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ABSTRAK 

 

DEWI SINTA AYU LESTARI. NIM 3152131004.  Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Audio Visual pada Materi Interaksi Sosial di Kelas VII 

SMP Negeri 36 Medan Tahun Ajaran 2019/2020. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Geografi Fakutas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2019.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ; 1) Kelayakan media 

pembelajaran berbasis audio visual pada materi interaksi sosial di kelas VII SMP 

Negeri 36 Medan Tahun Ajaran 2019/2020. 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 36 Medan, yang berada di Jalan STM 

No.12 Kelurahan C Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII dengan jumlah 318 orang siswa yang terdiri dari 

10 kelas. Sampel diambil secara acak sebayak 1 kelas yaitu kelas VII-1 dengan 

jumlah 31 orang siswa untuk dilakukan uji coba produk pada kelompok besar dan 

kelompok kecil, penetapan untuk kelas kecil dilakukan juga secara acak diambil 5 

orang siswa dan untuk kelompok besar keseluruhannya. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah Research and Development(R&D) dengan prosedur 

pengembangan 4D oleh Thiagarajan yang terdiri dari empat tahapan utama yaitu 

pendefenisian, perancangan, pengambangan, dan penyebaran.Teknik 

pengumpulan data yang digunakan berupa angket dengan Skala Likert yang 

diberikan kepada ahli media dan ahli materi untuk mengukur kelayakan media 

pembelajaran berbasis audio visual dan angket yang diberikan kepada siswa 

mengenai tanggapan siswa terhadap tampilan media serta menilai pemahaman 

siswa mengenai materi yang disajikan. 

Hasil validasi ahli media mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

93,21%, hasil validasi ahli materi mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

92,64%, serta hasil uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 93,91%, dengan rata-rata persentase 

nilai kelayakan sebesar 93,25% pada kriteria sangat layak. Dengan demikian, 

media pembelajaran berbasis audio visual yang dikembangkan pada materi 

interaksi sosial layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, 

media audio visual akan disebarluaskan melalui media sosial diantaranya 

YouTobe dengan nama channel Ayu Lestari, dan Facebook dengan akun Dewi 

Sinta Ayu L. 

 

 


