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ABSTRAK 

 

 

RISYA TRI ANNISA. Pengembangan Media Website dalam Pendidikan Karakter 

Gemar Membaca untuk Meningkatkan Literasi Ekonomi Siswa IPS SMA Negeri 

91 Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2018. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk 

website untuk meningkatkan pendidikan karakter gemar membaca siswa yang 

diaplikasikan kedalam literasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian 

research and development (R&D) dengan metode four-D (Define atau 

perencanaan, Design atau perancangan, Development atau pengembangan dan 

Disseminate atau penyebarluasan) namun dalam penelitian ini hanya pada sampai 

tahap Development atau pengembangan. Dalam penelitian ini menguji terdiri dari 

satu ahli media dan satu ahli materi serta 40 orang siswa SMA Negeri 91 Jakarta. 

Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan angket yang dilakukan 

untuk review dari siswa serta nilaian uji yang dilakukan oleh ahli media dan ahli 

materi. Adapun penilaian yang diberikan oleh siswa dengan menggunakan angket 

mendapat nilai rata-rata sebesar 84,9% yang berarti amat baik, sementara itu 

penilaian yang dilakukan oleh ahli media diperoleh nilai rata-rata sebesar 70% 

yang berarti baik, penilaian yang diberikan oleh ahli materi sebesar 70% yang 

berarti baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media website pendidikan 

karakter gemar membaca untuk meningkatkan literasi ekonomi siswa layak untuk 

dipakai.   

 
Kata kunci: Website, media, research and development 
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ABSTRACT 

 

RISYA TRI ANNISA. Website Develoment to Character Education Avid Reader 

for Increase Students’s Economic Literacy in Social Studies 91 Senior High 

School  Jakarta. Faculty of  Economy, State University of Jakarta. 2018. 

 

This study aims to develop learning media in the form of websites to improve the 

education of students who avid read characters that are applied into economic 

literacy. This research uses research and development (R & D) research with 

four-D method (Define, Design, Development and Disseminate) but in this 

research only at Development stage or development. In this study the test 

consisted of one media expert and one material expert and 40 students of SMA 

Negeri 91 Jakarta. The technique used is to use a questionnaire conducted for the 

review of the students as well as test judgments conducted by media experts and 

material experts. The assessment given by the students using the questionnaire 

received an average score of 84.9% which means very good, while the assessment 

made by the media expert obtained an average value of 70% which means good, 

the assessment provided by the material expert at 70% which means good. So it 

can be concluded that the media educational websites like reading characters to 

improve the economic literacy of students deserve to be used. 

Keyword : Website, media, research and development 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 

ا  َم ا َك َم ْل َربِ  اْرَْحُْه َن الرَّْْحَِة َوُق لِ  ِم اَح الذُّ َن ا َج َُم َواْخِفْض ََل
ريًا اِِن َصِغ  َرب ََّي

  

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 

ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 

berdua telah mendidik aku waktu kecil". 

(Q.S Al Israa’, 17:23) 

Man shabara zhafira. Siapa yang bersabar akan beruntung. Jangan risaukan 

penderitaan hari ini, jalani saja dan lihatlah apa yang akan terjadi di depan. Karena 

yang kita tuju bukan sekarang, tapi ada yang lebih besar dan prinsipil, yaitu 

menjadi manusia yang telah menemukan misinya dalam hidup. 

- Ahmad Fuadi - 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat dan karunianya 

yang telah diberikan.  

 

Skripsi ini ini saya persembahkan untuk keluarga saya, terutama dan paling utama 

untuk kedua orang tua saya, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan harapan 

dengan ketulusan dan kasih sayang tanpa henti yang akan selalu saya syukuri.  

 

Terima kasih untuk semua sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah 

memberikan dukungan dan mendoakan. Terima kasih atas segala yang kalian 

berikan untuk saya. Semoga Allah SWT, membalas dan memudahkan segala 

urusan. Aamin ya Rabbal Alamin. 

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/3012699.Ahmad_Fuadi
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KATA PENGANTAR 

        Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

karunia berupa berbagai nikmat dan juga akal yang luar biasa kepada seluruh 

manusia, berkat rahmat dan karunia-Nya lah skripsi  ini dapat terselesaikan. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW yang diutus menjadi rahmat untuk seluruh alam, yang telah mengeluarkan 

manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. 

         Selama penelitian proposal ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tidak 

sedikit kesulitan dan hambatan yang dialami. Namun, berkat kerja keras, doa, 

perjuangan, kesungguhan hati dan dorongan serta masukan-masukan yang positif 

dari berbagai pihak untuk penyelesaian skripsi ini semua dapat teratasi. Oleh 

sebab itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

2. Suparno, M.Pd dan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan 

Dosen Pembimbing 2, yang telah membimbing, memberikan saran serta 

memberikan masukan untuk penelitian ini. 

3. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1. Yang telah 

memberikan masukan, bimbingan serta saran yang membangun untuk 

penelitian ini. 

4. Seluruh dosen Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Program studi 

Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 
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ilmu pengetahuan serta bimbingan kepada peneliti selama mengikuti 

perkuliahan, semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapat 

keberkahan dari Allah SWT.  

5. Kepala sekolah, guru-guru dan staff tata usaha beserta siswa-siswi  SMA 

Negeri 91 Jakarta yang telah mendukung dan membantu jalannya 

penelitian ini.  

6. Keluarga tercinta  ayahanda Syahran dan ibunda Yanti Setyorini serta 

kakak Doni Pradana yang mendukung dan mendoakan satiap langkah 

selama menyusun proposal ini. 

7. Sahabat tersayang Sari Ristyanti dan Melisa Ramadhanti yang selalu 

mendorong untuk tetap semangat dan menemani peneliti dalam penelitian 

skripsi.  

8. Keluarga PPS Delba Nabiya Putri, Lia Maulidia, Annisa Karrima, Diah 

Indriani, Trirahayu Sekar Arum yang selalu mendoakan, yang sangat 

membantu menghilangkan stres, tempat berbagi untuk segala cerita dan 

keluh kesah, memberi motivasi untuk tetap semangat dalam penelitian 

skripsi. 

9. Keluarga  FAJ Dhea Shiva Olivia, Lusita Achmad, Nur Sakinah, Karina 

Rahayu, danYosilinda Oktaviani yang memberikan dukungan, dorongan 

dan masukan serta saran dan rekan MTM lainnya yang telah memberikan 

semangat serta izin untuk mengerjakan proposal ini di sekertariat MTM. 

10. Teman-teman Prapalazt Shifa Rakhmawati, Syarifah Ramadhani, Edwin 

Rivaldi, Hilal Hamdan, Reza Ardhian P, Dwita Puji Lestari, dan segenap 
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angkatan 17 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk 

dukungan serta doa yang telah dikirimkan.  

11. Regina Tantri, Nur Fitriani, Muhamad Rifki Fadilah, Laura Wini Febrin, 

Risca Zaqia Ilma, Amos Jonathan, Anggo Laksono, Heru Tri Laksono, 

Pradana Yoga Utama, Gunawan Hadi Prasetyono serta Seluruh teman-

teman seperjuangan Pendidikan Ekonomi A dan B angkatan 2014 yang 

telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada peneliti, 

semoga kekeluargaan kita akan tetap terjalin, sukses untuk kita semua. 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dalam hal penelitian baik secara 

teknik maupun penyusunannya. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun untuk laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, 

baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. 

 


