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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini merupakan hasil pengembangan media Bimos (Bilik 

Emosi) sebagai alat untuk stimulasi pemahaman emosi anak dengan autisme 

usia 4-6 tahun. Pengembangan media dilakukan secara bertahap sesuai 

langkah-langkah penelitian pengembangan (research and development). 

4.1.1. Hasil Pengumpulan Informasi 

Hasil observasi dan wawancara awal merupakan kumpulan 

informasi terkait perkembangan pemahaman emosi anak dengan 

autisme dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait 

perkembangan emosi anak dengan autisme usia 4-6 tahun di Kristha 

Pertiwi Homeschooling jenjang TK, Kab. Semarang. Adapun hasil 

observasi dan wawancara awal tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

 Anak dengan autisme kesulitan (belum mampu) menyebutkan 

jenis-jenis emosi yang ditunjukkan 

 Anak dengan autisme belum mampu menyebutkan emosi yang 

dirasakannya kepada orang lain 

 Anak dengan autisme kesulitan mengekspresikan emosinya secara 

tepat dan sesuai 

 Pengenalan jenis-jenis emosi hanya melalui paper and picture dan 

tampilan yang kurang menarik perhatian anak 

 Media yang digunakan guru dalam stimulasi pemahaman emosi 

berupa kartu bergambar emoticon yang kurang menarik 

4.1.2. Hasil Rancangan Desain Awal Produk 

a. Peta Kompetensi 

Rancangan peta kompetensi media bilik emosi yang dibuat 

diadopsi dari Permendikbud No.146 tahun 2014 tentang Indikator 

Pencapaian Perkembangan Anak Usia Lahir – 6 Tahun. 
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Adapun peta kompetensi sebagai berikut: 

Gambar 4.1. Peta Kompetensi Pemahaman Emosi Anak Usia 4-

6 Tahun 

Kompetensi Dasar 
Indikator 

4-5 tahun 5-6 tahun 

Mengenal emosi diri 

dan orang lain 

Menjalin pertemanan 

dengan teman lain 

Beradaptasi secara wajar 

dalam situasi baru 

Menunjukkan reaksi 

emosi secara wajar 

Mempertahankan haknya 

untuk melindungi diri 

dengan bantuan orang lain, 

misalnya meminta bantuan 

pada orang dewasa 

Mempertahankan haknya 

untuk melindungi diri  

b. Peta Materi 

Berikut adalah rancangan peta materi yang telah dibuat yang 

dikembangkan dari peta kompetensi. 

 

Gambar 4.2. Peta Materi Pemahaman Emosi Anak dengan Autisme Usia 4-6 Tahun 

Materi Pokok Isi Materi Penjabaran Materi 

1. Emosi dasar diri 

sendiri dan orang 

lain dalam menjalin 

pertemanan dan 

beradaptasi dengan 

situasi baru 

- Mengenal 

- Menirukan 

- Menyebutkan 

- Memperagakan 

 

Jenis-jenis emosi dasar 

yang dapat distimulasi: 

marah, 

takut,gembira,cemas,kasih 

sayang, sedih. 

2. Ekspresi emosi diri 

sendiri dan orang 

lain dalam menjalin 

pertemanan dan 

beradaptasi dengan 

situasi baru 

- Mengenal 

- Menirukan 

- Menyebutkan 

- Memperagakan 

 

Jenis-jenis ekspresi emosi 

yang dapat distimulasi: 

tersenyum, menangis, 

terkejut, tertawa, dan 

bingung, marah 
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c. Garis Besar Isi Media 

Gambaran rancangan isi media secara garis besar dijabarkan 

GBIM sebagai berikut: 

Gambar 4.3. Garis Besar Isi Media Bilik Emosi 

Judul Bilik Emosi 

Materi pokok Pemahaman Emosi 

Indikator Turunan 1. Mampu membedakan jenis emosi dasar diri 

sendiri 

2. Mampu membedakan jenis ekspresi emosi diri 

sendiri 

3. Mampu menyebutkan jenis emosi dasar diri 

sendiri 

4. Mampu menyebutkan jenis ekspresi emosi diri 

sendiri 

5. Mampu menunjukkan ekspresi emosi diri sendiri 

dengan cara yang sesuai 

6. Mampu memperagakan ekspresi emosi diri sendiri 

Format Media 

1. Judul media “Bilik Emosi” 

2. Foto anak 

3. Nama anak 

4. Kolom gambar emosi 

5. Kantong gambar emosi 

6. Kantong topeng emosi 

7. Gambar-gambar ekspresi emosi 

8. Cermin besar 

9. Kursi kecil 

Cara Kerja Media 

 Gambar-gambar emosi dasar dan ekspresi emosi  

yang dapat dipilih dan diambil anak sesuai 

perasaannya saat datang ke sekolah dan saat 

sepulang sekolah 

 Topeng emosi yang disediakan dapat dipilih dan 

dipakai siswa dengan bantuan guru untuk 
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mengenalkan jenis emosi dasar dan ekspresi emosi 

dengan bantuan visual cermin 

 Anak diarahkan untuk menentukan dan 

menyebutkan sendiri emosi yang dialaminya 

kemudian memasukkannya ke kantong nama 

Gambar Desain 

Media 
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d. Naskah Media 

Rancangan naskah media yang dibuat sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4. Naskah Media Bilik Emosi 

No Visual Treatment 

1 Sisi kiri 

 

Sisi kiri berisi gambar-gambar 

ekspresi emosi dan nama 

ekspresi emosi dan kantong 

berisi topeng bergambar 

ekspresi emosi  yang dapat 

diambil anak untuk dipakai dan 

ditunjukkan di depan cermin. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sisi kanan Sisi kanan bilik digunakan 

untuk anak memilih dan 

menentukan emosi dan ekspresi 

emosi yang dialaminya serta 

sebagai bagian dari evaluasi 

pemahaman anak tentang emosi 

setelah penggunaan media. 
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3 Sisi Tengah: Cermin besar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisi tengah terdapat cermin 

besar dan kantong topen yang 

digunakan anak untuk 

berekspresi dan melihat dirinya 

menggunakan topeng saat 

belajar mengenal emosi dan 

ekspresi emosi 

 

e. Buku Petunjuk Penggunaan 

Buku petunjuk penggunaan media Bimos (Bilik Emosi) dibuat 

untuk memudahkan guru menggunakan media untuk menstimulasi anak 

dengan autisme. Selain itu buku petunjuk penggunaan diperutukkan 

bagi guru untuk meminimalisir kesalahan penggunaan yang fatal saat 

menggunakan media. 

Adapun buku petunjuk penggunaan media Bimos (Bilik Emosi) 

secara garis besar dijabarkan sebagai berikut: 

 Pendahuluan, berisi tentang ulasan singkat media, fungsi media, 

dan sasaran penggunaan media. 

 Panduan awal, berisi tentang keterangan komponen-komponen 

media dan persiapan awal yang harus dilakukan.  

 Perorangan anak, berisi tentang materi pokok yang akan 

diajarkan, pendampingan yang dilakukan guru, manipulasi yang 

dilakukan anak, panduan penggunaan secara perorangan, dan 

evaluasi yang dilakukan guru. 
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 Kelompok anak, berisi tentang materi pokok yang akan 

diajarkan kepada anak secara berkelompok, panduan 

pengguanan secara berkelompok, dan evaluasi yang dilakukan 

guru. 

 Penyimpanan dan perawatan, berisi tentang cara menyimpan 

dan merawat media. 

Isi buku petunjuk penggunaan media Bimos (Bilik Emosi) 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5. 

4.1.2. Hasil Uji Validasi  

a. Hasil Validasi Ahli Materi 

Media Bimos (Bilik Emosi) yang dikembangkan divalidasi 

terlebih dahulu oleh ahli materi. Validasi materi dilaksanakan oleh 

psikolog yang mempunyai latar belakang sesuai dengan materi yang 

dikembangkan. Validasi oleh ahli materi bertujuan untuk mendapatkan 

informasi, kritik, dan saran agar media Bimos (Bilik Emosi) yang 

dikembangkan menjadi produk yang berkualitas secara aspek isi dan 

tujuan, teknis, dan instruksional. Hasil validasi tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. Skor maksimal dari masing-masing item pertanyaan 

dalam lembar validasi adalah 5 sedangkan skor minimun adalah 1. 

Tabel 4.1.  Hasil Validasi Ahli Materi 

Aspek Butir Penilaian Skor 

Kualitas Isi 

dan Tujuan 

1. Kebenaran aspek materi ditinjau dari aspek 

keilmuan 
5 

2. Media mengandung komponen yang 

sesuai/relevan dengan target pencapaian 

anak dengan autisme 

4 

3. Tujuan yang disajikan sesuai dengan 

program pendidikan anak dengan autisme 
4 

4. Sesuai dengan ditaktik metodik yang 

mendorong aktifitas mengenal berbagai 

jenis emosi dan ekspresi emosi dirinya dan 

orang lain sesuai dengan kemampuan 

4 

5. Mempermudah anak belajar mengenal 4 
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tentang emosi dirinya dan orang lain 

6. Mempermudah guru memberikan stimulasi 

pemahaman emosi kepada anak 
4 

7. Membantu guru dalam membuat 

pembelajaran yang lebih efektif 
4 

8. Kelengkapan materi mencakup kompetensi 

dasar (KD) dan indikator yang hendak 

dicapai 

3 

9. Kesesuaian materi dengan media 4 

10. Evaluasi sesuai dengan tujuan dan target 

pencapaian anak 
4 

11. Kesesuaian materi yang terkandung dalam 

media dengan perkembangan anak dengan 

autisme 

4 

12. Mendorong anak untuk mengenal dan 

memahami berbagai jenis emosi dan 

ekspresi emosi 

4 

13. Tingkat kesulitan sesuai dengan tingkat 

berpikir anak dengan autisme 
5 

Kualitas 

Teknis 

1. Ketepatan pemilihan ukuran tulisan 4 

2. Ketepatan pemilihan warna tulisan 4 

3. Kesesuaian warna tulisan dengan latar 4 

4. Kejelasan bahasa yang digunakan 4 

5. Kejelasan tata letak gambar 3 

6. Kesesuaian tampilan 4 

7. Warna gambar 4 

8. Kemenarikan tampilan gambar media 4 

9. Keteraturan desain media 4 

10. Pemilihan warna keseluruhan 4 

11. Tata letak antar komponen media 4 

12. Keserasian ukuran komponan media 3 

13. Kesesuaian ukuran media dengan anak 

pada umumnya 
3 

14. Kejelasan urutan penggunaan 4 
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15. Kemudahan anak menggunakan media 4 

16. Berat media bagi anak 4 

17. Kesinambungan antar komponen media 4 

18. Dukungan bagi keterlibatan anak 

memanipulasi media 
4 

19. Ketahanan media saat dimanipulasi 4 

20. Keamanan media 4 

21. Dukungan bagi kemandirian anak 

memanipulasi media 
4 

Kualitas 

Instruksional 

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya 

bagi anak untuk belajar tentang emosi 

dirinya dan orang lain 

4 

2. Media membantu anak untuk belajar 

tentang emosi dirinya dan orang lain 
4 

3. Media mampu memotivasi anak untuk 

memahami emosi 
4 

4. Memungkinkan strategi instruksional yang 

fleksibel 
5 

5. Aspek pembelajaran tetap mencakup 

kognitif, fisik-motorik dan sosial-

emosional 

4 

6. Menimbulkan interaksi antara anak dan 

guru 
4 

Jumlah 159 

Rentang Rerata Skor 3,36 < X ≤ 4,08 

Rerata Skor 3,975 

Persentase 80% 

 

Hasil validasi ahli materi menunjukkan hasil jumlah skor sebesar 

159 dengan persentase 80 %, dan rerata skor sebesar 3,975 dengan 

kategori “sesuai”. 

b. Hasil Validasi Ahli Media 

Media Bimos (Bilik Emosi) yang dikembangkan divalidasi 

terlebih dahulu oleh ahli media. Validasi media dilaksanakan oleh yang 

mempunyai latar belakang guru senior berpengalaman sesuai dengan 
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media yang dikembangkan. Validasi oleh ahli media bertujuan untuk 

mendapatkan informasi, kritik, dan saran agar media Bimos (Bilik 

Emosi) yang dikembangkan menjadi produk yang berkualitas secara 

aspek isi dan tujuan, teknis, dan instruksional. Hasil validasi tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. Skor maksimal dari masing-masing item 

pertanyaan dalam lembar validasi adalah 5 sedangkan skor minimun 

adalah 1. 

Tabel 4.2. Hasil Validasi Ahli Media 

Aspek Butir Penilaian Skor 

Kualitas Isi dan 

Tujuan 

1. Kebenaran aspek materi ditinjau dari aspek 

keilmuan 
4 

2. Media mengandung komponen yang 

sesuai/relevan dengan target pencapaian 

anak dengan autisme 

5 

3. Tujuan yang disajikan sesuai dengan 

program pendidikan anak dengan autisme 
4 

4. Sesuai dengan ditaktik metodik yang 

mendorong aktifitas mengenal berbagai jenis 

emosi dan ekspresi emosi dirinya dan orang 

lain sesuai dengan kemampuan 

4 

5. Mempermudah anak belajar mengenal 

tentang emosi dirinya dan orang lain 
4 

6. Mempermudah guru memberikan stimulasi 

pemahaman emosi kepada anak 
4 

7. Membantu guru dalam membuat 

pembelajaran yang lebih efektif 
5 

8. Kelengkapan materi mencakup kompetensi 

dasar (KD) dan indikator yang hendak 

dicapai 

4 

9. Kesesuaian materi dengan media 4 

10. Evaluasi sesuai dengan tujuan dan target 

pencapaian anak 
4 

11. Kesesuaian materi yang terkandung dalam 4 
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media dengan perkembangan anak dengan 

autisme 

12. Mendorong anak untuk mengenal dan 

memahami berbagai jenis emosi dan ekspresi 

emosi 

4 

13. Tingkat kesulitan sesuai dengan tingkat 

berpikir anak dengan autisme 
4 

Kualitas Teknis 1. Ketepatan pemilihan ukuran tulisan 4 

2. Ketepatan pemilihan warna tulisan 4 

3. Kesesuaian warna tulisan dengan latar 4 

4. Kejelasan bahasa yang digunakan 4 

5. Kejelasan tata letak gambar 4 

6. Kesesuaian tampilan 4 

7. Warna gambar 4 

8. Kemenarikan tampilan gambar media 4 

9. Keteraturan desain media 4 

10. Pemilihan warna keseluruhan 4 

11. Tata letak antar komponen media 4 

12. Keserasian ukuran komponan media 4 

13. Kesesuaian ukuran media dengan anak pada 

umumnya 
4 

14. Kejelasan urutan penggunaan 5 

15. Kemudahan anak menggunakan media 4 

16. Berat media bagi anak 4 

17. Kesinambungan antar komponen media 4 

18. Dukungan bagi keterlibatan anak 

memanipulasi media 
4 

19. Ketahanan media saat dimanipulasi 4 

20. Keamanan media 4 

21. Dukungan bagi kemandirian anak 

memanipulasi media 
4 

Kualitas 

Instruksional 

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi 

anak untuk belajar tentang emosi dirinya dan 

orang lain 

4 
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2. Media membantu anak untuk belajar tentang 

emosi dirinya dan orang lain 
4 

3. Media mampu memotivasi anak untuk 

memahami emosi 
4 

4. Memungkinkan strategi instruksional yang 

fleksibel 
4 

5. Aspek pembelajaran tetap mencakup 

kognitif, fisik-motorik dan sosial-emosional 
4 

6. Menimbulkan interaksi antara anak dan guru 4 

Jumlah 163 

Rentang RerataSkor 3,36 < X ≤ 4,08 

Rerata Skor 4,075 

Persentase 82% 

 

Hasil validasi ahli materi menunjukkan hasil jumlah skor sebesar 163 

dengan persentase 82 %, dan rerata skor sebesar 4,075 dengan kategori 

“sesuai”. 

4.1.4. Hasil Revisi Produk 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi dan ahli media, media 

Bimos (Bilik Emosi) yang dikembangkan sudah sesuai, namun ada 

sedikit perbaikan yang perlu dilakukan untuk nantinya dapat 

dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Berikut penjelasan revisi yang 

berisikan masukan, komentar dan saran dari kedua ahli tersebut. 

a. Hasil Revisi Ahli Materi 

 Media sebaiknya diperbesar dengan menambah lebar kiri dan 

kanan sepanjang ± 10 cm sehingga anak punya ruang untuk 

melakukan pergerakan atau ekspresi. Selain itu, dapat 

memungkinkan guru untuk leluasa bergerak saat mendampingi 

anak memanipulasi media. Tampilan media sebelum dan 

sesudah diperbesar dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 

2. 

 Bahan untuk tempat komponen evaluasi (sisi kanan - pemilihan 

emosi datang dan pulang) diganti dengan yang lebih kuat dan 

elastis. Bahan yang dimaksud dapat menggunakan perekat 
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velcro sehingga anak hanya akan menempel. Sehingga tidak 

perlu memasukkan agar media tidak cepat rusak. Tampilan sisi 

kanan media sebelum dan sesudah diperbaiki dapat dilihat pada 

Lampiran 1 dan Lampiran 2. 

 Sarung penutup media yang awalnya menggunakan kain 

sebaiknya diganti dengan material anti air. Hal ini dimaksudkan 

untuk mencegah media tidak mudah terkena air saat dibawa 

dalam kondisi hujan. 

 Media sebaiknya digunakan secara individual. Mengingat 

karakteristik anak yang masih kesulitan untuk fokus serta 

adanya kecenderungan munculnya agresifitas maka media lebih 

cocok digunakan oleh individual anak. Selain itu, anak lebih 

intens belajar dan stimulasi yang dilakukan guru akan lebih 

optimal. Oleh sebab itu, petunjuk penggunaan untuk kelompok 

anak pada buku panduan penggunaan dihilangkan. 

 Alur pelaksanaan pada buku petunjuk diformat menjadi 1 

halaman, tidak terpisah. Hal ini dimaksudkan untuk 

memudahkan membaca alur pelaksanaan. Tampilan sebelum 

dan sesudah perbaikan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 

Lampiran 2. 

 Form evaluasi dilengkapi dengan tanggal pelaksanaan, 

keterangan skala, catatan pengamatan, serta tanda tangan guru. 

Selain itu, form evaluasi sebaiknya dibuat terpisah dari buku 

panduan penggunaan, agar guru mudah melakukan evaluasi dan 

menjadi pegangan guru. Tampilan form sebelum dan sesudah 

diperbaiki dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. 

 Koreksi penggunaan istilah „manipulasi‟ pada buku panduan 

penggunaan. Dikarenakan buku penggunaan akan digunakan 

guru, maka sebaiknya menggunakan istilah yang lebih jelas 

maknanya. Oleh sebab itu, kata „manipulasi‟ diganti kata 

„bermain‟ yang menggambarkan keseluruhan kegiatan anak 
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selama menggunakan media. Tampilan sebelum dan sesudah 

perbaikan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. 

b. Hasil Revisi Ahli Media 

 Kartu emosi pada sisi kanan media sebaiknya ditempelkan 

bukan dimasukkan. Saran ini sama seperti saran sebelumnya 

oleh ahli materi. Sehingga bahan yang digunakan untuk 

menempel adalah perekat velcro. Tampilan sisi kanan media 

sebelum dan sesudah diperbaiki dapat dilihat pada Lampiran 1 

dan Lampiran 2. 

 Topeng dikreasikan bukan hanya dengan bentuk emoticon, 

tetapi juga dengan berbagai karakter-karakter yang disukai anak-

anak agar anak tertarik dan terdorong untuk bermain. Oleh 

sebab itu, topeng dibuat berbentuk menyerupai wajah kartun 

manusia laki-laki dan perempuan dengan enam ekspresi 

berbeda. Tampilan sisi topeng media sebelum dan sesudah 

diperbaiki dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. 

 Nama media sebaiknya disingkat agar mudah disebut dan  

diingat anak. Maka nama media berubah menjadi „Bimos‟ yang 

merupakan kependekan dari „Bilik Emosi‟.  

4.2.Pembahasan 

4.2.1. Pembahasan Hasil Pengembangan Produk 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan 

(research and development). Hasil penelitian dan pengembangan ini 

adalah produk media Bimos (Bilik Emosi) sebagai alat untuk stimulasi 

pemahaman emosi anak dengan autisme usia 4-6 tahun. Terdapat 

beberapa masalah yang melatarbelakangi pengembangan media dalam 

penelitian ini. Masalah-masalah tersebut meliputi: (a) kesulitan yang 

dialami anak dengan autisme dalam menyebutkan jenis-jenis emosi 

yang ditunjukkan; (b) anak dengan autisme belum mampu 

menyebutkan emosi yang dirasakannya kepada orang lain; (c) anak 

dengan autisme kesulitan mengekspresikan emosinya secara tepat dan 

sesuai; (d) jenis-jenis emosi yang dikenalkan guru hanya melalui paper 
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and picture dengan tampilan yang kurang menarik perhatian anak; dan 

(e) dtimulasi pemahaman emosi oleh guru belum optimal. 

Penelitian dan pengembangan ini dilaksnakan dengan mengacu 

pada tahapan penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall 

(dalam Sugiyono, 2011) yang memaparkan ada sepuluh tahap dalam 

penelitian pengembangan. Kesepuluh langkah tersebut dibatasi menjadi 

lima tahap. Adapun faktor-faktor yang mendasari pembatasan tersebut 

yaitu: 

a. Keterbatasan waktu 

Waktu dan proses yang ditempuh dalam melakukan penelitian 

dan pengembangan dengan sepuluh tahapan relatif panjang dan 

lama. Oleh karena itu, melalui pembatasan tahapan penelitian dan 

pengembangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil 

penelitian yang lebih akurat sehingga nantinya dapat dilanjutkan ke 

tahapan selanjutnya berdasarkan data yang lebih valid. 

b. Keterbatasan biaya 

Penelitian dan pengembangan ini memerlukan biaya yang 

relatif besar jika dilakukan dalam sepuluh tahap sekaligus. Oleh 

sebab itu, diperlukan pembagian pembatasan tahapan yang 

disesuaikan dengan jumlah biaya yang dapat dijangkau pada saat 

ini. 

c. Pendapat Borg & Gall 

Borg & Gall menyarankan untuk membatasi penelitian dan 

pengembangan dalam skala kecil termasuk langkah penelitian 

dalam penelitian tesis dan disertasi. 

Kelima tahap penelitian dan pengembangan ini meliputi: (a) 

potensi dan masalah; (b) pengumpulan informasi; (c) desain produk; (d) 

validasi desain; dan (e) revisi desain.  

Tahap potensi dan masalah dilakukan untuk mengetahui berbagai 

permasalahan yang dialami anak dengan autisme usia 4-6 tahun. 

Setelahnya, dilakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan 

permasalah yang dialami anak dengan autisme usia 4-6 tahun untuk 
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dikaji dan diberikan solusi yang dikembangkan berupa media Bilik 

Emosi. Kemudian, desain produk dibuat berdasarkan alur pembuatan 

desain produk yang ditetapkan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kisi-

kisi instrumen penelitian dengan berpedoman pada kriteria menurut 

Walker dan Hess. Kriteria penilaian menurut Walker dan Hess 

dikembangkan menjadi intrumen penelitian dalam bentuk lembar 

penilaian untuk uji validitas media oleh ahli materi dan ahli media. 

Selanjutnya, rancangan produk media yang telah dibuat divalidasi oleh 

ahli materi dan ahli media sebanyak satu kali. Hal ini disebabkan oleh 

rerata skor termasuk dalam kategori „sesuai‟ sehingga sudah memenuhi 

standar untuk layak diujicobakan pada penelitian selanjutnya. 

4.2.2.  Pembahasan Hasil Validasi 

Perhitungan rerata skor data yang diperoleh bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan media Bimos (Bilik Emosi) sebagai alat untuk 

stimulasi pemahaman emosi anak dengan autisme usia 4-6 tahun. Hasil 

validasi yang diperoleh dibandingkan dengan kategori hasil konversi 

data kuantitaif ke data kualitatif, seperti yang terlampir pada Tabel 3.4. 

a. Hasil Validasi Ahli Materi 

Terdapat 40 pertanyaan dalam lembar validasi ahli materi. Ahli 

materi melakukan validasi sebanyak satu kali. Berdasarkan data 

dapat diketahui skor yang diperoleh sebesar 159 dengan persentase 

80%, dan rerata skor sebesar 3,975 dengan kategori “sesuai”. 

Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 13. Hasil 

perhitungan validasi ahli materi pada setiap aspek dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Hasil Validasi Ahli Materi pada Tiap Aspek 

Aspek Skor 

Kualitas Isi dan Tujuan 53 

Kualitas Teknis 81 

Kualitas Instruksional 25 

Jumlah 159 

Rentang Rerata Skor 3,36 < X ≤ 4,08  



 

58 
 

Rerata Skor 3,975 

Kategori Skor Sesuai 

 

Rerata skor akhir dari validasi ahli materi sebesar 3,975 berada 

pada rentang Xi + 0,6 Sbi < X ≤ Xi + 1,8 Sbi dengan rerata 3,36 < X 

≤ 4,08 atau kategori “sesuai”. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

diketahui bahwa media Bimos (Bilik Emosi) yang dikembangkan 

layak untuk digunakan dan diujicobakan sebagai alat untuk 

stimulasi pemahaman emosi anak dengan autisme usia 4-6 tahun di 

Kristha Pertiwi Homeschooling jenjang TK. Penilaian produk oleh 

ahli materi berdasarkan rerata skor, disajikan dalam diagram 

berikut. 

Gambar 4.5. Diagram Rerata Skor Hasil Validasi Ahli Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b. Hasil Validasi Ahli Media 

Terdapat 40 pertanyaan dalam lembar validasi ahli media. 

Ahli media melakukan validasi sebanyak satu kali. Berdasarkan 

data dapat diketahui skor yang diperoleh sebesar 163 dengan 

persentase 82%, dan rerata skor sebesar 4,075 dengan kategori 

“sesuai”. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 14. 

Hasil perhitungan validasi ahli media pada setiap aspek dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Hasil Validasi Ahli Media pada Tiap Aspek 

Aspek Skor 

Kualitas Isi dan Tujuan 54 

Kualitas Teknis 85 

Kualitas Instruksional 24 

Jumlah 163 

Rentang Rerata Skor 3,36 < X ≤ 4,08  

Rerata Skor 4,075 

Kategori Skor Sesuai 

 

Rerata skor akhir dari validasi ahli media sebesar 4,075 

berada pada rentang Xi + 0,6 SBi < X ≤ Xi + 1,8 SBi dengan rerata 

3,36 < X ≤ 4,08 atau kategori “sesuai”. Berdasarkan hasil tersebut, 

dapat diketahui bahwa media Bimos (Bilik Emosi) yang 

dikembangkan layak untuk digunakan dan diujicobakan sebagai alat 

untuk stimulasi pemahaman emosi anak dengan autisme usia 4-6 

tahun di Kristha Pertiwi Homeschooling jenjang TK. Penilaian 

produk oleh ahli mediaberdasarkan rerata skor, disajikan dalam 

diagram berikut. 

 

Gambar 4.6. Diagram Rerata Skor Hasil Validasi Ahli Materi 
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