangat membosankan. 

S Jika kamu merasa gaya tulisan dalam media pembelajaran 

membosankan. 

KS Jika kamu merasa gaya tulisan dalam media pembelajaran 

tidak begitu membosankan. 

TS Jika kamu merasa gaya tulisan dalam media pembelajaran 

menarik/membuat senang dan semangat. 

STS Jika kamu merasa gaya tulisan dalam media pembelajaran 

sangat menarik/membuat senang dan semangat. 
7 Para siswa aktif belajar di dalam 

pembelajaran. 

SS Jika kamu merasa teman-teman kamu dan juga kamu 

sendiri menjadi sangat konsentrasi, tertarik belajar dan 

tidak ada yang sibuk sendiri selain belajar dan bermain 

menggunakan media pembelajaran. 

S Jika kamu merasa teman-teman kamu dan juga kamu 

sendiri menjadi konsentrasi, tertarik belajar dan tidak ada 

yang sibuk sendiri selain belajar dan bermain 

menggunakan media pembelajaran. 

KS Jika kamu merasa teman-teman kamu dan juga kamu 

sendiri menjadi kurang konsentrasi, kurang tertarik 

belajar dan ada beberapa yang sibuk sendiri selain belajar 

dan bermain menggunakan media pembelajaran. 

TS Jika kamu merasa teman-teman kamu dan juga kamu 

sendiri menjadi tidak konsentrasi, kurang tertarik belajar 

dan ada beberapa yang sibuk sendiri selain belajar dan 

bermain menggunakan media pembelajaran. 

STS Jika kamu merasa teman-teman kamu dan juga kamu 
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sendiri menjadi sangat tidak konsentrasi, sama sekali 

tidak tertarik belajar dan sebagian besar sibuk sendiri 

selain belajar dan bermain menggunakan media 

pembelajaran. 
8 Aku telah mempelajari sesuatu yang 

sangat menarik dan tak terduga 

sebelumnya. 

SS Jika kamu mempelajari hal baru yang membuatmu sangat 

tertarik untuk terus mepelajari materi dalam media 

pembelajaran. 

S Jika kamu mempelajari hal baru yang membuatmu 

tertarik untuk terus mepelajari materi dalam media 

pembelajaran. 

KS Jika kamu mempelajari hal baru yang membuatmu kurang 

tertarik untuk terus mepelajari materi dalam media 

pembelajaran. 

TS Jika kamu tidak banyak mempelajari hal baru yang 

membuatmu tidak tertarik untuk terus mepelajari materi 

dalam media pembelajaran. 

STS Jika kamu tidak mempelajari hal baru yang membuatmu 

sangat tidak tertarik untuk terus mepelajari materi dalam 

media pembelajaran. 
9 Aku  sangat  senang  pada  

pembelajaran  ini  sehingga  aku ingin 

mengetahui lebih lanjut pokok bahasan 

ini. 

SS Jika kamu sangat senang mengikuti pembelajaran tadi dan 

ingin belajar lebih banyak lagi dari media pembelajaran 

tadi. 

S Jika kamu senang mengikuti pembelajaran tadi dan ingin 

belajar lebih banyak lagi dari media pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu kurang senang mengikuti pembelajaran tadi 

dan tidak begitu ingin belajar lebih banyak lagi dari media 

pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu tidak senang mengikuti pembelajaran tadi dan 

tidak ingin belajar lebih banyak lagi dari media 

pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu sangat tidak senang mengikuti pembelajaran 
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tadi dan sangat tidak ingin belajar lebih banyak lagi dari 

media pembelajaran tadi. 
10 Pembelajaran ini membosankan SS Jika kamu sangat bosan dengan pembelajaran yang tadi 

berlangsung. 

S Jika kamu bosan dengan pembelajaran yang tadi 

berlangsung. 

KS Jika kamu ada sedikit ketertarikan dengan pembelajaran 

yang tadi berlangsung. 

TS Jika kamu tertarik dengan pembelajaran yang tadi 

berlangsung. 

STS Jika kamu sangat tertarik dengan pembelajaran yang tadi 

berlangsung. 
11 Aku sering melamun di dalam kelas 

saat pembelajaran ini berlangsung. 

SS Jika kamu sangat sering melamun saat pembelajaran tadi 

berlangsung. 

S Jika kamu sering melamun saat pembelajaran tadi 

berlangsung. 

KS Jika kamu tidak begitu sering melamun saat pembelajaran 

tadi berlangsung. 

TS Jika kamu jarang melamun saat pembelajaran tadi 

berlangsung. 

STS Jika kamu tidak pernah melamun saat pembelajaran tadi 

berlangsung. 
12 Materi pembelajaran ini terlalu sulit 

bagi aku. 

SS Jika kamu merasa pembelajaran tadi sangat sulit 

dipahami. 

S Jika kamu merasa pembelajaran tadi sulit dipahami. 

KS Jika kamu merasa pembelajaran tadi tidak begitu sulit 

dipahami. 

TS Jika kamu merasa pembelajaran tadi mudah dipahami. 

STS Jika kamu merasa pembelajaran tadi sangat mudah 

dipahami. 
2 Kegunaan (Relevance) 13 Terdapat  cerita,  gambar  atau  contoh  SS Jika kamu merasa ada sangat banyak contoh berupa 
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yang  menunjukkan kepada  aku  

bagaimana  manfaat  materi  

pembelajaran  ini bagi aku. 

gambar maupun cerita yang menunjukkan manfaat dari 

materi pembelajaran tadi bagimu. 

S Jika kamu merasa ada banyak contoh berupa gambar 

maupun cerita yang menunjukkan manfaat dari materi 

pembelajaran tadi bagimu. 

KS Jika kamu merasa ada cukup banyak contoh berupa 

gambar maupun cerita yang menunjukkan manfaat dari 

materi pembelajaran tadi bagimu. 

TS Jika kamu merasa ada sedikit contoh berupa gambar 

maupun cerita yang menunjukkan manfaat dari materi 

pembelajaran tadi bagimu. 

STS Jika kamu merasa ada sangat sedikit contoh berupa 

gambar maupun cerita yang menunjukkan manfaat dari 

materi pembelajaran tadi bagimu. 
14 Aku harus bekerja sangat keras agar 

berhasil dalam pembelajaran ini 

SS Jika kamu merasa bahwa jika ingin berhasil dalam 

pembelajaran maka kamu harus mau menjadi seorang 

yang sangat pekerja keras (selalu sangat semangat 

belajar). 

S Jika kamu merasa bahwa jika ingin berhasil dalam 

pembelajaran maka kamu harus mau menjadi seorang 

yang pekerja keras (selalu semangat belajar). 

KS Jika kamu merasa bahwa jika ingin berhasil dalam 

pembelajaran maka kamu tidak begitu harus menjadi 

seorang yang sangat pekerja keras (selalu semangat 

belajar). 

TS Jika kamu merasa bahwa jika ingin berhasil dalam 

pembelajaran maka kamu tidak harus menjadi seorang 

yang sangat pekerja keras. 

STS Jika kamu merasa bahwa jika ingin berhasil dalam 

pembelajaran maka kamu tidak perlu menjadi seorang 

yang sangat pekerja keras. 
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15 Aku  tidak berpendapat bahwa aku 

akan memperoleh banyak keuntungan 

dari pembelajaran ini. 

SS Jika kamu merasa kamu sangat tidak medapatkan 

keuntungan apapun dari pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa kamu tidak medapatkan keuntungan 

apapun dari pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa kamu sedikit medapatkan keuntungan 

dari pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa kamu medapatkan keuntungan dari 

pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa kamu medapatkan banyak sekali 

keuntungan dari pembelajaran tadi. 
16 Aku tidak bisa berkonsentrasi saat 

belajar dalam pembelajaran ini 

SS Jika kamu sangat tidak bisa berkonsentrasi dalam 

pembelajaran yang tadi berlangsung. 

S Jika kamu tidak bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran 

yang tadi berlangsung. 

KS Jika kamu bisa sedikit berkonsentrasi dalam pembelajaran 

yang tadi berlangsung. 

TS Jika kamu bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran yang 

tadi berlangsung. 

STS Jika kamu sangat bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran 

yang tadi berlangsung. 
17 Pembelajaran ini tidak begitu penting. SS Jika kamu merasa bahwa pembelajaran tadi sangatlah 

tidak penting untuk dipelajari. 

S Jika kamu merasa bahwa pembelajaran tadi tidak penting 

untuk dipelajari. 

KS Jika kamu merasa bahwa pembelajaran tadi cukup penting 

untuk dipelajari. 

TS Jika kamu merasa bahwa pembelajaran tadi penting untuk 

dipelajari. 

STS Jika kamu merasa bahwa pembelajaran tadi sangatlah 

penting untuk dipelajari. 
18 Aku terdorong untuk lebih menjaga SS Jika kamu merasa bahwa kamu sangat ingin menjaga 
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lingkungan agar tetap lestari setelah 

belajar dalam pembelajaran ini 

lingkungan agar tetap lestari setelah belajar dalam 

pembelajaran yang tadi berlangsung. 

S Jika kamu merasa bahwa kamu ingin menjaga lingkungan 

agar tetap lestari setelah belajar dalam pembelajaran yang 

tadi berlangsung. 

KS Jika kamu merasa bahwa kamu tidak begitu ingin 

menjaga lingkungan agar tetap lestari setelah belajar 

dalam pembelajaran yang tadi berlangsung. 

TS Jika kamu merasa bahwa kamu tidak ingin menjaga 

lingkungan agar tetap lestari setelah belajar dalam 

pembelajaran yang tadi berlangsung. 

STS Jika kamu merasa bahwa kamu sangat tidak ingin 

menjaga lingkungan agar tetap lestari setelah belajar 

dalam pembelajaran yang tadi berlangsung. 
19 Aku dapat menghubungkan isi 

pembelajaran ini dengan hal- hal yang 

telah aku lihat, aku lakukan, atau aku 

pikirkan di dalam kehidupan sehari-

hari. 

SS Jika kamu merasa sangat ada keterkaitan dari materi 

pembelajaran yang dipelajari dengan kehidupan yang 

sesungguhnya terjadi/ di kehidupan sehari-hari. 

S Jika kamu merasa ada keterkaitan dari materi 

pembelajaran yang dipelajari dengan kehidupan yang 

sesungguhnya terjadi/ di kehidupan sehari-hari. 

KS Jika kamu merasa tidak begitu terkait hal-hal dari materi 

pembelajaran yang dipelajari dengan kehidupan yang 

sesungguhnya terjadi/ di kehidupan sehari-hari. 

TS Jika kamu merasa tidak ada keterkaitan dari materi 

pembelajaran yang dipelajari dengan kehidupan yang 

sesungguhnya terjadi/ di kehidupan sehari-hari. 

STS Jika kamu merasa sangat tidak ada keterkaitan dari materi 

pembelajaran yang dipelajari dengan kehidupan yang 

sesungguhnya terjadi/ di kehidupan sehari-hari. 
20 Pembelajaran tematik pada 

pembelajaran ini membuat aku tertarik 

SS Jika pembelajaran tematik yang kamu pelajari tadi 

menggunakan media pembelajaran sangat membuat kamu 
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untuk belajar lebih banyak. ingin belajar lebih banyak lagi. 

S Jika pembelajaran tematik yang kamu pelajari tadi 

menggunakan media pembelajaran membuat kamu ingin 

belajar lebih banyak lagi. 

KS Jika pembelajaran tematik yang kamu pelajari tadi 

menggunakan media pembelajaran kurang membuat kamu 

ingin belajar lebih banyak lagi. 

TS Jika pembelajaran tematik yang kamu pelajari tadi 

menggunakan media pembelajaran tidak  membuat kamu 

ingin belajar lebih banyak lagi. 

STS Jika pembelajaran tematik yang kamu pelajari tadi 

menggunakan media pembelajaran sangat tidak membuat 

kamu ingin belajar lebih banyak lagi. 
21 Isi pembelajaran ini tidak sesuai 

dengan minat aku. 

SS Jika kamu merasa pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran tadi sangat tidak sesuai dengan minat kamu. 

(kamu sangat tidak tertarik mempelajarinya). 

S Jika kamu merasa pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran tadi tidak sesuai dengan minat kamu. (kamu 

tidak tertarik mempelajarinya). 

KS Jika kamu merasa pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran tadi kurang sesuai dengan minat kamu. 

(kamu kurang tertarik mempelajarinya). 

TS Jika kamu merasa pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran tadi sesuai dengan minat kamu. (kamu 

tertarik mempelajarinya). 

STS Jika kamu merasa pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran tadi sangat sesuai dengan minat kamu. 

(kamu sangat tertarik mempelajarinya). 
22 Jelas bagi aku bagaimana hubungan 

materi pembelajaran ini dengan apa 

yang telah aku ketahui 

SS Jika kamu merasa bahwa yang kamu pelajari tadi sangat 

berhubungan dengan pengetahuan yang telah kamu 

ketahui sehingga kamu mendapat tambahan pengetahuan 
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lebih banyak lagi setelah mempelajari materi 

pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa bahwa yang kamu pelajari tadi 

berhubungan dengan pengetahuan yang telah kamu 

ketahui sehingga kamu mendapat tambahan pengetahuan 

lebih banyak lagi setelah mempelajari materi 

pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa bahwa yang kamu pelajari tadi kurang 

berhubungan dengan pengetahuan yang telah kamu 

ketahui sehingga kamu kurang mendapat tambahan 

pengetahuan lebih banyak lagi setelah mempelajari materi 

pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa bahwa yang kamu pelajari tadi tidak 

berhubungan dengan pengetahuan yang telah kamu 

ketahui sehingga kamu tidak mendapat tambahan 

pengetahuan lebih banyak lagi setelah mempelajari materi 

pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa bahwa yang kamu pelajari tadi sangat 

tidak berhubungan dengan pengetahuan yang telah kamu 

ketahui sehingga kamu tidak mendapat tambahan 

pengetahuan lebih banyak lagi setelah mempelajari materi 

pembelajaran tadi. 
3 Percaya  Diri (Convidence) 23 Setelah mempelajari pembelajaran ini 

beberapa  saat, aku percaya bahwa aku 

akan berhasil dalam tes. 

SS Jika kamu merasa setelah mempelajari materi dalam 

media pembelajaran tadi, kamu akan sangat bisa 

mengerjakan tes yang tersedia dan akan berhasil dalam 

tes. 

S Jika kamu merasa setelah mempelajari materi dalam 

media pembelajaran tadi, kamu akan bisa mengerjakan tes 

yang tersedia dan akan berhasil dalam tes. 

KS Jika kamu merasa setelah mempelajari materi dalam 

media pembelajaran tadi, kamu tidak yakin akan bisa 
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mengerjakan tes yang tersedia dan tidak yakin akan 

berhasil dalam tes. 

TS Jika kamu merasa setelah mempelajari materi dalam 

media pembelajaran tadi, kamu tidak akan bisa 

mengerjakan tes yang tersedia dan tidak akan berhasil 

dalam tes. 

STS Jika kamu merasa setelah mempelajari materi dalam 

media pembelajaran tadi, kamu akan sangat tidak bisa 

mengerjakan tes yang tersedia dan sangat tidak akan 

berhasil dalam tes. 
24 Apakah    aku    akan    berhasil/tidak    

berhasil    dalam pembelajaran ini, hal 

itu tergantung pada aku. 

SS Jika setelah belajar kamu merasa sangat 

bertanggungjawab atas diri kamu sendiri (berhasil atau 

tidak berhasil semua tergantung kepadamu mau berusaha 

sebaik mungkin atau tidak). 

S Jika setelah belajar kamu merasa bertanggungjawab atas 

diri kamu sendiri (berhasil atau tidak berhasil semua 

tergantung kepadamu mau berusaha sebaik mungkin atau 

tidak). 

KS Jika setelah belajar kamu merasa kurang 

bertanggungjawab atas diri kamu sendiri (berhasil atau 

tidak berhasil semua tidak selalu tergantung kepadamu 

mau berusaha sebaik mungkin atau tidak). 

TS Jika setelah belajar kamu merasa tidak bertanggungjawab 

atas diri kamu sendiri (berhasil atau tidak berhasil semua 

tidak tergantung kepadamu mau berusaha sebaik mungkin 

atau tidak). 

STS Jika setelah belajar kamu merasa sangat tidak 

bertanggungjawab atas diri kamu sendiri (berhasil atau 

tidak berhasil semua sangat tidak tergantung kepadamu 

mau berusaha sebaik mungkin atau tidak). 
25 Pada saat aku mengikuti pembelajaran SS Jika aku percaya bahwa aku sangat bisa berhasil jika aku 
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ini, aku percaya bahwa  aku  dapat  

berhasil  jika  aku  berupaya  cukup 

keras. 

berusaha dengan keras untuk belajar. 

S Jika aku percaya bahwa aku bisa berhasil jika aku 

berusaha dengan keras untuk belajar. 

KS Jika aku percaya bahwa aku kurang bisa berhasil jika aku 

berusaha dengan keras untuk belajar. 

TS Jika aku percaya bahwa aku tidak bisa berhasil jika aku 

berusaha dengan keras untuk belajar. 

STS Jika aku percaya bahwa aku sangat tidak bisa berhasil jika 

aku berusaha dengan keras untuk belajar. 
26 Guru    membuat    suasana    menjadi    

tegang    saat pembelajaran. 

SS Jika kamu merasa bahwa guru membuat suasana 

pembelajaran menjadi sangat tegang dan tidak 

menyenangkan. 

S Jika kamu merasa bahwa guru membuat suasana 

pembelajaran menjadi tegang dan tidak menyenangkan. 

KS Jika kamu merasa bahwa guru membuat suasana 

pembelajaran tidak begitu tegang dan tidak begitu 

menyenangkan. 

TS Jika kamu merasa bahwa guru tidak membuat suasana 

pembelajaran menjadi tegang dan pembelajaran menjadi 

menyenangkan. 

STS Jika kamu merasa bahwa guru membuat suasana 

pembelajaran menjadi sama sekali tidak tegang dan sangat 

menyenangkan. 
27 Tugas-tugas latihan pada pembelajaran 

ini terlalu sulit. 

SS Jika kamu merasa tugas dan latihan yang ada di media 

pembelajaran sangat sulit dikerjakan. 

S Jika kamu merasa tugas dan latihan yang ada di media 

pembelajaran sulit dikerjakan. 

KS Jika kamu merasa tugas dan latihan yang ada di media 

pembelajaran agak mudah dikerjakan. 

TS Jika kamu merasa tugas dan latihan yang ada di media 

pembelajaran mudah dikerjakan. 
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STS Jika kamu merasa tugas dan latihan yang ada di media 

pembelajaran sangat mudah dikerjakan. 
28 Banyak halaman-halaman yang 

mengandung amat banyak informasi 

sehingga sulit bagi aku untuk 

mengingat dan memahaminya. 

SS Jika kamu merasa banyak hal yang ada dalam media 

pembelajaran sangat sulit kamu ingat dan sangat sulit 

kamu memahaminya. 

S Jika kamu merasa banyak hal yang ada dalam media 

pembelajaran sulit kamu ingat dan sulit kamu 

memahaminya. 

KS Jika kamu merasa banyak hal yang ada dalam media 

pembelajaran agak mudah kamu ingat dan agak mudah 

kamu memahaminya. 

TS Jika kamu merasa banyak hal yang ada dalam media 

pembelajaran mudah kamu ingat dan mudah kamu 

memahaminya. 

STS Jika kamu merasa banyak hal yang ada dalam media 

pembelajaran sangat mudah kamu ingat dan sangat mudah 

kamu memahaminya. 
29 Pertama  kali  aku  melihat  

pembelajaran  ini, aku  percaya bahwa 

pembelajaran ini mudah bagi aku. 

SS Jika kamu merasa sejak awal pembelajaran tadi akan 

sangat mudah dan menyenangkan bagi kamu. 

S Jika kamu merasa sejak awal pembelajaran tadi akan 

mudah dan menyenangkan bagi kamu. 

KS Jika kamu merasa sejak awal pembelajaran tadi akan 

cukup mudah dan menyenangkan bagi kamu. 

TS Jika kamu merasa sejak awal pembelajaran tadi akan sulit 

dan tidak menyenangkan bagi kamu. 

STS Jika kamu merasa sejak awal pembelajaran tadi akan 

sangat sulit dan tidak menyenangkan bagi kamu. 
30 Selagi  aku  mengikuti  pembelajaran  

ini,  aku  percaya bahwa aku dapat 

mempelajari isinya dengan mudah. 

SS Jika kamu merasa saat tengah mengikuti pembelajaran, 

kamu sangat percaya bahwa kamu dapat mempelajari isi 

dari pembelajaran dengan sangat mudah. 

S Jika kamu merasa saat tengah mengikuti pembelajaran, 
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kamu percaya bahwa kamu dapat mempelajari isi dari 

pembelajaran dengan mudah. 

KS Jika kamu merasa saat tengah mengikuti pembelajaran, 

kamu kurang percaya bahwa kamu dapat mempelajari isi 

dari pembelajaran dengan sangat mudah. 

TS Jika kamu merasa saat tengah mengikuti pembelajaran, 

kamu tidak percaya bahwa kamu dapat mempelajari isi 

dari pembelajaran dengan sangat mudah. 

STS Jika kamu merasa saat tengah mengikuti pembelajaran, 

kamu sangat tidak percaya bahwa kamu dapat 

mempelajari isi dari pembelajaran dengan sangat mudah. 
31 Materi pembelajaran ini lebih sulit 

dipahami dari pada yang aku harapkan. 

SS Jika kamu merasa materi pembelajaran tadi sangat lebih 

sulit dipahami dari pada yang kamu harapkan. 

S Jika kamu merasa materi pembelajaran tadi lebih sulit 

dipahami dari pada yang kamu harapkan. 

KS Jika kamu merasa materi pembelajaran tadi tidak begitu 

sulit dipahami. 

TS Jika kamu merasa materi pembelajaran tadi mudah 

dipahami. 

STS Jika kamu merasa materi pembelajaran tadi sangat mudah 

dipahami. 
32 Aku merasa kurang nyaman saat 

belajar dalam pembelajaran ini 

SS Jika kamu merasa sangat tidak nyaman saat belajar dalam 

pembelajaran tadi 

S Jika kamu merasa tidak nyaman saat belajar dalam 

pembelajaran tadi 

KS Jika kamu merasa kurang nyaman saat belajar dalam 

pembelajaran tadi 

TS Jika kamu merasa nyaman saat belajar dalam 

pembelajaran tadi 

STS Jika kamu merasa sangat nyaman saat belajar dalam 

pembelajaran tadi 
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33 Aku  akan  berusaha sungguh-sungguh  

agar  mendapat  nilai  yang  baik 

dalam pembelajaran ini. 

SS Jika kamu akan sangat berusaha sungguh-sungguh  agar  

mendapat  nilai  yang  baik dalam pembelajaran tadi. 

S Jika kamu akan berusaha sungguh-sungguh  agar  

mendapat  nilai  yang  baik dalam pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu tidak begitu akan berusaha sungguh-sungguh  

agar  mendapat  nilai  yang  baik dalam pembelajaran 

tadi. 

TS Jika kamu tidak akan berusaha sungguh-sungguh  agar  

mendapat  nilai  yang  baik dalam pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu sangat tidak akan berusaha sungguh-sungguh  

agar  mendapat  nilai  yang  baik dalam pembelajaran 

tadi. 
34 Aku merasa lebih yakin bahwa 

lingkungan yang bersih dan sehat harus 

selalu di jaga dan lestarikan setelah 

belajar dalam pembelajaran ini. 

SS Jika kamu merasa sangat yakin bahwa lingkungan yang 

bersih dan sehat harus selalu di jaga dan lestarikan setelah 

belajar dalam pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa yakin bahwa lingkungan yang bersih 

dan sehat harus selalu di jaga dan lestarikan setelah 

belajar dalam pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa kurang yakin bahwa lingkungan yang 

bersih dan sehat harus selalu di jaga dan lestarikan setelah 

belajar dalam pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa tidak yakin bahwa lingkungan yang 

bersih dan sehat harus selalu di jaga dan lestarikan setelah 

belajar dalam pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa sangat tidak yakin bahwa lingkungan 

yang bersih dan sehat harus selalu di jaga dan lestarikan 

setelah belajar dalam pembelajaran tadi. 
35 Aku ragu bahwa lingkungan yang 

bersih dan sehat harus selalu dijaga dan 

di lestarikan setelah belajar dalam 

SS Jika kamu sangat tidak yakin bahwa lingkungan yang 

bersih dan sehat harus selalu dijaga dan di lestarikan 

setelah belajar dalam pembelajaran tadi. 

S Jika kamu tidak yakin bahwa lingkungan yang bersih dan 



237 

 

pembelajaran ini. sehat harus selalu dijaga dan di lestarikan setelah belajar 

dalam pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu ragu bahwa lingkungan yang bersih dan sehat 

harus selalu dijaga dan di lestarikan setelah belajar dalam 

pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu yakin bahwa lingkungan yang bersih dan sehat 

harus selalu dijaga dan di lestarikan setelah belajar dalam 

pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu sangat yakin bahwa lingkungan yang bersih 

dan sehat harus selalu dijaga dan di lestarikan setelah 

belajar dalam pembelajaran tadi. 
36 Aku ragu akan mampu memahami 

pembelajaran ini 

SS Jika kamu sangat tidak yakin akan mampu memahami 

pembelajaran tadi 

S Jika kamu tidak yakin akan mampu memahami 

pembelajaran tadi 

KS Jika kamu ragu akan mampu memahami pembelajaran 

tadi 

TS Jika kamu yakin akan mampu memahami pembelajaran 

tadi 

STS Jika kamu sangat yakin akan mampu memahami 

pembelajaran tadi 
4 Kepuasan (Satisfaction) 37 Aku bahagia bekerja dalam 

pembelajaran ini. 

SS Jika kamu merasa sangat bahagia bekerja dalam media 

pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa bahagia bekerja dalam media 

pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa cukup bahagia bekerja dalam media 

pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa tidak bahagia bekerja dalam media 

pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa sangat tidak bahagia bekerja dalam 

media pembelajaran tadi. 
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38 Aku  puas  dengan hasil evaluasi  yang  

dilakukan  oleh  guru. 

SS Jika kamu merasa sangat puas dengan hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru. 

S Jika kamu merasa puas dengan hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru. 

KS Jika kamu merasa cukup puas dengan hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru. 

TS Jika kamu merasa tidak puas dengan hasil evaluasi yang 

dilakukan oleh guru. 

STS Jika kamu merasa sangat tidak puas dengan hasil evaluasi 

yang dilakukan oleh guru. 
39 Aku merasa puas dengan apa yang 

aku peroleh dari pembelajaran ini. 

SS Jika kamu merasa sangat puas dengan apa yang kamu 

peroleh dari pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa puas dengan apa yang kamu peroleh 

dari pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa cukup puas dengan apa yang kamu 

peroleh dari pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa tidak puas dengan apa yang kamu 

peroleh dari pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa sangat tidak puas dengan apa yang 

kamu peroleh dari pembelajaran tadi. 
40 Aku merasa tidak puas dengan 

pembelajaran ini 

SS Jika kamu merasa sangat tidak puas dengan adanya 

pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa tidak puas dengan adanya pembelajaran 

tadi. 

KS Jika kamu merasa kurang puas dengan adanya 

pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa puas dengan adanya pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa sangat puas dengan adanya 

pembelajaran tadi. 
41 Aku merasa agak kecewa dengan 

pembelajaran ini. 

SS Jika kamu merasa sangat kecewa dengan pembelajaran 

tadi. 
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S Jika kamu merasa kecewa dengan pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa cukup bangga dengan pembelajaran 

tadi. 

TS Jika kamu merasa bangga dengan pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa sangat bangga dengan pembelajaran 

tadi. 
42 Aku merasa memperoleh cukup 

penghargaan terhadap hasil  kerja  aku  

dalam  pembelajaran  ini,  baik  dalam 

bentuk nilai, komentar atau masukan 

lain. 

SS Jika kamu sangat merasa memperoleh cukup 

penghargaan terhadap hasil  kerja  aku  dalam  

pembelajaran  tadi,  baik  dalam bentuk nilai, komentar 

atau masukan lain. 

S Jika kamu merasa memperoleh cukup penghargaan 

terhadap hasil  kerja  aku  dalam  pembelajaran  tadi,  

baik  dalam bentuk nilai, komentar atau masukan lain. 

KS Jika kamu cukup merasa memperoleh cukup 

penghargaan terhadap hasil  kerja  aku  dalam  

pembelajaran  tadi,  baik  dalam bentuk nilai, komentar 

atau masukan lain. 

TS Jika kamu tidak merasa memperoleh cukup penghargaan 

terhadap hasil  kerja  aku  dalam  pembelajaran  tadi,  

baik  dalam bentuk nilai, komentar atau masukan lain. 

STS Jika kamu sangat tidak merasa memperoleh cukup 

penghargaan terhadap hasil  kerja  aku  dalam  

pembelajaran  tadi,  baik  dalam bentuk nilai, komentar 

atau masukan lain. 
43 Menyelesaikan pembelajaran dengan 

berhasil sangat penting bagi aku. 

SS Jika kamu merasa bahwa sangatlah penting bagimu untuk 

bisa berhasil menyelesaikan pembelajaran. 

S Jika kamu merasa bahwa penting bagimu untuk bisa 

berhasil menyelesaikan pembelajaran. 

KS Jika kamu merasa bahwa cukup penting bagimu untuk 

bisa berhasil menyelesaikan pembelajaran. 

TS Jika kamu merasa bahwa tidak penting bagimu untuk bisa 
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berhasil menyelesaikan pembelajaran. 

STS Jika kamu merasa bahwa sangatlah tidak penting bagimu 

untuk bisa berhasil menyelesaikan pembelajaran. 
44 Sedikitpun aku tidak memahami materi 

pembelajaran ini 

SS Jika kamu merasa sedikitpun sangat tidak memahami 

materi pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa tidak memahami materi pembelajaran 

tadi. 

KS Jika kamu merasa kurang memahami materi pembelajaran 

tadi. 

TS Jika kamu merasa bisa memahami materi pembelajaran 

tadi. 

STS Jika kamu merasa bisa sangat memahami materi 

pembelajaran tadi. 
45 Menyelesaikan tugas dalam 

pembelajaran ini membuat aku merasa 

tidak puas terhadap hasil yang telah aku 

capai 

SS Jika kamu merasa sangat tidak puas dengan hasil yang 

telah kamu capai setelah menyelesaikan tugas dalam 

pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa tidak puas dengan hasil yang telah 

kamu capai setelah menyelesaikan tugas dalam 

pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa cukup puas dengan hasil yang telah 

kamu capai setelah menyelesaikan tugas dalam 

pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa puas dengan hasil yang telah kamu 

capai setelah menyelesaikan tugas dalam pembelajaran 

tadi. 

STS Jika kamu merasa sangat puas dengan hasil yang telah 

kamu capai setelah menyelesaikan tugas dalam 

pembelajaran tadi. 
46 Belajar dalam pembelajaran ini tidak 

begitu berkesan bagi aku 

SS Jika kamu merasa bahwa sangat tidak memiliki kesan 

baik belajar dalam pembelajaran tadi. 

S Jika kamu merasa bahwa tidak memiliki kesan baik 
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belajar dalam pembelajaran tadi. 

KS Jika kamu merasa bahwa cukup memiliki kesan baik 

belajar dalam pembelajaran tadi. 

TS Jika kamu merasa bahwa memiliki kesan baik belajar 

dalam pembelajaran tadi. 

STS Jika kamu merasa bahwa sangat memiliki kesan baik 

belajar dalam pembelajaran tadi. 
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Lampiran 10 

Hasil Perhitungan Validasi Ahli Materi terhadap Media Pembelajaran Tematik 

dengan iSpring Pro 6.0.0 

 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek : 98 

Skor rata-rata seluruh aspek : 98 

Presentase skor ideal seluruh aspek : 98% 

Kategori penilaian seluruh aspek : Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek 
Butir 

Pertanyaan 
Nilai 

Jumlah 

Tiap 

Aspek 

Rata-rata 

Tiap 

Aspek 

Kriteria 

Kategori 

Penilaian 

Prosentase 

Skor Ideal 

Tiap Aspek 

(%) 

Kurikulum 1 5 5 5 SB 100 

Penyajian 

Materi 

2 5 

40 40 SB 100 

3 5 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 5 

9 5 

Evaluasi 

Belajar 

10 4 

19 19 SB 95 
11 5 

12 5 

13 5 

Bahasa 

14 5 

15 15 SB 100 15 5 

16 5 

Kejelasan 

Kalimat 

17 5 

19 19 SB 95 
18 5 

19 5 

20 4 

Keseluruhan 20 98 98 98 SB 98 
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1. Perhitungan Validasi oleh Ahli Materi 

a. Perhitungan Aspek Keseluruhan 

1) Jumlah Indikator : 20 

2) Skor Tertinggi Ideal :          

3) Skor Terendah Ideal :         

4) Mi   : 
 

 
 (      )     

5) SBi   : 
 

 
 (      )        

6)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

68   ̅        Baik 

52   ̅     Cukup 

36   ̅     Kurang 

 ̅        Sangat Kurang 

 

b. Perhitungan Tiap Aspek 

1) Kurikulum 

a) Jumlah Indikator : 1 

b) Skor Tertinggi Ideal :       

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (   )    

e) SBi   : 
 

 
 (   )       

f)  ̅     : 
 

 
   

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

3,4   ̅       Baik 

2,6   ̅      Cukup 

1,79   ̅      Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 
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2) Penyajian Materi 

a) Jumlah Indikator : 8 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

27,2   ̅        Baik 

20,8   ̅       Cukup 

14,41   ̅       Kurang 

 ̅        Sangat Kurang 

3) Evaluasi Belajar 

a) Jumlah Indikator : 4 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

13,6   ̅        Baik 

10,4   ̅       Cukup 

7,19   ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

4) Bahasa 

a) Jumlah Indikator : 3 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )    
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e) SBi   : 
 

 
 (    )    

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

10,2   ̅       Baik 

7,8   ̅       Cukup 

5,4   ̅      Kurang 

 ̅      Sangat Kurang 

5) Kejelasan Kalimat 

a) Jumlah Indikator : 4 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

13,6   ̅        Baik 

10,4   ̅       Cukup 

7,19   ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 
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Lampiran 11 

Hasil Perhitungan Validasi Ahli Media terhadap Media Pembelajaran Tematik 

dengan iSpring Pro 6.0.0 

Aspek 
Butir 

Pertanyaan 
Nilai 

Jumlah 

Tiap 

Aspek 

Rata-

rata 

Tiap 

Aspek 

Kriteria 

Kategori 

Penilaian 

Prosentase 

Skor Ideal 

Tiap Aspek 

(%) 

Keterlaksanaan 

1 5 

24 24 SB 96 

2 4 

3 5 

4 5 

5 5 

Penampilan 

Audio dan 

Video 

6 4 

21 21 SB 84 

7 3 

8 5 

9 4 

10 5 

Kualitas 

Tampilan 

11 3 

45 45 B 81,81818 

12 4 

13 4 

14 5 

15 5 

16 4 

17 4 

18 5 

19 4 

20 4 

21 3 

Keseluruhan 21 90 90 90 B 85,71429 

 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek : 90 

Skor rata-rata seluruh aspek : 90 

Presentase skor ideal seluruh aspek : 85,71% 

Kategori penilaian seluruh aspek : Baik 
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Perhitungan Validasi oleh Ahli Media 

a. Perhitungan Aspek Keseluruhan 

1) Jumlah Indikator : 21 

2) Skor Tertinggi Ideal :          

3) Skor Terendah Ideal :         

4) Mi   : 
 

 
 (      )     

5) SBi   : 
 

 
 (      )     

6)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

71,4   ̅       Baik 

54,6   ̅       Cukup 

37,8  ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

 

b. Perhitungan Tiap Aspek 

1) Aspek Keterlaksanaan 

a) Jumlah Indikator : 5 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

17   ̅        Baik 

13   ̅     Cukup 

9,01  ̅     Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

2) Penampilan Audio dan Video 
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a) Jumlah Indikator : 5 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

17   ̅        Baik 

13   ̅     Cukup 

9,01  ̅     Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

3) Kualitas Tampilan 

a) Jumlah Indikator : 11 

b) Skor Tertinggi Ideal :         

c) Skor Terendah Ideal :         

d) Mi   : 
 

 
 (     )     

e) SBi   : 
 

 
 (     )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

37,4   ̅        Baik 

28,6   ̅       Cukup 

19,81  ̅       Kurang 

 ̅        Sangat Kurang 
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Lampiran 12 

Hasil Perhitungan Penilaian Guru terhadap Media Pembelajaran Tematik 

dengan iSpring Pro 6.0.0 

 

Aspek 
Butir 

Pertanyaan 

Nilai 
Jumlah 

Tiap 

Indikator 

Rata-rata 

Tiap 

Indikator 

Jumlah 

Rata-rata 

Tiap 

Aspek 

Kriteria 

Kategori 

Penilaian 

Prosentase 

Skor Ideal 

Tiap Aspek 

(%) 

Guru 1 

(Ibu 

Lilik) 

Guru 2 

(Bp. 

Rahmadi) 

Keterlaksanaan 

1 5 5 10 5 

21,5 SB 86 

2 4 4 8 4 

3 4 4 8 4 

4 4 4 8 4 

5 5 4 9 4,5 

Penampilan 

Audio dan 

Video 

6 4 5 9 4,5 

22 SB 88 

7 4 4 8 4 

8 4 4 8 4 

9 5 5 10 5 

10 4 5 9 4,5 

Kualitas 

Tampilan 

11 4 4 8 4 

48 SB 
87,27272

73 

12 4 4 8 4 

13 5 5 10 5 

14 5 5 10 5 

15 4 4 8 4 

16 4 4 8 4 

17 4 5 9 4,5 

18 5 4 9 4,5 

19 4 4 8 4 

20 5 5 10 5 

21 4 4 8 4 

Kurikulum 22 5 5 10 5 5 SB 100 

Penyajian 

Materi 

23 4 5 9 4,5 

33,5 B 83,75 

24 4 5 9 4,5 

25 4 4 8 4 

26 4 4 8 4 

27 4 4 8 4 

28 4 4 8 4 

29 4 5 9 4,5 

30 4 4 8 4 
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Evaluasi 

Belajar 

31 4 5 9 4,5 

19,5 SB 97,5 
32 5 5 10 5 

33 5 5 10 5 

34 5 5 10 5 

Bahasa 

35 4 4 8 4 

13 SB 
86,66666

67 
36 4 5 9 4,5 

37 4 5 9 4,5 

Kejelasan 

Kalimat 

38 4 5 9 4,5 

17 SB 85 
39 4 4 8 4 

40 4 5 9 4,5 

41 4 4 8 4 

Keseluruhan 41 175 184 359 179,5 179,5 SB 89,27367 

 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek : 359 

Skor rata-rata seluruh aspek : 179,5 

Presentase skor ideal seluruh aspek : 89,27% 

Kategori penilaian seluruh aspek : Sangat Baik 
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Perhitungan Penilaian oleh Guru Kelas IV MI Sultan Agung 

a. Perhitungan Aspek Keseluruhan 

1) Jumlah Indikator : 41 

2) Skor Tertinggi Ideal : 4        

3) Skor Terendah Ideal :         

4) Mi   : 
 

 
 (      )      

5) SBi   : 
 

 
 (      )        

6)  ̅     : 
   

 
       

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅         Sangat Baik 

139,4   ̅         Baik 

106,6   ̅        Cukup 

73,81   ̅        Kurang 

 ̅        Sangat Kurang 

 

b. Perhitungan Tiap Aspek 

1) Keterlaksanaan 

a) Jumlah Indikator : 5 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
      

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

17   ̅        Baik 

13   ̅     Cukup 

9,01  ̅     Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 
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2) Penampilan Audio dan Video 

a) Jumlah Indikator : 5 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

17   ̅        Baik 

13   ̅     Cukup 

9,01  ̅     Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

3) Kualitas Tampilan 

a) Jumlah Indikator : 11 

b) Skor Tertinggi Ideal :         

c) Skor Terendah Ideal :         

d) Mi   : 
 

 
 (     )     

e) SBi   : 
 

 
 (     )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

37,4   ̅        Baik 

28,6   ̅       Cukup 

19,81  ̅       Kurang 

 ̅        Sangat Kurang 

4) Kurikulum 

a) Jumlah Indikator  : 1 

b) Skor Tertinggi Ideal :       

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi    : 
 

 
 (   )    
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e) SBi   : 
 

 
 (   )       

f)  ̅      : 
  

 
   

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

3,4   ̅       Baik 

2,6   ̅      Cukup 

1,79   ̅      Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

5) Penyajian Materi 

a) Jumlah Indikator : 8 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
      

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

27,2   ̅        Baik 

20,8   ̅       Cukup 

14,41   ̅       Kurang 

 ̅        Sangat Kurang 

6) Evaluasi Belajar 

a) Jumlah Indikator  : 4 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi    : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅      : 
  

 
      

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

13,6   ̅        Baik 



254 

 

10,4   ̅       Cukup 

7,19   ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

7) Bahasa 

a) Jumlah Indikator : 3 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )    

e) SBi   : 
 

 
 (    )    

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

10,2   ̅       Baik 

7,8   ̅       Cukup 

5,4   ̅      Kurang 

 ̅      Sangat Kurang 

8) Kejelasan Kalimat 

a) Jumlah Indikator : 4 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
  

 
    

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

13,6   ̅        Baik 

10,4   ̅       Cukup 

7,19   ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 
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Lampiran 13 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Respon Siswa terhadap Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 

 

1. Uji Validitas 

Correlations 

 

item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 

JUMLAH 

ITEM 

item1 Pearson Correlation 1 ,090 ,043 ,066 ,284 ,233 ,047 ,201 ,540
**
 ,183 ,568

**
 ,567

**
 ,380

*
 ,143 ,247 ,242 ,060 ,621**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,631 ,818 ,725 ,122 ,206 ,800 ,277 ,002 ,325 ,001 ,001 ,035 ,444 ,180 ,189 ,751 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item2 Pearson Correlation ,090 1 ,323 ,291 ,045 ,429
*
 ,186 -,088 -,132 ,088 ,003 -,102 ,111 -,186 ,174 ,072 -,035 ,270 

Sig. (2-tailed) ,631 
 

,076 ,112 ,811 ,016 ,318 ,638 ,479 ,638 ,986 ,585 ,552 ,316 ,350 ,701 ,850 ,142 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item3 Pearson Correlation ,043 ,323 1 ,434
*
 ,176 ,372

*
 ,329 -,013 ,256 ,209 -,023 ,138 ,053 ,061 ,196 -,034 ,091 ,476**

 

Sig. (2-tailed) ,818 ,076 
 

,015 ,345 ,040 ,071 ,943 ,165 ,259 ,904 ,458 ,776 ,745 ,290 ,857 ,628 ,007 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item4 Pearson Correlation ,066 ,291 ,434
*
 1 ,281 ,289 ,263 ,144 ,131 -,113 ,139 -,132 ,244 ,150 -,139 ,000 -,036 ,392*

 

Sig. (2-tailed) ,725 ,112 ,015 
 

,126 ,114 ,153 ,440 ,484 ,544 ,457 ,480 ,186 ,419 ,457 1,000 ,848 ,029 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item5 Pearson Correlation ,284 ,045 ,176 ,281 1 ,338 -,234 -,088 ,149 -,181 ,357
*
 ,210 ,351 ,233 ,075 ,364

*
 -,088 ,415*

 

Sig. (2-tailed) ,122 ,811 ,345 ,126 
 

,063 ,206 ,636 ,424 ,331 ,049 ,258 ,053 ,208 ,687 ,044 ,636 ,020 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item6 Pearson Correlation ,233 ,429
*
 ,372

*
 ,289 ,338 1 -,052 -,117 -,122 ,127 ,279 ,233 ,289 ,061 ,063 ,083 ,143 ,464**

 

Sig. (2-tailed) ,206 ,016 ,040 ,114 ,063 
 

,780 ,529 ,514 ,496 ,129 ,206 ,115 ,745 ,738 ,659 ,444 ,009 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item7 Pearson Correlation ,047 ,186 ,329 ,263 -,234 -,052 1 ,391
*
 ,197 ,108 ,112 ,047 ,166 ,209 ,004 ,031 ,201 ,395*

 

Sig. (2-tailed) ,800 ,318 ,071 ,153 ,206 ,780 
 

,030 ,289 ,562 ,549 ,800 ,373 ,260 ,983 ,870 ,277 ,028 
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N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item8 Pearson Correlation ,201 -,088 -,013 ,144 -,088 -,117 ,391
*
 1 ,542

**
 ,153 ,293 ,201 ,249 ,223 -,077 ,205 ,070 ,407*

 

Sig. (2-tailed) ,277 ,638 ,943 ,440 ,636 ,529 ,030 
 

,002 ,413 ,110 ,277 ,177 ,227 ,680 ,269 ,708 ,023 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item9 Pearson Correlation ,540
**
 -,132 ,256 ,131 ,149 -,122 ,197 ,542

**
 1 ,053 ,394

*
 ,368

*
 ,456

**
 ,194 ,265 ,288 -,209 ,527**

 

Sig. (2-tailed) ,002 ,479 ,165 ,484 ,424 ,514 ,289 ,002 
 

,779 ,028 ,041 ,010 ,295 ,150 ,117 ,260 ,002 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item10 Pearson Correlation ,183 ,088 ,209 -,113 -,181 ,127 ,108 ,153 ,053 1 ,061 ,332 -,143 -,066 -,003 -,118 ,316 ,290 

Sig. (2-tailed) ,325 ,638 ,259 ,544 ,331 ,496 ,562 ,413 ,779 
 

,745 ,068 ,443 ,724 ,986 ,529 ,084 ,114 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item11 Pearson Correlation ,568
**
 ,003 -,023 ,139 ,357

*
 ,279 ,112 ,293 ,394

*
 ,061 1 ,660

**
 ,590

**
 ,238 ,126 ,374

*
 -,106 ,614**

 

Sig. (2-tailed) ,001 ,986 ,904 ,457 ,049 ,129 ,549 ,110 ,028 ,745 
 

,000 ,000 ,197 ,499 ,038 ,570 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item12 Pearson Correlation ,567
**
 -,102 ,138 -,132 ,210 ,233 ,047 ,201 ,368

*
 ,332 ,660

**
 1 ,380

*
 -,055 ,369

*
 ,242 ,296 ,621**

 

Sig. (2-tailed) ,001 ,585 ,458 ,480 ,258 ,206 ,800 ,277 ,041 ,068 ,000 
 

,035 ,767 ,041 ,189 ,106 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item13 Pearson Correlation ,380
*
 ,111 ,053 ,244 ,351 ,289 ,166 ,249 ,456

**
 -,143 ,590

**
 ,380

*
 1 ,095 ,155 ,561

**
 -,160 ,555**

 

Sig. (2-tailed) ,035 ,552 ,776 ,186 ,053 ,115 ,373 ,177 ,010 ,443 ,000 ,035 
 

,612 ,404 ,001 ,389 ,001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item14 Pearson Correlation ,143 -,186 ,061 ,150 ,233 ,061 ,209 ,223 ,194 -,066 ,238 -,055 ,095 1 -,021 ,239 -,173 ,310 

Sig. (2-tailed) ,444 ,316 ,745 ,419 ,208 ,745 ,260 ,227 ,295 ,724 ,197 ,767 ,612 
 

,911 ,195 ,351 ,090 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item15 Pearson Correlation ,247 ,174 ,196 -,139 ,075 ,063 ,004 -,077 ,265 -,003 ,126 ,369
*
 ,155 -,021 1 ,400

*
 ,321 ,456*

 

Sig. (2-tailed) ,180 ,350 ,290 ,457 ,687 ,738 ,983 ,680 ,150 ,986 ,499 ,041 ,404 ,911 
 

,026 ,078 ,010 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item16 Pearson Correlation ,242 ,072 -,034 ,000 ,364
*
 ,083 ,031 ,205 ,288 -,118 ,374

*
 ,242 ,561

**
 ,239 ,400

*
 1 -,026 ,479**
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Sig. (2-tailed) ,189 ,701 ,857 1,000 ,044 ,659 ,870 ,269 ,117 ,529 ,038 ,189 ,001 ,195 ,026 
 

,889 ,006 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item17 Pearson Correlation ,060 -,035 ,091 -,036 -,088 ,143 ,201 ,070 -,209 ,316 -,106 ,296 -,160 -,173 ,321 -,026 1 ,325 

Sig. (2-tailed) ,751 ,850 ,628 ,848 ,636 ,444 ,277 ,708 ,260 ,084 ,570 ,106 ,389 ,351 ,078 ,889 
 

,075 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

JUMLAH 

ITEM 

Pearson Correlation ,621
**
 ,270 ,476

**
 ,392

*
 ,415

*
 ,464

**
 ,395

*
 ,407

*
 ,527

**
 ,290 ,614

**
 ,621

**
 ,555

**
 ,310 ,456

*
 ,479

**
 ,325 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,142 ,007 ,029 ,020 ,009 ,028 ,023 ,002 ,114 ,000 ,000 ,001 ,090 ,010 ,006 ,075 
 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,727 14 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 109,13 65,249 ,601 ,704 

item3 108,97 67,699 ,392 ,716 

item4 109,55 66,456 ,341 ,715 

item5 109,61 66,112 ,424 ,711 

item6 108,97 67,966 ,363 ,718 

item7 109,13 68,583 ,262 ,722 

item8 109,10 68,090 ,346 ,719 

item9 109,03 65,166 ,604 ,703 

item11 109,26 65,065 ,658 ,702 

item12 109,13 65,516 ,573 ,705 

item13 109,13 66,049 ,657 ,706 

item15 109,32 65,959 ,343 ,714 

item16 109,03 67,299 ,492 ,713 

JUMLAH ITEM 56,77 17,914 1,000 ,761 
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Lampiran 14 

Hasil Perhitungan Respon Siswa terhadap Media Pembelajaran Tematik 

dengan iSpring Pro 6.0.0 

Aspek 
Butir 

Pertanyaan 

         Nilai Tiap Siswa           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Daya tarik 

(Penyajian media 

pembelajaran) 

1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 

3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 

5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 3 3 4 

6 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 

7 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 

Penggunaan media 

pembelajaran 

8 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 

9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

Kebermanfaatan 

11 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 

12 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 

13 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 

Bahasa 
15 1 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 

16 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 

Keseluruhan 13 59 62 64 59 56 55 55 56 62 54 61 55 
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   Nilai Tiap Siswa               

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 5 

5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 

5 4 3 5 4 5 3 3 3 5 3 4 5 5 4 

5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 

5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 

5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 

5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 

5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 4 

5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 

5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 

65 62 58 55 54 52 49 50 54 51 55 57 64 58 55 
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   Nilai Tiap Siswa   Jumlah 

Tiap 

Indikator 

Rata-rata 

Tiap 

Indikator 

Jumlah Rata-

rata Tiap 

Aspek 

Kriteria 

Kategori 

Penilaian 

Prosentase Skor 

Ideal Tiap Aspek 

(%) 
28 29 30 31 

4 5 4 5 137 4,419354839 

25,93548387 SB 86,4516129 

4 5 4 5 142 4,580645161 

4 3 3 3 124 4 

4 4 3 5 122 3,935483871 

4 5 4 5 142 4,580645161 

4 4 4 4 137 4,419354839 

4 3 5 5 138 4,451612903 
8,967741935 SB 89,67741935 

4 4 5 5 140 4,516129032 

4 4 4 5 133 4,290322581 

13,12903226 SB 87,52688172 4 5 4 5 137 4,419354839 

4 4 5 4 137 4,419354839 

4 5 5 5 131 4,225806452 
8,741935484 SB  87,41935484 

4 4 5 5 140 4,516129032 

52 55 55 61 1760 56,77419355 56,77419355 SB 87,7688172 

 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek : 1760 

Skor rata-rata seluruh aspek : 56,77 

Presentase skor ideal seluruh aspek : 87,77% 

Kategori penilaian seluruh aspek : Sangat Baik 
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Perhitungan Respon Siswa 

a. Perhitungan Aspek Keseluruhan 

1) Jumlah Indikator : 13 

2) Skor Tertinggi Ideal : 13      

3) Skor Terendah Ideal :         

4) Mi   : 
 

 
 (     )     

5) SBi   : 
 

 
 (     )       

6)  ̅     : 
    

  
       

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

44,2   ̅        Baik 

33,8   ̅       Cukup 

23,4   ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

 

b. Perhitungan Tiap Aspek 

1) Daya Tarik (Penyajian Media Pembelajaran) 

a) Jumlah Indikator : 6 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )    

f)  ̅     : 
   

  
       

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

20,4   ̅       Baik 

15,6   ̅       Cukup 

10,8  ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 
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2) Penggunaan Media Pembelajaran 

a) Jumlah Indikator : 2 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )    

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
   

  
      

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

6,8   ̅       Baik 

5,2   ̅      Cukup 

3,6   ̅      Kurang 

 ̅      Sangat Kurang 

3) Kebermanfaatan 

a) Jumlah Indikator : 3 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )    

e) SBi   : 
 

 
 (    )    

f)  ̅     : 
   

  
       

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

10,2   ̅       Baik 

7,8   ̅       Cukup 

5,4   ̅      Kurang 

 ̅      Sangat Kurang 

4) Bahasa 

a) Jumlah Indikator : 2 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )    
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e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
   

  
      

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

6,8   ̅       Baik 

5,2   ̅      Cukup 

3,6   ̅      Kurang 

 ̅      Sangat Kurang 
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Lampiran 15 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penilaian Motivasi Belajar Siswa Setelah Menggunakan Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 

 

1. Uji Validitas 

Correlations 

 item

_1 

item

_2 

item

_3 

item

_4 

item

_5 

item

_6 

item

_7 

item

_8 

item

_9 

item

_10 

item

_11 

item

_12 

item

_13 

item

_14 

item

_15 

item

_16 

item

_17 

item

_18 

item

_19 

item

_20 

item

_21 

item

_22 

item

_23 

item

_24 

item

_25 

item

_26 

item_1 Pearson 

Correlation 

1 ,054 ,047 -

,116 

-

,051 

-

,009 

,105 ,388

*
 

,116 ,028 ,383

*
 

,077 ,383

*
 

,116 -

,297 

-

,280 

-

,109 

,257 ,316 ,347 ,117 -

,141 

,352 ,105 ,103 ,132 

Sig. (2-

tailed) 

 ,772 ,800 ,534 ,786 ,960 ,573 ,031 ,535 ,881 ,033 ,681 ,033 ,535 ,105 ,127 ,559 ,162 ,084 ,056 ,531 ,450 ,052 ,574 ,580 ,480 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2 Pearson 

Correlation 

,054 1 ,219 -

,170 

,013 ,063 -

,075 

,060 ,462

**
 

-

,078 

,245 -

,098 

,245 ,205 ,181 -

,091 

-

,012 

,197 ,181 ,126 ,111 -

,315 

-

,063 

-

,186 

,183 ,133 

Sig. (2-

tailed) 

,772  ,237 ,359 ,943 ,736 ,688 ,748 ,009 ,676 ,183 ,599 ,183 ,269 ,330 ,625 ,950 ,287 ,330 ,499 ,552 ,084 ,738 ,316 ,325 ,477 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3 Pearson 

Correlation 

,047 ,219 1 ,227 -

,087 

,047 ,117 ,378

*
 

,464

**
 

,076 ,079 -

,185 

,079 ,464

**
 

,071 ,117 ,077 ,103 ,003 ,425

*
 

,070 -

,373

*
 

,187 ,139 ,396

*
 

-

,048 

Sig. (2-

tailed) 

,800 ,237  ,220 ,641 ,801 ,530 ,036 ,009 ,686 ,674 ,319 ,674 ,009 ,706 ,532 ,682 ,581 ,987 ,017 ,709 ,039 ,313 ,455 ,027 ,799 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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item_4 Pearson 

Correlation 

-

,116 

-

,170 

,227 1 ,068 ,090 ,051 ,067 -

,144 

,150 -

,164 

-

,108 

-

,164 

-

,040 

,129 ,077 -

,060 

-

,124 

-

,178 

-

,039 

,294 ,378

*
 

,203 -

,408

*
 

,087 -

,064 

Sig. (2-

tailed) 

,534 ,359 ,220  ,716 ,630 ,786 ,719 ,440 ,421 ,377 ,562 ,377 ,830 ,490 ,679 ,749 ,506 ,338 ,835 ,109 ,036 ,275 ,023 ,640 ,732 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_5 Pearson 

Correlation 

-

,051 

,013 -

,087 

,068 1 ,864

**
 

-

,141 

,073 ,200 ,728

**
 

,178 ,741

**
 

,178 ,097 ,509

**
 

,629

**
 

,792

**
 

-

,047 

-

,244 

,106 ,617

**
 

,161 -

,116 

-

,139 

-

,324 

,747

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,786 ,943 ,641 ,716  ,000 ,450 ,697 ,281 ,000 ,338 ,000 ,338 ,602 ,003 ,000 ,000 ,802 ,185 ,572 ,000 ,388 ,534 ,454 ,075 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_6 Pearson 

Correlation 

-

,009 

,063 ,047 ,090 ,864

**
 

1 -

,136 

,118 ,299 ,817

**
 

,259 ,764

**
 

,259 ,146 ,627

**
 

,583

**
 

,804

**
 

,106 -

,096 

,191 ,683

**
 

,027 -

,084 

-

,169 

-

,207 

,592

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,960 ,736 ,801 ,630 ,000  ,466 ,528 ,103 ,000 ,160 ,000 ,160 ,433 ,000 ,001 ,000 ,572 ,609 ,302 ,000 ,885 ,655 ,364 ,263 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_7 Pearson 

Correlation 

,105 -

,075 

,117 ,051 -

,141 

-

,136 

1 ,251 ,382

*
 

,041 ,132 -

,178 

,132 ,117 -

,033 

,036 -

,110 

,492

**
 

,031 ,643

**
 

,057 -

,552

**
 

,314 ,240 ,441

*
 

-

,222 

Sig. (2-

tailed) 

,573 ,688 ,530 ,786 ,450 ,466  ,174 ,034 ,827 ,480 ,337 ,480 ,532 ,860 ,847 ,557 ,005 ,870 ,000 ,762 ,001 ,086 ,193 ,013 ,230 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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item_8 Pearson 

Correlation 

,388

*
 

,060 ,378

*
 

,067 ,073 ,118 ,251 1 ,581

**
 

,151 ,546

**
 

,003 ,546

**
 

,309 -

,142 

,069 ,049 ,509

**
 

,451

*
 

,568

**
 

,249 -

,404

*
 

,638

**
 

,032 ,114 ,146 

Sig. (2-

tailed) 

,031 ,748 ,036 ,719 ,697 ,528 ,174  ,001 ,418 ,001 ,989 ,001 ,091 ,445 ,710 ,792 ,003 ,011 ,001 ,176 ,024 ,000 ,862 ,540 ,434 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_9 Pearson 

Correlation 

,116 ,462

**
 

,464

**
 

-

,144 

,200 ,299 ,382

*
 

,581

**
 

1 ,267 ,617

**
 

,080 ,617

**
 

,282 ,146 ,135 ,185 ,519

**
 

,254 ,681

**
 

,244 -

,571

**
 

,188 ,180 ,166 ,193 

Sig. (2-

tailed) 

,535 ,009 ,009 ,440 ,281 ,103 ,034 ,001  ,146 ,000 ,668 ,000 ,124 ,432 ,470 ,320 ,003 ,168 ,000 ,186 ,001 ,311 ,332 ,371 ,297 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

0 

Pearson 

Correlation 

,028 -

,078 

,076 ,150 ,728

**
 

,817

**
 

,041 ,151 ,267 1 ,149 ,580

**
 

,149 ,220 ,484

**
 

,402

*
 

,585

**
 

,179 -

,162 

,296 ,718

**
 

,011 -

,038 

,011 -

,167 

,547

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,881 ,676 ,686 ,421 ,000 ,000 ,827 ,418 ,146  ,424 ,001 ,424 ,235 ,006 ,025 ,001 ,336 ,385 ,106 ,000 ,955 ,839 ,951 ,368 ,001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

1 

Pearson 

Correlation 

,383

*
 

,245 ,079 -

,164 

,178 ,259 ,132 ,546

**
 

,617

**
 

,149 1 ,145 1,00

0
**
 

,134 ,146 ,131 ,147 ,475

**
 

,654

**
 

,380

*
 

,335 -

,286 

,477

**
 

,067 ,129 ,248 

Sig. (2-

tailed) 

,033 ,183 ,674 ,377 ,338 ,160 ,480 ,001 ,000 ,424  ,436 ,000 ,472 ,434 ,482 ,431 ,007 ,000 ,035 ,066 ,118 ,007 ,722 ,489 ,178 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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item_1

2 

Pearson 

Correlation 

,077 -

,098 

-

,185 

-

,108 

,741

**
 

,764

**
 

-

,178 

,003 ,080 ,580

**
 

,145 1 ,145 ,211 ,433

*
 

,557

**
 

,788

**
 

,086 -

,078 

-

,049 

,371

*
 

,029 -

,105 

,031 -

,318 

,533

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,681 ,599 ,319 ,562 ,000 ,000 ,337 ,989 ,668 ,001 ,436  ,436 ,254 ,015 ,001 ,000 ,644 ,676 ,792 ,040 ,877 ,575 ,867 ,081 ,002 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

3 

Pearson 

Correlation 

,383

*
 

,245 ,079 -

,164 

,178 ,259 ,132 ,546

**
 

,617

**
 

,149 1,00

0
**
 

,145 1 ,134 ,146 ,131 ,147 ,475

**
 

,654

**
 

,380

*
 

,335 -

,286 

,477

**
 

,067 ,129 ,248 

Sig. (2-

tailed) 

,033 ,183 ,674 ,377 ,338 ,160 ,480 ,001 ,000 ,424 ,000 ,436  ,472 ,434 ,482 ,431 ,007 ,000 ,035 ,066 ,118 ,007 ,722 ,489 ,178 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

4 

Pearson 

Correlation 

,116 ,205 ,464

**
 

-

,040 

,097 ,146 ,117 ,309 ,282 ,220 ,134 ,211 ,134 1 ,097 ,084 ,230 ,074 ,174 ,171 ,196 -

,374

*
 

,386

*
 

,380

*
 

,323 ,081 

Sig. (2-

tailed) 

,535 ,269 ,009 ,830 ,602 ,433 ,532 ,091 ,124 ,235 ,472 ,254 ,472  ,603 ,652 ,214 ,690 ,350 ,357 ,290 ,038 ,032 ,035 ,077 ,663 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

5 

Pearson 

Correlation 

-

,297 

,181 ,071 ,129 ,509

**
 

,627

**
 

-

,033 

-

,142 

,146 ,484

**
 

,146 ,433

*
 

,146 ,097 1 ,686

**
 

,605

**
 

,087 -

,078 

-

,016 

,427

*
 

,074 -

,105 

-

,304 

-

,158 

,086 

Sig. (2-

tailed) 

,105 ,330 ,706 ,490 ,003 ,000 ,860 ,445 ,432 ,006 ,434 ,015 ,434 ,603  ,000 ,000 ,643 ,675 ,931 ,017 ,692 ,573 ,096 ,397 ,646 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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item_1

6 

Pearson 

Correlation 

-

,280 

-

,091 

,117 ,077 ,629

**
 

,583

**
 

,036 ,069 ,135 ,402

*
 

,131 ,557

**
 

,131 ,084 ,686

**
 

1 ,741

**
 

,074 -

,067 

,090 ,255 -

,071 

,036 -

,114 

-

,184 

,207 

Sig. (2-

tailed) 

,127 ,625 ,532 ,679 ,000 ,001 ,847 ,710 ,470 ,025 ,482 ,001 ,482 ,652 ,000  ,000 ,691 ,719 ,628 ,167 ,704 ,849 ,540 ,322 ,265 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

7 

Pearson 

Correlation 

-

,109 

-

,012 

,077 -

,060 

,792

**
 

,804

**
 

-

,110 

,049 ,185 ,585

**
 

,147 ,788

**
 

,147 ,230 ,605

**
 

,741

**
 

1 -

,014 

-

,138 

,044 ,532

**
 

-

,080 

-

,084 

-

,086 

-

,255 

,574

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,559 ,950 ,682 ,749 ,000 ,000 ,557 ,792 ,320 ,001 ,431 ,000 ,431 ,214 ,000 ,000  ,939 ,458 ,813 ,002 ,670 ,653 ,644 ,166 ,001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

8 

Pearson 

Correlation 

,257 ,197 ,103 -

,124 

-

,047 

,106 ,492

**
 

,509

**
 

,519

**
 

,179 ,475

**
 

,086 ,475

**
 

,074 ,087 ,074 -

,014 

1 ,488

**
 

,575

**
 

,196 -

,550

**
 

,276 ,146 ,225 -

,130 

Sig. (2-

tailed) 

,162 ,287 ,581 ,506 ,802 ,572 ,005 ,003 ,003 ,336 ,007 ,644 ,007 ,690 ,643 ,691 ,939  ,005 ,001 ,292 ,001 ,133 ,433 ,224 ,486 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_1

9 

Pearson 

Correlation 

,316 ,181 ,003 -

,178 

-

,244 

-

,096 

,031 ,451

*
 

,254 -

,162 

,654

**
 

-

,078 

,654

**
 

,174 -

,078 

-

,067 

-

,138 

,488

**
 

1 ,132 -

,017 

-

,384

*
 

,636

**
 

,091 ,147 -

,197 

Sig. (2-

tailed) 

,084 ,330 ,987 ,338 ,185 ,609 ,870 ,011 ,168 ,385 ,000 ,676 ,000 ,350 ,675 ,719 ,458 ,005  ,481 ,927 ,033 ,000 ,625 ,430 ,289 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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item_2

0 

Pearson 

Correlation 

,347 ,126 ,425

*
 

-

,039 

,106 ,191 ,643

**
 

,568

**
 

,681

**
 

,296 ,380

*
 

-

,049 

,380

*
 

,171 -

,016 

,090 ,044 ,575

**
 

,132 1 ,303 -

,705

**
 

,204 ,209 ,419

*
 

,086 

Sig. (2-

tailed) 

,056 ,499 ,017 ,835 ,572 ,302 ,000 ,001 ,000 ,106 ,035 ,792 ,035 ,357 ,931 ,628 ,813 ,001 ,481  ,097 ,000 ,272 ,259 ,019 ,645 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

1 

Pearson 

Correlation 

,117 ,111 ,070 ,294 ,617

**
 

,683

**
 

,057 ,249 ,244 ,718

**
 

,335 ,371

*
 

,335 ,196 ,427

*
 

,255 ,532

**
 

,196 -

,017 

,303 1 -

,025 

,078 -

,371

*
 

,038 ,635

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,531 ,552 ,709 ,109 ,000 ,000 ,762 ,176 ,186 ,000 ,066 ,040 ,066 ,290 ,017 ,167 ,002 ,292 ,927 ,097  ,893 ,676 ,040 ,837 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

2 

Pearson 

Correlation 

-

,141 

-

,315 

-

,373

*
 

,378

*
 

,161 ,027 -

,552

**
 

-

,404

*
 

-

,571

**
 

,011 -

,286 

,029 -

,286 

-

,374

*
 

,074 -

,071 

-

,080 

-

,550

**
 

-

,384

*
 

-

,705

**
 

-

,025 

1 -

,231 

-

,377

*
 

-

,470

**
 

,050 

Sig. (2-

tailed) 

,450 ,084 ,039 ,036 ,388 ,885 ,001 ,024 ,001 ,955 ,118 ,877 ,118 ,038 ,692 ,704 ,670 ,001 ,033 ,000 ,893  ,210 ,037 ,008 ,791 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

3 

Pearson 

Correlation 

,352 -

,063 

,187 ,203 -

,116 

-

,084 

,314 ,638

**
 

,188 -

,038 

,477

**
 

-

,105 

,477

**
 

,386

*
 

-

,105 

,036 -

,084 

,276 ,636

**
 

,204 ,078 -

,231 

1 ,098 ,128 -

,102 

Sig. (2-

tailed) 

,052 ,738 ,313 ,275 ,534 ,655 ,086 ,000 ,311 ,839 ,007 ,575 ,007 ,032 ,573 ,849 ,653 ,133 ,000 ,272 ,676 ,210  ,602 ,491 ,585 
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N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

4 

Pearson 

Correlation 

,105 -

,186 

,139 -

,408

*
 

-

,139 

-

,169 

,240 ,032 ,180 ,011 ,067 ,031 ,067 ,380

*
 

-

,304 

-

,114 

-

,086 

,146 ,091 ,209 -

,371

*
 

-

,377

*
 

,098 1 ,042 -

,154 

Sig. (2-

tailed) 

,574 ,316 ,455 ,023 ,454 ,364 ,193 ,862 ,332 ,951 ,722 ,867 ,722 ,035 ,096 ,540 ,644 ,433 ,625 ,259 ,040 ,037 ,602  ,822 ,407 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

5 

Pearson 

Correlation 

,103 ,183 ,396

*
 

,087 -

,324 

-

,207 

,441

*
 

,114 ,166 -

,167 

,129 -

,318 

,129 ,323 -

,158 

-

,184 

-

,255 

,225 ,147 ,419

*
 

,038 -

,470

**
 

,128 ,042 1 -

,177 

Sig. (2-

tailed) 

,580 ,325 ,027 ,640 ,075 ,263 ,013 ,540 ,371 ,368 ,489 ,081 ,489 ,077 ,397 ,322 ,166 ,224 ,430 ,019 ,837 ,008 ,491 ,822  ,340 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

6 

Pearson 

Correlation 

,132 ,133 -

,048 

-

,064 

,747

**
 

,592

**
 

-

,222 

,146 ,193 ,547

**
 

,248 ,533

**
 

,248 ,081 ,086 ,207 ,574

**
 

-

,130 

-

,197 

,086 ,635

**
 

,050 -

,102 

-

,154 

-

,177 

1 

Sig. (2-

tailed) 

,480 ,477 ,799 ,732 ,000 ,000 ,230 ,434 ,297 ,001 ,178 ,002 ,178 ,663 ,646 ,265 ,001 ,486 ,289 ,645 ,000 ,791 ,585 ,407 ,340  

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

7 

Pearson 

Correlation 

-

,040 

,193 ,046 ,261 ,719

**
 

,673

**
 

-

,132 

,121 ,190 ,526

**
 

,169 ,529

**
 

,169 ,147 ,381

*
 

,453

*
 

,713

**
 

-

,033 

-

,117 

,069 ,790

**
 

,056 ,002 -

,483

**
 

-

,177 

,701

**
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Sig. (2-

tailed) 

,830 ,298 ,807 ,157 ,000 ,000 ,481 ,517 ,305 ,002 ,363 ,002 ,363 ,431 ,034 ,011 ,000 ,859 ,531 ,714 ,000 ,765 ,992 ,006 ,342 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

8 

Pearson 

Correlation 

,132 ,131 -

,038 

,245 ,739

**
 

,662

**
 

-

,029 

,263 ,213 ,511

**
 

,269 ,521

**
 

,269 ,121 ,248 ,423

*
 

,596

**
 

,116 -

,002 

,193 ,788

**
 

,010 ,090 -

,417

*
 

-

,112 

,711

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,479 ,484 ,841 ,184 ,000 ,000 ,878 ,153 ,250 ,003 ,144 ,003 ,144 ,518 ,179 ,018 ,000 ,534 ,993 ,297 ,000 ,957 ,629 ,020 ,549 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_2

9 

Pearson 

Correlation 

,236 -

,084 

,044 -

,161 

-

,314 

-

,327 

,541

**
 

,356

*
 

,256 -

,223 

,352 -

,272 

,352 ,331 -

,170 

-

,100 

-

,288 

,236 ,542

**
 

,319 -

,141 

-

,437

*
 

,632

**
 

,305 ,258 -

,347 

Sig. (2-

tailed) 

,200 ,652 ,816 ,388 ,085 ,072 ,002 ,049 ,164 ,228 ,052 ,139 ,052 ,069 ,362 ,593 ,116 ,200 ,002 ,080 ,449 ,014 ,000 ,095 ,161 ,055 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3

0 

Pearson 

Correlation 

,428

*
 

,101 ,270 ,248 -

,040 

,022 ,377

*
 

,374

*
 

,332 ,219 ,303 -

,121 

,303 ,412

*
 

-

,049 

-

,168 

-

,114 

,244 ,224 ,397

*
 

,347 -

,172 

,468

**
 

-

,083 

,312 ,102 

Sig. (2-

tailed) 

,016 ,590 ,142 ,179 ,830 ,908 ,037 ,038 ,068 ,237 ,097 ,515 ,097 ,021 ,793 ,365 ,541 ,186 ,227 ,027 ,056 ,356 ,008 ,657 ,087 ,586 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 



273 

 

item_3

1 

Pearson 

Correlation 

-

,195 

,155 ,058 ,146 ,612

**
 

,693

**
 

-

,129 

,097 ,240 ,462

**
 

,265 ,456

**
 

,265 -

,008 

,424

*
 

,563

**
 

,647

**
 

,129 -

,005 

,070 ,669

**
 

-

,035 

-

,119 

-

,379

*
 

-

,091 

,548

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,293 ,406 ,758 ,434 ,000 ,000 ,488 ,604 ,193 ,009 ,149 ,010 ,149 ,966 ,017 ,001 ,000 ,490 ,977 ,709 ,000 ,851 ,523 ,036 ,627 ,001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3

2 

Pearson 

Correlation 

,185 ,088 ,053 ,341 ,693

**
 

,713

**
 

-

,002 

,334 ,375

*
 

,580

**
 

,541

**
 

,432

*
 

,541

**
 

,018 ,375

*
 

,350 ,544

**
 

,214 ,092 ,287 ,821

**
 

,065 ,143 -

,327 

-

,039 

,619

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,318 ,636 ,776 ,060 ,000 ,000 ,990 ,066 ,037 ,001 ,002 ,015 ,002 ,923 ,038 ,054 ,002 ,248 ,622 ,117 ,000 ,727 ,444 ,073 ,833 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3

3 

Pearson 

Correlation 

,323 ,151 ,524

**
 

,368

*
 

-

,025 

,014 ,271 ,606

**
 

,306 ,104 ,189 -

,166 

,189 ,503

**
 

-

,099 

-

,036 

-

,164 

,213 ,250 ,498

**
 

,118 -

,310 

,632

**
 

,086 ,410

*
 

-

,052 

Sig. (2-

tailed) 

,077 ,417 ,002 ,042 ,894 ,942 ,140 ,000 ,094 ,579 ,309 ,373 ,309 ,004 ,598 ,849 ,378 ,250 ,175 ,004 ,526 ,090 ,000 ,647 ,022 ,780 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3

4 

Pearson 

Correlation 

,021 -

,267 

-

,015 

,229 ,141 ,118 ,212 ,392

*
 

,230 ,138 ,377

*
 

,023 ,377

*
 

,035 -

,156 

,190 ,059 ,167 ,285 ,252 ,148 -

,009 

,407

*
 

-

,082 

,243 ,039 

Sig. (2-

tailed) 

,909 ,146 ,936 ,214 ,448 ,527 ,252 ,029 ,214 ,460 ,036 ,902 ,036 ,853 ,403 ,307 ,752 ,368 ,120 ,171 ,427 ,963 ,023 ,662 ,187 ,834 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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item_3

5 

Pearson 

Correlation 

-

,151 

-

,112 

,311 ,095 ,409

*
 

,552

**
 

-

,093 

-

,109 

,181 ,628

**
 

,161 ,290 ,161 ,042 ,365

*
 

,244 ,426

*
 

,015 -

,273 

,096 ,498

**
 

,082 -

,233 

,089 ,010 ,459

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,416 ,547 ,089 ,611 ,022 ,001 ,619 ,558 ,330 ,000 ,386 ,114 ,386 ,823 ,043 ,185 ,017 ,937 ,137 ,609 ,004 ,661 ,208 ,635 ,958 ,009 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3

6 

Pearson 

Correlation 

-

,103 

-

,025 

,212 -

,045 

,530

**
 

,675

**
 

-

,194 

-

,040 

,243 ,579

**
 

,238 ,423

*
 

,238 -

,049 

,304 ,319 ,522

**
 

,065 -

,190 

,095 ,490

**
 

,041 -

,262 

,012 -

,084 

,586

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,582 ,893 ,252 ,811 ,002 ,000 ,297 ,830 ,188 ,001 ,197 ,018 ,197 ,794 ,096 ,080 ,003 ,727 ,307 ,610 ,005 ,826 ,155 ,948 ,653 ,001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3

7 

Pearson 

Correlation 

,177 ,281 ,139 -

,009 

-

,086 

-

,010 

,233 ,197 ,359

*
 

-

,125 

,452

*
 

,123 ,452

*
 

,286 -

,179 

,027 ,076 ,296 ,390

*
 

,225 -

,039 

-

,473

**
 

,339 ,412

*
 

,255 ,039 

Sig. (2-

tailed) 

,339 ,125 ,456 ,964 ,645 ,957 ,207 ,289 ,047 ,501 ,011 ,509 ,011 ,119 ,336 ,887 ,686 ,106 ,030 ,223 ,834 ,007 ,063 ,021 ,166 ,836 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_3

8 

Pearson 

Correlation 

,407

*
 

,397

*
 

,486

**
 

,054 -

,130 

-

,096 

,269 ,451

*
 

,415

*
 

-

,055 

,112 -

,152 

,112 ,335 -

,078 

-

,236 

-

,037 

,189 ,099 ,539

**
 

,196 -

,494

**
 

,193 -

,132 

,322 ,118 

Sig. (2-

tailed) 

,023 ,027 ,006 ,772 ,487 ,609 ,144 ,011 ,020 ,769 ,549 ,416 ,549 ,066 ,675 ,201 ,841 ,307 ,597 ,002 ,291 ,005 ,299 ,478 ,077 ,529 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
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item_3

9 

Pearson 

Correlation 

,473

**
 

,097 ,342 ,173 -

,135 

-

,227 

,331 ,524

**
 

,144 -

,010 

,021 -

,151 

,021 ,414

*
 

-

,368

*
 

-

,301 

-

,178 

,194 ,203 ,431

*
 

,123 -

,406

*
 

,483

**
 

,099 ,349 ,111 

Sig. (2-

tailed) 

,007 ,602 ,059 ,352 ,468 ,220 ,069 ,002 ,440 ,957 ,913 ,417 ,913 ,021 ,041 ,100 ,339 ,295 ,274 ,016 ,511 ,023 ,006 ,596 ,054 ,554 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4

0 

Pearson 

Correlation 

-

,023 

,053 -

,047 

,321 ,633

**
 

,615

**
 

-

,073 

,106 ,172 ,512

**
 

,159 ,501

**
 

,159 -

,037 

,311 ,383

*
 

,659

**
 

,015 -

,131 

,048 ,708

**
 

,081 -

,005 

-

,398

*
 

-

,318 

,694

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,902 ,778 ,803 ,079 ,000 ,000 ,698 ,569 ,354 ,003 ,392 ,004 ,392 ,843 ,088 ,033 ,000 ,938 ,484 ,798 ,000 ,665 ,980 ,027 ,081 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4

1 

Pearson 

Correlation 

,046 -

,038 

-

,050 

,381

*
 

,681

**
 

,618

**
 

-

,065 

,107 ,103 ,528

**
 

,124 ,522

**
 

,124 -

,074 

,280 ,392

*
 

,628

**
 

-

,011 

-

,189 

,100 ,746

**
 

,124 -

,032 

-

,435

*
 

-

,273 

,720

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,807 ,837 ,790 ,035 ,000 ,000 ,729 ,568 ,581 ,002 ,508 ,003 ,508 ,690 ,128 ,029 ,000 ,955 ,307 ,592 ,000 ,507 ,866 ,015 ,137 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4

2 

Pearson 

Correlation 

,045 ,357

*
 

,158 -

,122 

-

,007 

,059 ,084 ,410

*
 

,564

**
 

-

,087 

,434

*
 

-

,067 

,434

*
 

-

,006 

,063 ,112 ,006 ,334 ,443

*
 

,324 ,071 -

,366

*
 

,118 -

,202 

,013 ,034 

Sig. (2-

tailed) 

,809 ,049 ,395 ,514 ,972 ,754 ,653 ,022 ,001 ,640 ,015 ,719 ,015 ,974 ,735 ,549 ,975 ,066 ,012 ,076 ,704 ,043 ,526 ,276 ,943 ,858 



276 

 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4

3 

Pearson 

Correlation 

,087 -

,101 

,149 ,137 ,228 ,447

*
 

,176 ,207 ,359

*
 

,208 ,521

**
 

,333 ,521

**
 

,096 ,334 ,152 ,349 ,189 ,222 ,264 ,395

*
 

-

,155 

,198 -

,005 

,077 ,159 

Sig. (2-

tailed) 

,643 ,588 ,423 ,463 ,218 ,012 ,344 ,265 ,047 ,262 ,003 ,067 ,003 ,607 ,066 ,413 ,054 ,309 ,231 ,152 ,028 ,405 ,285 ,978 ,681 ,393 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4

4 

Pearson 

Correlation 

-

,144 

,231 ,065 ,190 ,586

**
 

,611

**
 

-

,049 

,132 ,269 ,425

*
 

,260 ,494

**
 

,260 ,130 ,411

*
 

,521

**
 

,619

**
 

,202 ,077 ,097 ,595

**
 

-

,154 

,045 -

,209 

-

,182 

,556

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,438 ,211 ,730 ,306 ,001 ,000 ,795 ,479 ,143 ,017 ,158 ,005 ,158 ,486 ,022 ,003 ,000 ,277 ,680 ,604 ,000 ,409 ,809 ,258 ,326 ,001 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4

5 

Pearson 

Correlation 

-

,067 

-

,065 

-

,175 

,382

*
 

,663

**
 

,596

**
 

-

,083 

,126 ,064 ,438

*
 

,231 ,520

**
 

,231 -

,095 

,240 ,418

*
 

,587

**
 

,051 -

,001 

,005 ,677

**
 

,172 ,077 -

,432

*
 

-

,226 

,610

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,721 ,728 ,347 ,034 ,000 ,000 ,656 ,501 ,733 ,014 ,212 ,003 ,212 ,613 ,194 ,019 ,001 ,787 ,994 ,978 ,000 ,356 ,679 ,015 ,222 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

item_4

6 

Pearson 

Correlation 

-

,096 

,149 -

,154 

,251 ,533

**
 

,531

**
 

,158 ,126 ,144 ,421

*
 

,200 ,318 ,200 -

,086 

,446

*
 

,344 ,544

**
 

,075 -

,068 

,201 ,756

**
 

-

,088 

,076 -

,489

**
 

-

,113 

,508

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,606 ,424 ,410 ,172 ,002 ,002 ,397 ,501 ,439 ,018 ,280 ,081 ,280 ,644 ,012 ,058 ,002 ,686 ,715 ,279 ,000 ,639 ,685 ,005 ,543 ,004 
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N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

TOTA

L_ITE

M 

Pearson 

Correlation 

,151 ,173 ,238 ,244 ,728

**
 

,786

**
 

,164 ,432

*
 

,520

**
 

,689

**
 

,521

**
 

,563

**
 

,521

**
 

,302 ,455

*
 

,519

**
 

,704

**
 

,324 ,132 ,440

*
 

,838

**
 

-

,236 

,258 -

,193 

,024 ,658

**
 

Sig. (2-

tailed) 

,419 ,352 ,197 ,186 ,000 ,000 ,379 ,015 ,003 ,000 ,003 ,001 ,003 ,099 ,010 ,003 ,000 ,075 ,480 ,013 ,000 ,200 ,161 ,298 ,896 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 31 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 31 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,757 28 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_5 199,84 1069,940 ,824 ,745 

item_6 199,71 1067,213 ,862 ,744 

item_8 198,90 1113,424 ,238 ,756 

item_9 198,97 1105,299 ,365 ,754 

item_10 199,68 1072,759 ,721 ,746 

item_11 198,77 1108,781 ,394 ,755 

item_12 199,13 1090,183 ,641 ,750 

item_13 198,77 1108,781 ,394 ,755 

item_15 200,10 1087,757 ,513 ,750 

item_16 199,94 1085,196 ,564 ,749 

item_17 199,61 1065,445 ,786 ,744 

item_20 198,65 1110,503 ,254 ,755 

item_21 199,74 1064,865 ,840 ,744 

item_26 200,03 1080,099 ,723 ,748 

item_27 199,65 1058,637 ,857 ,742 

item_28 199,68 1062,559 ,849 ,743 

item_30 199,00 1114,200 ,188 ,756 

item_31 199,58 1068,652 ,818 ,745 

item_32 199,65 1067,770 ,856 ,744 

item_35 199,84 1084,006 ,536 ,749 

item_36 199,87 1086,049 ,643 ,749 

item_40 199,39 1069,978 ,842 ,745 

item_41 199,52 1060,658 ,843 ,743 

item_43 198,61 1104,312 ,477 ,754 

item_44 199,45 1066,723 ,790 ,744 
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item_45 199,68 1056,959 ,796 ,742 

item_46 199,74 1072,131 ,706 ,746 

TOTAL_ITEM 101,61 280,578 1,000 ,954 
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Lampiran 16 
Hasil Perhitungan Penilaian Motivasi Belajar Siswa Setelah Menggunakan Media Pembelajaran Tematik dengan iSpring Pro 6.0.0 

Aspek 
Butir 

Pertanyaan 

           Nilai Tiap Siswa             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Attention 

(Perhatian) 

5 4 2 4 3 3 4 3 5 3 5 5 3 2 

6 5 2 5 4 3 3 3 5 3 5 5 3 2 

8 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 

9 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 5 

10 5 2 5 3 4 4 3 5 3 5 5 3 2 

11 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 

12 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 2 

Relevance 

(Kegunaan) 

13 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 

15 5 2 2 5 3 4 3 4 2 3 5 3 2 

16 5 2 2 5 3 4 3 4 3 3 5 3 2 

17 5 2 4 4 3 4 3 5 3 5 5 3 2 

20 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

21 5 2 5 2 4 4 3 5 3 5 5 3 5 

Convidence 

(Percaya Diri) 

26 3 2 5 2 3 4 3 5 3 5 3 3 3 

27 5 2 5 2 3 4 3 5 2 5 5 3 5 

28 5 2 5 2 4 3 3 5 3 5 5 3 5 

30 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

31 5 2 5 5 4 3 3 5 3 5 5 3 5 

32 5 2 5 3 3 4 3 5 4 5 4 3 5 

35 3 2 5 5 4 4 3 5 3 5 3 3 3 

36 3 2 5 5 4 3 3 5 3 5 3 3 3 

Satisfaction 

(Kepuasan) 

40 5 2 5 3 4 4 3 5 3 5 4 3 5 

41 5 1 5 2 4 4 3 5 3 5 4 3 5 

43 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 

44 5 2 5 5 4 3 3 5 2 5 5 3 5 

45 5 2 5 2 3 4 2 5 3 5 5 2 5 

46 5 2 3 2 2 4 3 5 3 5 5 3 5 

Keseluruhan 27 128 75 125 99 97 105 91 131 92 129 121 88 108 



281 

 

             Nilai Tiap Siswa             

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

3 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 

3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 

5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 

4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 

3 3 2 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 

3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 

3 2 3 2 5 3 4 5 3 4 3 5 2 3 

5 5 3 4 3 5 4 5 3 5 5 5 4 5 

3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 

3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 

2 3 3 2 5 3 3 4 4 4 3 4 2 3 

3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 2 3 

4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 

3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 

4 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 2 3 

3 3 3 2 5 3 3 5 2 4 3 2 2 3 

3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 

3 3 3 2 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 

3 3 3 2 5 5 3 4 4 4 3 4 2 3 

5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 

4 3 3 2 5 5 3 3 3 4 3 4 3 3 

3 3 3 2 5 5 2 4 5 4 2 4 2 2 

3 3 3 2 4 5 4 4 4 4 3 3 2 3 

94 91 85 70 115 101 88 107 96 108 89 107 72 88 
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   Nilai Tiap Siswa   Jumlah 

Tiap 

Indikator 

Rata-rata 

Tiap 

Indikator 

Jumlah Rata-

rata Tiap 

Aspek 

Kriteria 

Kategori 

Penilaian 

Prosentase 

Skor Ideal 

Tiap Aspek 

(%) 
28 29 30 31 

4 4 4 5 105 3,387096774 

27,58064516 B 78,80184332 

3 4 4 5 109 3,516129032 

4 5 4 5 134 4,322580645 

4 5 5 5 132 4,258064516 

2 4 5 5 110 3,548387097 

4 5 4 5 138 4,451612903 

5 4 4 5 127 4,096774194 

4 5 4 5 138 4,451612903 

22,5483871 B 75,16129032 

2 4 3 5 97 3,129032258 

5 4 3 4 102 3,290322581 

5 4 3 5 112 3,612903226 

4 5 5 5 142 4,580645161 

2 4 3 5 108 3,483870968 

4 4 3 4 99 3,193548387 

28,51612903 B 71,29032258 

5 4 3 5 111 3,580645161 

5 4 3 5 110 3,548387097 

4 5 5 5 131 4,225806452 

5 4 3 4 113 3,64516129 

3 4 4 5 111 3,580645161 

2 4 5 3 105 3,387096774 

3 4 4 3 104 3,35483871 

5 4 4 5 119 3,838709677 

22,96774194 B 76,55913978 

5 4 4 5 115 3,709677419 

4 5 5 5 143 4,612903226 

5 4 3 5 117 3,774193548 

5 4 3 4 110 3,548387097 

3 4 2 5 108 3,483870968 

106 115 102 127 3150 101,6129032 101,6129032 B 75,453149 

Keterangan: 

Jumlah skor seluruh aspek: 3150 

Skor rata-rata seluruh aspek: 101,61 

Presentase skor ideal seluruh aspek: 75,45% 

Kategori penilaian seluruh aspek: Baik 
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Hasil Perhitungan Motivasi Belajar Siswa 

a. Perhitungan Aspek Keseluruhan 

1) Jumlah Indikator : 27 

2) Skor Tertinggi Ideal : 27       

3) Skor Terendah Ideal :         

4) Mi   : 
 

 
 (      )     

5) SBi   : 
 

 
 (      )     

6)  ̅     : 
    

  
        

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

91,8   ̅        Baik 

70,2   ̅       Cukup 

48,6   ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

 

b. Perhitungan Tiap Aspek 

1) Attention (Perhatian) 

a) Jumlah Indikator : 7 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )   ,67 

f)  ̅     : 
   

  
       

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

23,8   ̅        Baik 

18,2   ̅       Cukup 

12,6   ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 
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2) Relevance (Kegunaan) 

a) Jumlah Indikator : 6 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )    

f)  ̅     : 
   

  
       

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

20,4   ̅       Baik 

15,6   ̅       Cukup 

10,8  ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 

3) Convidence (Percaya Diri) 

a) Jumlah Indikator : 8 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     

e) SBi   : 
 

 
 (    )       

f)  ̅     : 
   

  
       

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅        Sangat Baik 

27,2   ̅        Baik 

20,8   ̅       Cukup 

14,41   ̅       Kurang 

 ̅        Sangat Kurang 

4) Satisfaction (Kepuasan) 

a) Jumlah Indikator : 6 

b) Skor Tertinggi Ideal :        

c) Skor Terendah Ideal :       

d) Mi   : 
 

 
 (    )     
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e) SBi   : 
 

 
 (    )    

f)  ̅     : 
   

  
       

Rentang: 
Rentang Skor (i) Kuantitatif Kategori Kualitatif 

 ̅       Sangat Baik 

20,4   ̅       Baik 

15,6   ̅       Cukup 

10,8  ̅       Kurang 

 ̅       Sangat Kurang 
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Lampiran 26 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

      ( R P P )  

 

Nama Sekolah        : MI Sultan Agung       

Mata pelajaran : Tematik  

Kelas / Semester : IV / II (empat) 

Alokasi Waktu : 1 X Pertemuan (5 JP) 

Tema   : Kayanya Negeriku 

Subtema  : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

Pembelajaran ke- : 1 

 

I.   Kompetensi Inti  

1. Menerima, menjalankan, dan  menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab,  santun, peduli,  

dan  percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan  tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan di tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktualdalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 
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II.   Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.3.  Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan 

4.3.  Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis 

IPA 

3.5.  Mengidentifikasi berbagai sumberenergi, perubahan bentuk energi, dan 

sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

3.5. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi 

IPS 

3.1.  Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi. 

4.1.  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

 

III. Indikator  

Bahasa Indonesia 

1. Siswa dapat mengetahui definisi wawancara. 

2. Siswa dapat melakukan wawancara untuk mengetahui manfaat lingkungan dari 

beberapa orang di sekitar sekolah. 

3. Siswa dapat menuliskan hasil wawancara menggunakan kosa kata baku dan 

kalimat efektif pada tabel yang tersedia. 
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IPA 

1. Siswa mengetahui definisi Energi. 

2. Siswa mengetahui definisi Sumber Energi. 

3. Siswa mengetahui beberapa contoh Pembangkit Listrik yang ada di Indonesia. 

4. Siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang  banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 

5. Siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik  dengan 

penuh tanggung jawab. 

IPS 

1. Siswa mengetahui perbedaan antara lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

2. Siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh 

kepedulian. 

3. Siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan sengan penuh 

tanggung jawab. 

4. Siswa dapat memahami fungsi dari lingkungan. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

1. Dengan membaca materi mengenai “Wawancara” siswa dapat mengetahui definisi 

wawancara. 

2. Dengan mengerjakan tugas dari buku Tema 9 siswa dapat melakukan wawancara 

untuk mengetahui manfaat lingkungan dari beberapa orang di sekitar sekolah. 

3. Dengan mengerjakan tugas dari buku Tema 9 siswa dapat menuliskan hasil 

wawancara menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif pada tabel yang 

tersedia. 
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IPA 

1. Dengan membaca materi Energi, siswa mengetahui definisi Energi. 

2. Dengan membaca materi Sumber Energi, siswa mengetahui definisi Sumber 

Energi. 

3. Dengan membaca materi mengenai Pembangkit Listrik, siswa mengetahui 

beberapa contoh Pembangkit Listrik yang ada di Indonesia. 

4. Dengan membaca teks tentang sumber energi air dan listrik,  siswa mengetahui 

salah satu contoh sumber energi yang  banyak digunakan dalam kehidupan sehari-

hari dengan penuh kepedulian. 

5. Dengan mengamati video pembangkit listrik  tenaga air, siswa mengetahui 

keterkaitan antara sumber daya air dengan energi listrik  dengan penuh tanggung 

jawab. 

IPS 

1. Dengan membaca materi Lingkungan, siswa mengetahui perbedaan antara 

lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

2. Dengan membaca bacaan tentang lingkungan, siswa memahami hubungan 

manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. 

3. Dengan membuat peta pikiran, siswa dapat memahami hubungan manusia dengan 

lingkungan sengan penuh tanggung jawab. 

4. Dengan mendengarkan materi fungsi lingkungan dan melihat animasi yang 

tersedia, siswa dapat memahami fungsi dari lingkungan. 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Sumber Energi 

2. Lingkungan 

3. Pengertian Wawancara 

 

VI. Model Pembelajaran  

Scientific Learning  
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VII. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Demonstrasi 

5. Penugasan 

 

VIII. Media Pembelajaran/Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran Tematik Tema 9 Sub Tema 1 Pembelajaran 1berbasis  

iSpring Pro 6. 

2. Buku Tematik Tema 9, Kayanya Negeriku, Edisi revisi 2016, Jakarta: 

Kemendigbud. 

3. LKS Tematik Tema 9, Kayanya Negeriku, Surakarta: Nirmakarya. 

 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

A. Pendahuluan 1. Siswa menjawab salam  

 

20 Menit 

2. Siswa bersama-sama dengan guru 

membaca do’a sebelum belajar 

3. Siswa menjawab absensi 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

pengantar topik pembelajaran yang 

diajukan guru 

5. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran 

6. Siswa mendengarkan dan 

mengamati cara menggunakan 

media pembelajaran iSpring. 

7. Siswa melatih konsentrasi 
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menggunakan animasi jadi 

kelingking-ibu jari yang ada di 

media pembelajaran 

B. Inti 8. Siswa diberikan stimulus rasa 

ingin tahu melalui kegiatan 

mengamati gambar yang ada di 

media pembelajaran iSpring. 

135 Menit 

9. Siswa mendengarkan dan 

mengamati materi yang tersaji di 

media pembelajaran mengenai air 

dan listrik 

10. Setelah siswa mengamati dan 

mendengarkan informasi mengenai 

air dan listrik, siswa mengerjakan 

soal di buku tematik tema 9 

halaman 4. 

11. Siswa membaca informasi 

mengenai energi dan sumber 

energi. 

12. Siswa memperhatikan video 

mengenai cara kerja PLTA. 

13. Siswa menuliskan cara kerja PLTA 

dengan kalimat sendiri. 

14. Siswa membaca dan 

mendengarkan materi mengenai 

lingkungan dan fungsi lingkungan. 

15. Siswa mengerjakan hal. 7 dari 

buku tematik tema 9. 

16. Siswa memahami bacaan 

mengenai definisi dan tujuan 
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wawancara. 

17. Siswa mempraktekkan kegiatan 

wawancara secara berkelompok 

mengenai manfaat lingkungan. 

Wawancara ini mencari beberapa 

narasumber di lingkungan sekolah 

(warga sekolah). 

C. Penutup 18. Setelah mempelajari materi di atas, 

siswa mengerjakan Evaluasi 

Pembelajaran di media 

pembelajaran iSpring 

20 Menit 

19. Untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi, guru 

meminta siswa untuk mengerjakan 

LKS hal. 5-6 mulai dari soal skala 

sikap hingga soal pengetahuan 

sebagai PR. 

20. Bersama-sama menyimpulkan 

pemebelajaran hari ini 

21. Memberikan refleksi 

22. Mengingtakan siswa untuk 

mempelajarai materi berikutnya 

23. Mengajak semua siswa membaca 

do’a sesudah belajar. 

 

X. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes Lisan 

2. Tes tulisan (terlampir dalam media iSpring dan buku tematik) 
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Menyetujui 

Guru Kelas 

 

 

 

 

Lilik Priani Saptaningrum, S.P 

NIK : 069078016 

 

 

 

 

Yogyakarta,....................................... 

 

Praktikan 

 

 

 

 

Rr. Madinatul Munawwaroh, S.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Nama Sekolah        : MI Sultan Agung       

Mata pelajaran : Tematik  

Kelas / Semester : IV / II (empat) 

Alokasi Waktu : 1 X Pertemuan (5 JP) 

Tema   : Kayanya Negeriku 

Subtema  : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

Pembelajaran ke- : 2 

 

I.   Kompetensi Inti  

1. Menerima, menjalankan, dan  menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab,  santun, peduli,  

dan  percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan  tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan di tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktualdalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

 

II.   Kompetensi Dasar 

PPKn 

3.2.  Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 
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4.2.  Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

SBdP 

3.2. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada 

4.2. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada 

 

III.   Indikator  

 PPKn 

1. Siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian dan 

tanggungjawab. 

2. Siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian dan 

tanggungjawab 

3. Siswa dapat mengenal hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan 

alam. 

4. Siswa memahami hak  dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh 

kepedulian. 

SBdP 

1. Siswa dapat memahami mengenai Nada dan Tempo. 

2. Siswa dapat mengetahui seperti apa tangga nada, not balok dan kunci G. 

3. Siswa dapat mengetahui seperti apa dan di mana tempo dituliskan dalam 

sebuah naskah lagu. 

4. Siswa mengetahui wujud dan cara kerja dari metronome tersebut. 

5. Siswa dapat bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan 

penuh percaya diri. 
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IV. Tujuan Pembelajaran 

PPKn 

1. Dengan membaca materi “Menjaga Lingkungan” siswa dapat memahami 

pentingnya menjaga lingkungan sebagai salah satu kewajiban terhadap 

lingkungan. 

2. Dengan mengamati video Desa Mina dan Hutannya mengenai contoh 

lingkungan alam (sungai), siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan 

penuh kepedulian dan tanggungjawab. 

3. Dengan mengamati video Desa Mina dan Hutannya mengenai contoh 

lingkungan alam (sungai), siswa dapat mengenal hak dan kewajiban manusia 

terhadap lingkungan alam. 

4. Dengan berdiskusi mengidentifikasi hak  dan kewajiban terhadap lingkungan, 

siswa memahami hak  dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh 

kepedulian. 

SBdP 

1. Dengan membaca materi mengenai Nada dan Tempo, siswa dapat memahami 

mengenai Nada dan Tempo. 

2. Dengan mengamati animasi mengenai Tangga Nada, siswa dapat mengetahui 

seperti apa tangga nada, not balok dan kunci G. 

3. Dengan mengamati animasi mengenai Tempo, siswa dapat mengetahui seperti 

apa dan di mana tempo dituliskan dalam sebuah naskah lagu. 

4. Dengan melihat animasi alat pengukur tempo/metronome, siswa mengetahui 

wujud dan cara kerja dari metronome tersebut. 

5. Dengan menyanyikan lagu  berjudul “Alam Bebas”, siswa dapat bernyanyi 

dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Menjaga Lingkungan 

2. Nada dan Tempo 

3. Lagu “Alam Bebas” 
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VI. Model Pembelajaran  

Scientific Learning  

 

VII. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Demonstrasi 

5. Penugasan 

 

VIII. Media Pembelajaran/Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran Tematik Tema 9 Sub Tema 1 Pembelajaran 

1berbasis  iSpring Pro 6. 

2. Buku Tematik Tema 9, Kayanya Negeriku, Edisi revisi 2016, Jakarta: 

Kemendigbud. 

 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

A. Pendahuluan 1. Siswa menjawab salam  

 

15 Menit 

2. Siswa bersama-sama dengan guru 

membaca do’a sebelum belajar 

3. Siswa menjawab absensi 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

pengantar topik pembelajaran yang 

diajukan guru 

5. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran 

6. Siswa mendengarkan dan 

mengamati cara menggunakan 
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media pembelajaran iSpring. 

7. Siswa melatih konsentrasi 

menggunakan game coconut 

kurumba yang ada di media 

pembelajaran 

B. Inti 8. Siswa membaca materi yang tersaji 

di media pembelajaran mengenai 

menjaga lingkungan. 

130 Menit 

9. Siswa menonton video “Desa Mina 

dan Hutannya” 

10. Siswa menuliskan hal-hal yang 

penting untuk diteladani dari video 

“Desa Mina dan Hutannya” 

11. Siswa mempelajari materi Nada 

dan Tempo yang ada dalam media 

pembelajaran iSpring. 

12. Siswa mendengarkan lagu “Alam 

Bebas” ciptaan H.Mutahar. 

C. Penutup 13. Setelah mempelajari materi di atas, 

siswa mengerjakan Evaluasi 

Pembelajaran di media 

pembelajaran iSpring 

30 Menit 

14. Untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi, guru 

meminta siswa untuk mengerjakan 

buku tematik tema 9 hal.14. 

15. Bersama-sama menyimpulkan 

pemebelajaran hari ini 

16. Memberikan refleksi 

17. Mengingtakan siswa untuk 
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mempelajarai materi berikutnya 

18. Mengajak semua siswa membaca 

do’a sesudah belajar. 

 

X. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes Lisan 

2. Tes tulisan (terlampir dalam media iSpring dan buku tematik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyetujui 

Guru Kelas 

 

 

 

 

Lilik Priani Saptaningrum, S.P 

NIK : 069078016 

 

 

 

 

Yogyakarta,....................................... 

 

Praktikan 

 

 

 

 

Rr. Madinatul Munawwaroh, S.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Nama Sekolah        : MI Sultan Agung       

Mata pelajaran : Tematik  

Kelas / Semester : IV / II (empat) 

Alokasi Waktu : 1 X Pertemuan (5 JP) 

Tema   : Kayanya Negeriku 

Subtema  : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

Pembelajaran ke- : 3 

 

I.   Kompetensi Inti  

1. Menerima, menjalankan, dan  menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab,  santun, peduli,  

dan  percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan  tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan di tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktualdalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

 

II.   Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.3.  Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan 
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4.3.  Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis 

IPA 

3.5.  Mengidentifikasi berbagai sumberenergi, perubahan bentuk energi, dan 

sumber energi alternatif (angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar 

organik, dan nuklir) dalam kehidupan sehari-hari 

3.5. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi 

tentang berbagai perubahan bentuk energi 

 

III.   Indikator  

Bahasa Indonesia 

1. Siswa dapat mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang 

pewawancara sebelum melakukan waancara. 

2. Siswa dapat mengetahui contoh wawancara yang baik. 

3. Siswa dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dengan 

penuh kepedulian melalui proses wawancara. 

IPA 

1. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi yang  ada di 

sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. 

2. Siswa dapat memahami penjelasan mengenai berbagai sumber energi 

yang  ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. 

3. Siswa dapat menyebutkan apa saja sumber energi yang bisa 

diperbaharui/terbarukan dan yang tidak dapat diperbaharui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



317 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

1. Dengan membaca materi mengenai rahasia wawancara, siswa dapat 

mengetahui hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang pewawancara 

sebelum melakukan waancara. 

2. Dengan melihat video mengenai contoh wawancara “wawancara dengan 

kementrian kesehatan” siswa dapat mengetahui contoh wawancara yang 

baik. 

3. Dengan melakukan wawancara, siswa dapat mengetahui kondisi 

lingkungan sekitar tempat tinggal dengan penuh kepedulian 

IPA 

1. Dengan mendengarkan audio mengenai sumber energi atau bahan migas 

dan non migas, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi 

yang  ada di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. 

2. Dengan membaca dan mengamati lebih lanjut bacaan dan gambar 

mengenai sumber energi yang dapat dan tidak dapat diperbaharui , siswa 

dapat memahami penjelasan mengenai berbagai sumber energi yang  ada 

di sekitarnya dengan penuh tanggung jawab. 

3. Dengan menyaksikan video berjudul “Mari mengenal energi terbarukan, 

siswa dapat menyebutkan apa saja sumber energi yang bisa 

diperbaharui/terbarukan dan yang tidak dapat diperbaharui. 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Jenis Sumber Energi 

2. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum memulai wawancara 

 

VI. Model Pembelajaran  

Scientific Learning 

 

VII. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 
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2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Demonstrasi 

5. Penugasan 

 

VIII. Media Pembelajaran/Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran Tematik Tema 9 Sub Tema 1 Pembelajaran 

1berbasis  iSpring Pro 6. 

2. Buku Tematik Tema 9, Kayanya Negeriku, Edisi revisi 2016, Jakarta: 

Kemendigbud. 

 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan  Alokasi waktu 

A. Pendahuluan 1. Siswa menjawab salam  

 

15 Menit 

2. Siswa bersama-sama dengan guru 

membaca do’a sebelum belajar 

3. Siswa menjawab absensi 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

pengantar topik pembelajaran yang 

diajukan guru 

5. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran 

6. Siswa mendengarkan dan 

mengamati cara menggunakan 

media pembelajaran iSpring. 

7. Siswa melatih konsentrasi 

menggunakan animasi jari 

kelingking dan ibu jari yang ada di 

media pembelajaran 

B. Inti 8. Siswa mendengarkan dan 145 Menit 
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mengamati gambar dan animasi 

materi yang tersaji di media 

pembelajaran mengenai migas dan 

non migas. 

9. Siswa membaca dan mengamati 

gambar dan animasi serta materi 

yang tersaji di media pembelajaran 

mengenai jenis sumber energi. 

10. Siswa menyaksikan video “Mari 

mengenal energi terbarukan”. 

11. Siswa merangkum materi yang 

terkandung dalam video ” Mari 

mengenal energi terbarukan” 

dengan bahasa sendiri. 

12. Siswa membaca materi mengenai 

hal-hal yang dilakukan sebelum 

melakukan wawancara. 

 13. Siswa menyaksikan video contoh 

wawancara yang ada di media 

pembelajaran iSpring. 

C. Penutup 14. Setelah mempelajari materi di atas, 

siswa mengerjakan Evaluasi 

Pembelajaran di media 

pembelajaran iSpring 

15 Menit 

15. Untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi, siswa 

diminta untuk melakukan 

wawancara sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

buku tematik tema 9 hal.18 untuk 

mengidentifikasi sumber energi 
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yang ada di lingkungan seitar 

tempat tinggal. (Tugas di rumah.) 

16. Bersama-sama menyimpulkan 

pemebelajaran hari ini 

17. Memberikan refleksi 

18. Mengingtakan siswa untuk 

mempelajarai materi berikutnya 

19. Mengajak semua siswa membaca 

do’a sesudah belajar. 

 

X.   Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes Lisan 

2. Tes tulisan (terlampir dalam media iSpring dan buku tematik) 

 

 

 

 

 

Menyetujui 

Guru Kelas 

 

 

 

 

 

Lilik Priani Saptaningrum, S.P 
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Yogyakarta,......................................... 

 

Praktikan 

 

 

 

 

 

Rr. Madinatul Munawwaroh, S.Pd.I 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Nama Sekolah        : MI Sultan Agung       

Mata pelajaran : Tematik  

Kelas / Semester : IV / II (empat) 

Alokasi Waktu : 1 X Pertemuan (5 JP) 

Tema   : Kayanya Negeriku 

Subtema  : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

Pembelajaran ke- : 4 

 

I.   Kompetensi Inti  

1. Menerima, menjalankan, dan  menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab,  santun, peduli,  

dan  percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan  tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan di tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktualdalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

 

II.   Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.3.  Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan 
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4.3.  Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis 

PPKn 

3.2.  Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

4.2.  Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

 

III.   Indikator  

Bahasa Indonesia 

1. Siswa dapat memahami lebih lanjut mengenai menjadi pewawancara yang 

baik. 

2. Siswa dapat mengetahui tahapan wawancara. 

3. Siswa dapat memahami dengan lebih baik mengenai wawancara yang baik 

setelah melakukan wawancara. 

PPKn 

1. Siswa dapat memahami bahwa dengan menghemat energi dapat 

menghemat sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, selain itu siswa 

juga dapat menghemat biaya. 

2. Siswa dapat mengetahui beberapa kewajiban dan hak terhadap sumber 

energi. 

3. Siswa dapat memahami bahwa manusia membutuhkan lingkungan untuk 

melanjutkan hidup. Jika ingin hidup dengan nyaman terus-menerus berarti 

harus menjaga lingkungan agar tidak rusak. 

4. Siswa dapat mengetahui hal yang terjadi jika telah melaksanakan 

kewajiban terhadap lingkungan. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

1. Dengan membaca materi mengenai sikap-sikap pewawancara, siswa dapat 

memahami lebih lanjut mengenai menjadi pewawancara yang baik. 
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2. Dengan membaca materi mengenai tahapan wawancara, siswa dapat 

mengetahui tahapan wawancara. 

3. Dengan melakukan wawancara kepada narasumber, siswa dapat memahami 

dengan lebih baik mengenai wawancara yang baik. 

PPKn 

1. Dengan mendengarkan dan mengamati animasi yang ada dalam materi 

hemat energi hemat biaya, siswa dapat memahami bahwa dengan 

menghemat energi dapat menghemat sumber energi yang tidak dapat 

diperbaharui, selain itu siswa juga dapat menghemat biaya. 

2. Dengan membaca dan mendengarkan materi mengenai hak dan kewajiban 

terhadap sumber energi, siswa dapat mengetahui beberapa kewajiban dan 

hak terhadap sumber energi. 

3. Dengan memperhatikan animasi dan mendengarkan materi mengenai 

manusia dan lingkungan, siswa dapat memahami bahwa manusia 

membutuhkan lingkungan untuk melanjutkan hidup. Jika ingin hidup 

dengan nyaman terus-menerus berarti harus menjaga lingkungan agar tidak 

rusak. 

4. Dengan melakukan wawancara kepada narasumber, siswa dapat 

mengetahui hal yang terjadi jika telah melaksanakan kewajiban terhadap 

lingkungan. 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Hemat Pangkal Kaya 

2. Hak dan Kewajiban terhadap Lingkungan 

3. Manusia dan Lingkungan 

4. Sikap yang harus dimiliki pewawancara 

5. Tahapan wawancara 

 

VI. Model Pembelajaran  

Scientific Learning  
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VII. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Demonstrasi 

5. Penugasan 

 

VIII. Media Pembelajaran/Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran Tematik Tema 9 Sub Tema 1 Pembelajaran 

1berbasis  iSpring Pro 6. 

2. Buku Tematik Tema 9, Kayanya Negeriku, Edisi revisi 2016, Jakarta: 

Kemendigbud. 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

A. Pendahuluan 1. Siswa menjawab salam  

 

15 Menit 

2. Siswa bersama-sama dengan 

guru membaca do’a sebelum 

belajar 

3. Siswa menjawab absensi 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

pengantar topik 

pembelajaran yang diajukan 

guru 

5. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran 

6. Siswa mendengarkan dan 

mengamati cara 

menggunakan media 

pembelajaran iSpring. 
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7. Siswa melatih konsentrasi 

menggunakan game coconut 

kurumba yang ada di media 

pembelajaran 

B. Inti 8. Siswa mendengarkan dang 

mengamati animasi 

mengenai materi hemat 

energi hemat biaya. 

140 Menit 

9. Siswa mengerjakan soal 

tugas di buku tematik tema 9 

hal. 22-23 berdasarkan 

materi hemat energi hemat 

biaya. 

10. Siswa berdiskusi dalam 

kelompok mengenai contoh 

kegiatan yang boros energi 

dan yang tidak boros energi 

di buku tematik tema 9 hal. 

25. 

11. Siswa mendengarkan dan 

mengamati animasi materi 

manusia dan lingkungan 

dalam media pembelajaran 

iSpring. 

12. Siswa menonton video “Desa 

Mina dan Sungainya”. 

13. Masing-masing siswa 

menuliskan hal-hal penting 

yang diambil dari video 

“Desa Mina dan Sungainya”. 
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14. Siswa membaca materi 

mengenai sikap dan tahapan 

wawancara yang ada di 

media pembelajaran iSpring. 

C. Penutup 15. Setelah mempelajari materi 

di atas, siswa mengerjakan 

Evaluasi Pembelajaran di 

media pembelajaran iSpring 

20 Menit 

16. Untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi, guru 

meminta siswa untuk 

melakukan wawancara 

mengenai menjaga 

lingkungan sesuai perintah 

pada buku tematik tema 9 

hal.27 sebagai tugas di 

rumah. 

17. Bersama-sama 

menyimpulkan 

pemebelajaran hari ini 

18. Memberikan refleksi 

19. Mengingtakan siswa untuk 

mempelajarai materi 

berikutnya 

20. Mengajak semua siswa 

membaca do’a sesudah 

belajar. 

 

X. Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes Lisan 

2. Tes tulisan (terlampir dalam media iSpring dan buku tematik) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Nama Sekolah        : MI Sultan Agung       

Mata pelajaran : Tematik  

Kelas / Semester : IV / II (empat) 

Alokasi Waktu : 1 X Pertemuan (5 JP) 

Tema   : Kayanya Negeriku 

Subtema  : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

Pembelajaran ke- : 5 

 

I.   Kompetensi Inti  

1. Menerima, menjalankan, dan  menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab,  santun, peduli,  

dan  percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan  tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan di tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktualdalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

 

II.   Kompetensi Dasar 

IPS 

3.1.  Mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya 

alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 
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sampai tingkat provinsi. 

4.1.  Menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat provinsi. 

SBdP 

3.2.  Mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada 

4.2. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah 

nada 

 

III.   Indikator  

IPS 

1. Siswa dapat membedakan kegiatan ekonomi yang berada di berbagai 

wilayah. 

2. Siswa dapat lebih memahami kegiatan ekonomi dan budaya di berbagai 

wilayah di Indonesia. 

SBdP 

1. Siswa dapat lebih memahami mengenai tempo dan tinggi rendahnya nada. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

IPS 

1. Dengan mendengarkan dan mengamati animasi yang tersedia dalam materi 

Kegiatan Ekonomi Masyarakat tergantung pada SDA, siswa dapat 

membedakan kegiatan ekonomi yang berada di berbagai wilayah. 

2. Dengan menyaksikan video yang berjudul megenal kenampakan alam 

sosial dan budaya di Indonesia, siswa dapat lebih memahami kegiatan 

ekonomi dan budaya di berbagai wilayah di Indonesia. 

SBdP 

1. Dengan menyanyikan lagu lestari alamku ciptaan gombloh dengan tepat, 

siswa dapat lebih memahami mengenai tempo dan tinggi rendahnya nada. 
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V. Materi Pembelajaran 

1. Kegiatan Ekonomi bergantung pada Sumber Daya Alam 

2. Lagu “Lestari Alamku” 

 

VI. Model Pembelajaran  

Scientific Learning  

 

VII. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Demonstrasi 

5. Penugasan 

 

VIII. Media Pembelajaran/Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran Tematik Tema 9 Sub Tema 1 Pembelajaran 

1berbasis  iSpring Pro 6. 

2. Buku Tematik Tema 9, Kayanya Negeriku, Edisi revisi 2016, Jakarta: 

Kemendigbud. 

 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

A. Pendahuluan 1. Siswa menjawab salam  

 

15 Menit 

2. Siswa bersama-sama dengan 

guru membaca do’a sebelum 

belajar 

3. Siswa menjawab absensi 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

pengantar topik 
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pembelajaran yang diajukan 

guru 

5. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran 

6. Siswa mendengarkan dan 

mengamati cara 

menggunakan media 

pembelajaran iSpring. 

7. Siswa melatih konsentrasi 

menggunakan animasi jari 

kelingking dan ibu jari yang 

ada di media pembelajaran 

B. Inti 8. Siswa mendengarkan dan 

memahami animasi yang 

tersedia dalam materi 

Kegiatan Ekonomi 

Masyarakat tergantung pada 

SDA yang ada di media 

pembelajaran iSpring. 

140 Menit 

9. Siswa Menonton Video 

“Mengenal Kenampakan 

Alam Sosial Dan Budaya Di 

Indonesia” 

10. Siswa menuliskan hal-hal 

yang penting untuk 

diteladani dari video 

“Mengenal Kenampakan 

Alam Sosial Dan Budaya Di 

Indonesia” 

11. Siswa mendengarkan lagu 
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“Lestari Alamku” ciptaan 

Gombloh. 

12. Siswa bersama-sama 

menyanyikan lagu “Lestari 

Alamku”. 

C. Penutup 13. Setelah mempelajari materi 

di atas, siswa mengerjakan 

Evaluasi Pembelajaran di 

media pembelajaran iSpring 

20 Menit 

14. Untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi, guru 

meminta siswa untuk 

mengerjakan buku tematik 

tema 9 hal.34 sebagau tugas 

rumah. 

15. Bersama-sama 

menyimpulkan 

pemebelajaran hari ini. 

16. Memberikan refleksi 

17. Mengingtakan siswa untuk 

mempelajarai materi 

berikutnya. 

18. Mengajak semua siswa 

membaca do’a sesudah 

belajar. 

 

X.   Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes Lisan 

2. Tes tulisan (terlampir dalam media iSpring dan buku tematik) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Nama Sekolah        : MI Sultan Agung       

Mata pelajaran : Tematik  

Kelas / Semester : IV / II (empat) 

Alokasi Waktu : 1 X Pertemuan (5 JP) 

Tema   : Kayanya Negeriku 

Subtema  : Kekayaan Sumber Energi di Indonesia 

Pembelajaran ke- : 6 

 

I.   Kompetensi Inti  

1. Menerima, menjalankan, dan  menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Memiliki perilaku  jujur, disiplin, tanggung jawab,  santun, peduli,  

dan  percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan  tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan di tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan faktualdalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 

dan berakhlak mulia 

 

II.   Kompetensi Dasar 

Bahasa Indonesia 

3.3.  Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan 



335 

 

4.3.  Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat 

efektif dalam bentuk teks tulis 

PPKn 

3.2.  Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

4.2.  Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai 

warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

 

III.   Indikator  

Bahasa Indonesia 

1. Siswa dapat mengetahui jenis-jenis dari wawancara. 

2. Siswa dapat lebih memahami wawancara yang baik.  

PPKn 

1. Ssiswa dapat lebih mengetahui pentingnya konservasi. 

2. Siswa dapat memahami pentingnya konservasi untuk melindungi fauna. 

3. Siswa dapat lebih memehami hak dan kewajiban terhadap flora dan fauna. 

4. Siswa dapat mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai lagu daerah 

yang kaya bahasa dan makna terutama mengenai flora dan fauna. 

5. Siswa dapat mengetahui bahwa indonesia memilik bunga indah yang 

bernama bunga cempaka (bungong jeumpa). 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

1. Dengan membaca materi mengenai jenis-jenis wawancara, siswa dapat 

mengetahui jenis-jenis dari wawancara. 

2. Dengan melakukan wawancara mengenai bentuk konservasi di daerah 

sekitar tempat tinggal, siswa dapat lebih memahami wawancara yang baik.  

PPKn 

1. Dengan melakukan wawancara mengenai bentuk konservasi di daerah 

sekitar tempat tinggal, siswa dapat lebih mengetahui pentingnya 

konservasi. 
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2. Dengan mendengarkan audio dan mengamati animasi yang ada dalam 

bahasan konservasi elang di halimun salak, siswa dapat memahami 

pentingnya konservasi untuk melindungi fauna. 

3. Dengan mendengar audio dan mengamati animasi dan gambar yang ada 

dalam bahasan keanekaragaman flora dan fauna, siswa dapat lebih 

memehami hak dan kewajiban terhadap flora dan fauna. 

4. Dengan mendengar dan mempratekkan lagu bungong jeumpa dan manuk 

dadali, siswa dapat mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai lagu 

daerah yang kaya bahasa dan makna terutama mengenai flora dan fauna. 

5. Dengan mempraktekkan dan memahami lagu bungong jeumpa melalui 

audio cerita percakapan Beni dan ayahnya, siswa dapat mengetahui bahwa 

indonesia memilik bunga indah yang bernama bunga cempaka (bungong 

jeumpa). 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Konservasi Elang di Halimun Salak 

2. Keanekaragaman Flora dan Fauna 

3. Lagu “Bungong Jeumpa” 

4. Lagu “Manuk Dadali” 

5. Jenis-jenis Wawancara 

 

VI. Model Pembelajaran  

Scientific Learning  

 

VII. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Demonstrasi 

5. Penugasan 
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VIII. Media Pembelajaran/Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran Tematik Tema 9 Sub Tema 1 Pembelajaran 

1berbasis  iSpring Pro 6. 

2. Buku Tematik Tema 9, Kayanya Negeriku, Edisi revisi 2016, Jakarta: 

Kemendigbud. 

 

IX. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan  Alokasi 

waktu 

A. Pendahuluan 1. Siswa menjawab salam  

 

10 Menit 

2. Siswa bersama-sama dengan 

guru membaca do’a sebelum 

belajar 

3. Siswa menjawab absensi 

4. Siswa menjawab pertanyaan 

pengantar topik 

pembelajaran yang diajukan 

guru 

5. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran 

6. Siswa mendengarkan dan 

mengamati cara 

menggunakan media 

pembelajaran iSpring. 

7. Siswa melatih konsentrasi 

menggunakan game coconut 

kurumba yang ada di media 

pembelajaran 

B. Inti 8. Siswa memperhatikan 

gambar burung yang ada di 

150 Menit 
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media pembelajaran iSpring 

dan di bandingakn dengan 

bentuk lambang negara 

Indonesia, garuda pancasila. 

9. Siswa mendengarkan, 

membaca dan mengamati 

animasi tentang materi 

Konservasi Elang di Halimun 

Salak. 

10. Siswa mendengarkan, 

membaca dan mengamati 

animasi tentang materi 

Keanekaragamn Flora dan 

Fauna. 

11. Siswa menyanyikan Lagu 

“Manuk Dadali” lagu daerah 

Jawa Barat yang berkaitan 

dengan burung garuda 

sebagai lambang negara 

Indonesia. 

12. Siswa berdiskusi kelompok 

satu bangku untuk mencari 

cara melestarikan burung 

elang jawa. 

13. Siswa menyanyikan Lagu 

“Bungong Jeumpa” lagu 

daerah D.I. Aceh yang 

berkaitan dengan salahsatu 

flora yang ada di Indonesia 

yaitu Bunga Cempaka. 
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14. Siswa mendengarkan sebuah 

cerita berupa percakapan 

antara Beni dan Ayahnya 

mengenai Lagu “Bungong 

Jeumpa”. 

15. Siswa berdiskusi kelompok 

satu bangku untuk 

mendiskusikan bersama hak 

dan kewajiban terhadap 

lingkungan setelah 

mempelajari materi 

seblumnya. 

C. Penutup 16. Setelah mempelajari materi 

di atas, siswa mengerjakan 

Evaluasi Pembelajaran di 

media pembelajaran iSpring 

15 Menit 

17. Untuk mengetahui tingkat 

pencapaian kompetensi, guru 

meminta siswa untuk 

melakukan wawancara 

mengenai bentuk-bentuk 

konservasi yang ada di 

sekitar tempat tinggal siswa 

berdasarkan buku tematik 

tema 9 hal.40. 

18. Bersama-sama 

menyimpulkan 

pemebelajaran hari ini 

19. Memberikan refleksi 

20. Mengingtakan siswa untuk 
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mempelajarai materi 

berikutnya 

21. Mengajak semua siswa 

membaca do’a sesudah 

belajar. 

 

X.   Penilaian Hasil Belajar 

1. Tes Lisan 

2. Tes tulisan (terlampir dalam media iSpring dan buku tematik) 
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Lampiran 27 

Dokumentasi 

 

Observasi Pembelajaran Pra Penelitian (Akhir Maret 2017) 
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Uji Coba Kelayakan Media pembelajaran yang Dikembangkan (22 Mei 2017) 
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Pembelajaran Menggunakan Media Pembelajaran Dilanjutkan Mengisi Angket 

Motivasi Belajar Siswa 
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Lampiran 28 

Print Out Media Pmbelajaran 

 

1. Media Pembelajaran 1 
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2. Media Pembelajaran 2 
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353 

 

3. Media Pembelajaran 3 
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4. Media Pembelajaran 4 
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5. Media Pembelajaran 5 
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6. Media Pembelajaran 6 
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