
ABSTRAK 

 Esther Restie Marnala, NIM 509144014. Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis Blog Pada Kompetensi Rias Wajah Sehari-hari Pada Kelas X Tata 

Kecantikan Kulit di SMK Negeri 3 Pematang Siantar. 

 Penelitian ini bertujuan untuk Mengembangkan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis Blog Pada Kompetensi Rias Wajah Sehari-hari untuk kelas X Tata Kecantikan Kulit 

SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Pematang Siantar 

yang terletak di jalan Medan, KM 10,5 Pematang Siantar. Penelitian dilakukan pada hari 

Rabu tanggal 5 November 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah research and 

development, yakni penelitian ini termasuk penelitian pengembangan pendidikan yang 

dimaksudkan untuk menghasilkan produk pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sesuai 

kebutuhan. Subjek penelitian dalam pengembangan produk blog pembelajaran interaktif 

adalah 2 orang validasi ahli materi, 2 orang validasi ahli media pembelajaran dan siswa kelas 

X SMK Negeri 3 Pematang Siantar yang berjumlah 28  siswa. Instrument pengumpulan data 

pada pengembangan ini berupa lembar angket yang di sebarkan kepada ahli materi, ahli 

media dan siswa. Data dianalisis menggunakan tehnik statistik deskriptif. Hasil penelitian 

yang diperoleh dari validasi ahli materi menyatakan bahwa pada aspek kelayakan isi dinilai 

sangat baik dengan persentase 90 persen. Pada aspek penyajian materi dinilai sangat baik 

dengan persentase nilai 98 persen dan pada aspek kebahasaan materi dinilai sangat baik 

dengan persentase 96 persen. Secara keseluruhan validasi ahli materi dinilai sangat baik 

dengan persentase 94,6 persen. Hasil validasi ahli media pada aspek kualitas penyajian media 

dinilai sangat baik dengan persentase 92,0 persen dan pada aspek desain media pembelajaran 

dinilai sangat baik dengan persentase 94 persen. Secara keseluruhan validasi ahli media 

pembelajaran dinilai sangat baik dengan persentase nilai 93,0 persen. Hasil uji coba lapangan 

pada siswa kelas X pada aspek kualitas materi pembelajaran dinilai baik dengan persentase 

nilai 88,6 persen dan pada aspek tampilan media pembelajaran dinilai sangat baik dengan 

persentase nilai 90,2 persen.  

Media pembelajaran interaktif berbasis blog pada kompetensi rias wajah sehari-hari 

yang dikembangkan termasuk dalam kriteria sangat baik, untuk itu disarankan kepada guru-

guru untuk selalu memanfaatkan media sebagai alat bantu pembelajaran. 


