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ABSTRAK 

 

YUNI PERMATA SARI RITONGA, 1163311110.“Pengembangan Media 

Mini Book Untuk Meningkatkan Kemampuan Bercerita Pada Subtema 1 

Lingkungan Tempat Tinggalku Kelas IV SDN 104206 Sei Rotan T.A 

2019/2020”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Negeri 

Medan, 2020.  

 Masalah dalam penelitian ini adalah tidak tersedianya media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran. Guru cenderung menggunakan buku siswa saja di 

kelas IV SDN 104206 Sei Rotan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menghasilkan 

media pembelajaran mini book yang dapat meningkatkan kemampuan bercerita; 

(2) Mengetahui tingkat kelayakan media mini book pada subtema 1 Lingkungan 

Tempat Tinggalku Kelas IV Sekolah Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan (Research and Development) yang mengacu pada model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu tahap analysis (analisis), 

design (desain), development (pengembangan), implementation (implementasi), 

dan evaluation (evaluasi).   

Subjek penelitian ini adalah validator ahli media dan validator ahli materi, 

tidak menggunakan uji coba lapangan karena belum berakhirnya COVID-19 di 

Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan angket kepada ahli 

media dan ahli materi.  

Berdasarkan hasil penelitian, media mini book yang dikembangkan telah 

divalidasi oleh validator ahli media yaitu Ibu Imelda Free Unita Manurung, S.Pd., 

M.Pd pada tahap I memperoleh hasil presentase kelayakan 84% termasuk dalam 

kriteria “Sangat Baik” dengan tingkat kelayakan “Sangat Layak” dan pada tahap 

II memperoleh hasil presentase kelayakan 94,6% termasuk dalam kriteria “Sangat 

Baik” dengan tingkat kelayakan “Sangat Layak”, sedangkan menurut validator 

ahli materi yaitu Bapak Faisal, S.Pd., M.Pd pada tahap I memperoleh hasil 

presentase kelayakan 85,3% termasuk dalam kriteria “Sangat Baik” dengan 

tingkat kelayakan “Sangat Layak” dan pada tahap II memperoleh hasil presentase 

kelayakan 93,3% termasuk dalam kriteria “Sangat Baik” dengan tingkat 

kelayakan “Sangat Layak” berdasarkan hasil validasi oleh ahli media dan ahli 

materi maka media mini book layak digunakan dalam proses pembelajaran di 

kelas.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa media mini 

book untuk meningkatkan kemampuan bercerita pada subtema 1 lingkungan 

tempat tinggalku layak digunakan untuk pembelajaran siswa kelas IV SDN 

104206 Sei Rotan.  
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