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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran wordpress agar layak
digunakan pada mata pelajaran kecantikan dasar sebagai bahan ajar atau sumber belajar bagi siswa
kelas X di SMK Negeri 1 Beringin.
Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian R&D (Research and
Development). Pada penelitian ini adapun yang menjadi objek penelitian adalah pengembangan
media berbasis wordpress kecantikan dasar pada materi rias wajah sehari-hari. Subjek dalam
penelitian ini adalah 3 ahli materi dan 2 ahli media, dimana 3 ahli materi terdiri dari Dosen
Program Studi Tata Rias Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Medan
dan 2 ahli media terdiri dari Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan.
Hasil Penelitian pengembangan media pembelajaran menunjukkan bahwa hasil penelitian dari ahli
materi 90,94% dengan kriteria “Sangat Baik” dan ahli media 92,63% dengan kriteria “Sangat
Baik”. Hal tersebut membuktikan bahwa media pembelajaran wordpress yang dikembangkan
layak digunakan untuk mata pelajaran kecantikan dasar pada materi rias wajah sehari-hari
Kata Kunci : Research and Development (R&D), Media Pembelajaran Wordpress Kecantikan
Dasar

A. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Masalah
Dasar kecantikan merupakan
mata pelajaran produktif untuk kelas
X Tata Kecantikan SMK Negeri 1
Beringin. Pada mata pelajaran dasar
kecantikan materi pokok yang harus
dikuasai oleh siswa antara lain rias
wajah sehari-hari, creambath, hair
spa, hair mask. Siswa kelas X tata
kecantikan dinyatakan kompeten
dalam
mata
pelajaran
dasar
kecantikan jika mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu
70.
Salah satu bentuk media yang
dapat digunakan oleh guru dalam
meningkatkan proses pembelajaran
pada materi yang diajarkan adalah
media
pembelajaran
berbasis
wordpress. Media pembelajaran
berbasis wordpress tersebut dapat

dimaknai sebagai bahan ajar yang
ditampilkan menggunakan perangkat
elektronik berupa web. Beberapa
perangkat
elektronik
untuk
membangun media pembelajaran
dapat berupa Contain Managemen
System (CMS) Wordpres sebagai
tempat menyajikan materi, situs
berbagi video Youtube, dan Quiz
Management System (QMS) ClassMarker yang
dapat menyajikan
sistem penilaian otomatis berbasis
web (Nurohman, 2014).
Berdasarkan latar belakang
diatas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul
“Pengembangan media berbasis
wordpress pada mata pelajaran
kecantikan dasar di SMK Negeri 1
Beringin”
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C. METODE PENELITIAN
a. Metode Pengembangan Produk
Metode
penelitian
yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian Research
and Development (R&D) karena
penelitian ini termasuk dalam
penelitian pengembangan Pendidikan
yang
dimaksudkan
untuk
menghasilkan produk pembelajaran.
Menurut Borg and Gall dalam
(Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa
penelitian
dan
pengembangan
(research
and
development),
merupakan metode penelitian yang
digunakan untuk mengembangkan
atau memvalidasi produk-produk
yang digunakan dalam Pendidikan
dan pembelajaran. Pengembangan
yang
dilakukan
adalah
pengembangan media Wordpress.
b. Teknik Pengumpulan Data
Teknink pengumpulan data
adalah cara untuk memperoleh data
sesuai dengan data yang dibutuhkan.
Pengumpulan data bertujuan untuk
mengetahui apakah pengembangan
𝑷=

media wordpress kecantikan dasar
dapat diterima atau tidak dalam
pembelajaran di SMK Negeri 1
Beringin.
c. Desain Produk
Pada
tahapan
design
kegiatan yang dilakukan adalah
mempersiapkan Dasar desain dari
produk
dan
website
yang
digunakan Adapun website yang
digunakan adalah Wordpress.
d. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian
pengembangan ini menggunakan
analisis deskriptif kualitatif. Semua
data yang terkumpul dianalisis
dengan teknik kualitatif. Data
kualitatif yang berupa pernyataan
sangat kurang baik, kurang baik,
cukup baik, baik, sangat baik diubah
menjadi data kualitatif dengan skala
1 sampai 5. Hasilnya dirata-ratakan
dan digunakan untuk menilai kualitas
media
wordpress
kosmetika.
Menurut Sugiyono (2016), kriteria
penilaian secara deskriptif presentase
dengan rumus sebagai berikut:

𝒇
𝒙 𝟏𝟎𝟎 %
𝒏

Dimana :
P: Presentase
F: Jumlah frekuensi jawaban responden terhadap suatu pilihan
N: Jumlah responden
Hasil dari skor penilaian tersebut
kemudian dicari rata-ratanya dari
sejumlah subjek sampel uji coba dan
dikonversikan
kepertanyaan
penilaian untuk menentukan kualitas

dan tingkat kemanfaatan produk
yang
dihasilkan
bersadarkan
pendapat pengguna. Pengonversian
skor menjadi persyaratan penilaian
ini dapat dilihat dalam tabel 1

Tabel 1. Kriteria Penilaian
Nilai

Kriteria

A
B
C

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik

Persentase
(%)
100 - 90%
89 - 70%
69 - 50%
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D

Kurang Baik

49 - 30%

E

Sangat Kurang Baik

29 - 0%

Sumber: Sugiyono (2017)
D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian Pengembangan
Produk
Pada proses pengembangan
media
wordpress
pada
mata
pelajaran kecantikan dasar pada
siswa kelas X SMK Negeri 1
Beringin. Di masa pandemi Covid-19
membawa perubahan di dunia
Pendidikan, di mana kegiatan
pembelajaran harus dilakukan secara
daring
atau
online
sehingga
penelitian
ini
dilakukan
dan
divalidasi oleh ahli materi dan ahli
media. Mata pelajaran kecantikan
dasar ini memerlukan media untuk
mendukung dan mempermudah
siswa untuk dapat belajar mandiri.
Media wordpress merupakan
sebuah aplikasi atau software yang
dapat digunakan secara gratis serta
dapat dikembangkan sesuai dengan
keperluan pembelajaran sehingga
memudahkan
siswa
dalam
mengakses
pelajaran.
Media
wordpress
diharapkan
mampu
menjadi media pembelajaran yang
dapat membantu siswa belajar
mandiri serta memahami mata
pelajaran kecantikan dasar dengan
baik. Tahapan awal yang dilakukan
dalam penelitian pengembangan
media ini adalah memastikan
kelengkapan
fasilitas
daya
pendukung
sekolah.
Waktu
penelitian
dan
pengembangan
dilakukan pada bulan September
2020.
Data
pada
penelitian
pengembangan ini merupakan data
kualitatif yang selanjutnya dianalisis
dengan data statistik deskriptif.
b. Analisis Kebutuhan Produk

Proses
pertama
yang
dilakukan
adalah
melakukan
observasi dengan cara menganalisis
kebutuhan siswa SMK Negeri 1
Beringin. Analisis kebutuhan siswa
dilakukan dengan cara membagikan
angket secara online kepada siswa
kelas X Tata Kecantikan sebanyak
30 siswa dan dilakukan juga analisis
kebutuhan guru kepada 2 guru yang
pernah mengajar pada mata pelajaran
kecantikan dasar, dan setelah itu data
yang telah dikumpulkan dianalisis.
Kegiatan analisis kebutuhan siswa
dan
analisis
kebutuhan
guru
dimaksudkan untuk memperoleh
informasi apa saja yang dibutuhkan
oleh siswa dan guru dalam
mengembangkan media wordpress
agar tujuan proses belajar mengajar
dapat
tercapai.
Hasil
angket
kebutuhan guru dan siswa dijadikan
dasar dalam pengembangan media
wordpress pada mata pelajaran
kecantikan dasar.

Diagram 1. Analisis Kebutuhan
Siswa Tata Kecantikan Kelas X
SMK Negeri 1 Beringin
c. Pembahasan Hasil Penelitian
Pengembangan
media
Wordpress pada mata pelajaran
kecantikan
dasar
dilaksanakan
berdasarkan tahapan sebagaimana
yang terdapat dalam prosedur
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penelitian. Penelitian pengembangan
ini dimulai dari analisis kebutuhan,
dengan hasil pengumpulan data
kebutuhan guru (83,5%) dan
kebutuhan
siswa
(82,8%)
menunjukkan bahwa media sangat
dibutuhkan untuk mendukung dalam
proses belajar mengajar. Analisis
kebutuhan dalam pengembangan
media Wordpress pada mata
pelajaran kecantikan dasar terdapat
beberapa tahap yaitu : mengkaji
kurikulum dan mengidentifikasi
materi yang dibutuhkan untuk
pengembangan media Wordpress
pada materi rias wajah sehari-hari.
Tahap selanjutnya adalah
mendesain
produk.
Dalam
mendesain
produk
dilakukan
beberapa hal diantaranya menyusun
konsep dengan membentuk kerangka
besar produk dengan menyusun
produk yang terdiri dari materi, dan
video. File yang dihasilkan dari
pengembangan media ini dapat
digunakan pada komputer, laptop,
tablet ataupun handphone dengan
memasukkan link media Wordpress
Setelah produk selesai, tahap
selanjutnya adalah melakukan uji
kelayakan atau validasi oleh ahli
media dan materi dibidangnya.
Validasi ahli materi bertujuan untuk
memberikan
masukan
dan
mengevaluasi materi pada mata
pelajaran kecantikan dasar. Validasi
oleh ahli materi menyatakan bahwa
(90,94%) materi “sangat baik”
digunakan. Validasi oleh ahli media
bertujuan untuk memberi masukan
dan mengevaluasi media Wordpress
pada mata pelajaran kecantikan
dasar. Validasi oleh ahli media
menyatakam bahwa (92,63%) media
“sangat baik” digunakan.
Berdasarkan
penjabaran
diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa
media
pembelajaran

Wordpress pada mata pelajaran
kecantikan dasar layak digunakan
pada materi rias wajah sehari-hari
pada siswa kelas X Tata Kecantikan
SMK Negeri 1 Beringin
E. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan
rumusan,
tujuan, hasil, dan pembahasan
penelitian pengembangan media
pembelajaran
Wordpress
dasar
kecantikan pada mata pelajaran
Kecantikan Dasar dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Pengembangan produk
Pada tahap ini disimpulkan bahwa
media
pembelajaran
yang
dikembangkan mendapat skor
penilaian ahli materi 90,94
termasuk dalam kategori “ Sangat
Baik”, dan ahli Media 92,63
termasuk dalam kategori “Sangat
Baik”.
2. Kelayakan produk
Pada tahap ini disimpulkan bahwa
media pembelajaran Wordpress
kecantikan
dasar
yang
dikembangkan layak digunakan
pada materi rias wajah sehari-hari
pada siswa kelas X Tata
Kecantikan SMK Negeri 1
Beringin.
Berdasarkan
hasil
tanggapan dari ahli materi
diperoleh skor penilaian 90,94
dengan kriteria “Sangat Baik“ dan
ahli media 92,63 dengan kriteria
“Sangat Baik“.
b. Saran
Berdasarkan hasil temuan
yang diuraikan pada kesimpulan
serta hasil penelitian, berikut ini
diajukan beberapa saran :
1. Media
pembelajaran
Wordpress kecantikan dasar ini
adalah alat untuk membantu
dalam proses penyampaian
pembelajaran khususnya pada
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materi make up wajah seharihari. Guru juga masih sangat
diperlukan sebagai fasilitator
dan siswa terlibat aktif dalam
proses pembelajaran.
2. Media
pembelajaran
Wordpress kecantikan dasar
mulai saat ini sebaiknya
digunakan
sebagai
media
pembelajaran karena mampu
memberi umpan balik yang
lebih baik bagi siswa dan siswa
menjadi lebih tertarik untuk
belajar make up wajah seharihari.
\
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