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ABSTRAK 

 

Berdasarkan masalah di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dan SDN 1 

Way Dadi diperoleh data yakni: sekolah belum memaksimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, belum optimal penggunaan media 

pembelajaran pada mata pelajaran tematik yang dapat diakses melalui android. 

Mengingat saat ini peserta didik belajar daring yang memungkinkan setiap peserta didik 

menggunakan android sebagai penunjang pembelajaran. Minimnya sumber belajar 

yang digunakan, sumber belajar hanya mengandalkan buku tema. Kurangnya 

penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik 

dan belum adanya penggunaan media yang mudah dibawa kemana-mana. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengembangan dan kelayakan media pembelajaran 

berbantuan Adobe Flash berbasis Android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research 

and Development) dengan prosedur 4D. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu 

ahli materi, ahli media, respon pendidik dan respon peserta didik. Subjek dalam 

penelitian adalah peserta didik SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dan SDN 1 

Way Dadi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yakni berupa angket yang 

diberikan kepada ahli materi dan ahli media. Adapun angket respon pendidik serta 

angket respon peerta didik untuk melihat kemenarikan produk yang dikembangkan. 

Hasil penelitian menunjukkan media pembelajaran berbantuan adobe flash 

berbasis android layak digunakan sebagai media pembelajaran pada pembelajaran 

tematik kelas V SD/MI. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan validasi ahli materi 

sebesar 85,83%, ahlimediasebesar 98,21%, respon peserta didik sebesar 90,26%, dan 

respon pendidiksebesar 95,82%. Berdasarkan hasil pemerolehan tersebut dpat 

disimpulkan bahwa a media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android 

layak dan dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran pada pembelajaran 

tematik kelas V SD/MI. 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Adobe Flash, Android, Pembelajaran Tematik 
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MOTTO 

 

جُ  ُٔ ا  ْٕ ـ ُ
ِخَرِة نِيَس ۤ ْعُد اِْلٰ َٔ ٌْ اََسأْتُْى فَهََٓۗا فَاَِذا َجۤاَء  اِ َٔ َْفُِسُكْى ۗ ُْتُْى ِِلَ ُْتُْى اَْحَس ٌْ اَْحَس َُْكْى اِ نِيَْدُخهُٕا ْٕ َٔ

ا تَْتِبْيًرا ْٕ ا َيا َعهَ ْٔ نِيُتَبُِّر َّٔ ٍة  َل َيرَّ َّٔ ُِ اَ ْٕ ا َدَخهُ ًَ ْسِجَد َك ًَ    اْن

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. 

dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) untuk dirimu 

sendiri. (QS. Al-Isra: 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

Dengan rahmat penuh rasa syukur, alhamdulillahirabbil„alamin kepada Allah 

SWT, berkat ridho-Nya saya dapat meyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang berarti dalam hidup saya, antaralain: 

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak M. Soleh dan Ibu Ernawati yang telah bersusah 

payah membesarkan, mendidik, dan membiayai selama menuntut ilmu serta selalu 

memberikan dorongan, semangat, do„a, nasehat, cinta dan kasih sayang yang tiada 

henti. Merekalah figur istimewa dalam hidupku,penyemangatku. 

2. Kakak-kakakku tersayang Ahmad Firmansyah dan Agus Saprizal yang senantiasa 

memberikan motivasi demi tercapainya cita-citaku, terimakasih untuk segala bentuk 

pengorbanan demi segera selesainya tugas akhir ini. 

3. Adikku tersayang Agung Setiawan yang telah memberikan doa dan semangat. 

4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

RIWAYAT HIDUP 

  

Tri Putri Handayani dilahirkan di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung 

Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 Desember 1999. Anak ketiga dari 

empat bersaudara dari pasangan tangguh Bapak M.Soleh dan Ibu Ernawati. 

Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Gunung Sugih lulus pada tahun 2011. 

Dilanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gunung Sugih 

lulus pada  tahun 2014. Kemudian dilanjutkan kembali pada jenjang Sekolah Menengah 

Atas di SMA Negeri 1 Gunung Sugih lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 

2017, melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan mengambil 

program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtida„iyah(PGMI) melalui Ujian Masuk 

Perguruan Tinggi Keislaman Negeri (UM-PTKIN) 

Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah 

(KKN-DR) di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten 

Lampung Tengah dan penulis juga telah melaksanakan kegiatan Program Pengalaman 

Lapangan (PPL) di sekolah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

 KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmanirrahim, 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah senatiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu meyelesaikan skripsi ini sebagai 

tugas akhir dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

(S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtida„iyah (PGMI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Perjalanan 

panjang dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana penulis banyak menerima bantuan 

dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu : 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakutlas Tarbiyah dan Keguruan. 

2. Syofnidah Ifrianti, M.Pd selaku Ketua Jurusan dan Nurul Hidayah, M.Pd selaku 

Sekretaris Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang telah memberikan 

kesempatan dan kemudahan penulis dalam mengikuti pendidikan sampai 

terselesaikannya penulisan skripsi ini. 

3. Ida Fiteriani, M.Pd selaku Pembimbing I dan Anton Tri Hasnanto, M.Pd selaku 

Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini 

sehingga dapat terselesaikan. 

4. Ridho Agung Juantara, M.Pd, Sherly Amelia, M.Ti, Yuli Yanti, M.Pd.I, dan Nurul 

Hidayah, M.Pd selaku Validator. 

5. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah mendidik dan memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

6. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Guru Madrasah Ibidaiyah (PGMI) Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 

khususnya PGMI kelas C angkatan 2017, yang sudah memberikan semangat kepada 

penulis. 

7. Kakak Iparku Eka Widyasmin dan Susilawati terimakasih atas dukungan dan 

semangatnya selama ini. 

8. Keponakan-keponakanku tersayang Fathir, Faris dan Qiandra terimakasih banyak 

untuk canda tawa dan hiburannya selama ini. 

9. Sahabat-sahabatku Anisa Rosalinda, Erika Cahyaning Putri, Elia Mertawati, Nurul 

Atika, Konitatun Istikhomah, Eka Yulia Indah Sari, Destiya Ningsih, Ika Cahyanti, 

Maharani, Enneke, Ukhti Fadila dan Winda Cicilia. Terimakasih telah menjadi 

sahabat berbagi cerita, suka duka, motivasi, dukungan, serta masukan sehingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

10. Keluarga dr. Rosmala Dewi yang telah memberikan dukungan kepada penulis 

sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini 



 

x 
 

 Bandar Lampung,                2021 

Penulis 

 

 

 

 

      Tri Putri Handayani 

 1711100225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. 1 

ABSTRAK ..................................................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................................... iii 

PERSETUJUAN ........................................................................................................... iv 

PENGESAHAN ............................................................................................................. v 

MOTTO ........................................................................................................................ vi 

PERSEMBAHAN ................................................................................................ vii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. viii 

KATA PENGANTAR .................................................................................................. ix 

DAFTAR ISI ................................................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 

A. Penegasan  Judul ..................................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah........................................................................... 2 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah ................................................ 7 

D. Rumusan Masalah ................................................................................... 7 

E. Tujuan Pegembangan............................................................................... 8 

F. Manfaat Penelitian ................................................................................... 8 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan ............................................. 14 

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................................ 12 

A. Deskripsi Teoritik .................................................................................. 12 

1. Media Pembelajaran ......................................................................... 12 

 2.   Pengembangan Media Pembelajaran ................................................. 17 

 3.   Adobe Flash ........................................................................................... 18 

 4.    Android .......................................................................................... 20 

 5.   Pembelajaran Tematik ...................................................................... 21 

B. Kerangka Berpikir ................................................................................. 24 

BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................... 27 

A. Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan ......................................... 27 



 

xii 
 

B. Desain Penelitian Pengembangan ........................................................... 27 

C. Prosedur Penelitian Pengembangan ........................................................ 27 

1. Pendefinisian (Define) ....................................................................... 28 

2. Perencanaan (Design) ....................................................................... 29 

3. Pengembangan (Develop) .................................................................. 30 

4. Penyebaran (Disseminate) ................................................................. 31 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan .................................................. 33 

E. Subjek Uji Coba Penelitian Pengembangan .............................................. 33 

F. Instrumen Penelitian ............................................................................ 33 

G. Uji Coba Produk ................................................................................. 39 

H. Teknik Analisis Data ............................................................................. 39 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................ 43 

A. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pengembangan ......................................... 43 

1. Tahap Pendefinisian(Define) ............................................................. 43 

2. Tahap Perencanaan (Design) ............................................................. 51 

3. Tahap Pengembangan (Develop) ........................................................ 54 

4. Tahap Penyebaran(Disseminate) ........................................................ 71 

B. Pembahasan........................................................................................... 71 

1. Penilaian Kelayakan Produk .............................................................. 72 

2. Uji Coba Produk ............................................................................... 74 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 76 

A. Kesimpulan ........................................................................................... 76 

B. Rekomendasi ......................................................................................... 76 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

3.1 Tabel Kisi-Kisi Ahli Materi......................................................................................35 

3.2 Tabel Kisi-Kisi Ahli Media......................................................................................36 

3.3 Tabel Kisi-Kisi Respon Pendidik..............................................................................37 

3.4 Tabel Kisi-Kisi Respon Peserta Didik......................................................................38 

3.5Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban................................................................ 40 

3.6 Kriteria Validasi para Ahli........................................................................................41 

3.7 Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban................................................................41 

3.8 Kriteria Validasi Pendidik dan Peserta Didik...........................................................42 

4.1 Hasil Analisis Tugas Tema Peristiwa Dalam Kehidupan Kelas V SD/MI...............46 

4.2 Analisis Tujuan Pembelajaran Pada Media Pembelajaran........................................49 

4.3 Hasil Validasi Materi Tahap 1................................................................................ .55 

4.4 Hasil Validasi Media Tahap 1..................................................................................57 

4.5 Hasil Validasi Media Tahap 2..................................................................................59 

4.6 Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi......................................................................61 

4.7 Perbaikan Saran/Masukan Ahli Materi....................................................................61 

4.8 Saran Perbaikan Validasi Ahli Media......................................................................62 

4.9 Perbaikan Saran/Masukan Ahli Media....................................................................63 

4.10 Hasil Respon Peserta Didik Skala Kecil................................................................ 66 

4.11 Hasil Respon Peserta Didik Skala Besar................................................................67 

4.12 Hasil Tanggapan Pendidik.....................................................................................69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

2.1 Gambar Tampilan Menu Adobe Flash CS6.............................................................19. 

2.2 Gambar Tampilan Lembar Kerja Adobe Flash CS6................................................ 19 

2.3Alur Pembelajaran Tematik SD/MI..........................................................................22 

2.4 Kerangka Berpikir....................................................................................................25 

3.1 Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembangan MenurutThiagarajan..................28 

3.2 Modifikasi Pengembangan Model 4D.................................................................... .32 

4.1 Grafik Validasi Materi Tahap 1...............................................................................56 

4.2 Grafik Hasil Validasi Media Tahap 1......................................................................58 

4.3 Grafik Hasil Validasi Media Tahap 2......................................................................60 

4.4 Grafik Persentase Validasi Ahli Materi Tahap 1.....................................................73 

4.5 Grafik Perbandingan Ahli Media Tahap 1 dan Tahap 2..........................................74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Instrumen Observasi Guru 

Instrumen Wawancara Guru 

Nota Dinas 

Surat Permohonan Penelitian 

Surat Balasan Penelitian SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

Surat Balasan Penelitian SDN 1 Way Dadi 

Berita Acara Validasi Ahli Materi 

Surat Tugas Validasi Ahli Materi 

Surat Pengantar Validasi Ahli Materi 1 

Surat Keterangan Validasi Ahli Materi 1 

Data Hasil Angket Validasi Tahap 1 Validator Materi 1 

Surat Pengantar Validasi Ahli Materi 2 

Surat Keterangan Validasi Ahli Materi 2 

Data Hasil Angket Validasi Tahap 1 Validator Materi 2 

Berita Acara Validasi Ahli Media 

Surat Tugas Validasi Ahli Media 

Surat Pengantar Validasi Ahli Media 1 

Surat Keterangan Validasi Ahli Media 1 

Data Hasil Angket Validasi Tahap 1 Validator Media 1 

Data Hasil Angket Validasi Tahap 2 Validator Media 1 

Surat Pengantar Validasi Ahli Media 2 

Surat Keterangan Validasi Ahli Media 2 

Data Hasil Angket Validasi Tahap 1 Validator Media 2 

Data Hasil Angket Validasi Tahap 2 Validator Media 2 

Respon Pendidik Kelas V SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

Respon Pendidik Kelas V SDN 1 Way Dadi 

Rekapitulasi Respon Peserta Didik SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

Rekapitulasi Respon Peserta Didik SDN 1 Way Dadi 

Dokumentasi Penelitian 

Surat Keterangan Bebas Plagiasi 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan  Judul 

Sebagai langkah awal dalam  penelitian ini, untuk menghindari 

kesalahpahaman, maka peneliti perlu menjelaskan dan menjabarkan beberapa kata 

tentang judul ini. Judul yang peneliti maksud yaitu: “PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN BERBANTUAN ADOBE FLASH BERBASIS ANDROID 

PADA PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS V SD/MI”. Berikut ini uraian 

beberapa  istilah dalalm judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan adalah salah satu bentuk penelitian yang digunakan untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Pengembangan yang 

dimaksud dalam  judul ini adalah menghasilkan suatu produk baru dan menguji 

validitas dan keefektifan produk tersebut untuk diterapkan dalam pembelajaran.
1
 

2. Media pembelajaran adalah media yang digunakan guru dalam mengajar sebagai 

sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (peserta 

didik).
2
Dalam penelitian ini media pembelajaran adalah alat bantu dalam 

pembelajaran yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi 

pembelajaran dari guru ke peserta didik untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar. 

3. Adobe Flash adalah perangkat lunak untuk membuat gambar vektor maupun 

animasi, video dan multimedia interaktif.
3Adobe Flashyang cocok digunakan 

untuk mengembangkan media pembelajaran adalah Adobe Flash Profesional 

CS6dikarenakan Adobe Flashini masih tergolong terbaru dan sangat relevan 

sehingga masih banyak orang yang menggunakannya untuk membuat media 

pembelajaran. 

4. Android merupakan sistem operasi mobile platform komprehensif yang bersifat 

open source berbasis Linux yang diperuntukkan untuk mobile device. Android 

salah satu sistem operasi yang paling diminati di masyarakat karena memiliki 

keunggulan yaitu sifatnya yang open source sehingga memberikan kebebasan 

para pengembang untuk menciptakan aplikasi.
4
 

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, h. 

297. 
2Nunuk Suryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2018), h. 4. 
3Wulan Maya Sari, dkk. Validitas Mobile Pocket Book Berbasis Android  Menggunakan Adobe 

Flash  Pada Materi Suhu dan Kalor. Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika. Vol. 7. No. 1, (Februari 

2019), h. 37. 
4Irnin Agustina, dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Mobile Learning Berbasis  

Android”, Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika, Vol. 3. No 1, (Juni 2017), h. 59. 
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5. Pembelajaran Tematik adalah penggabungan atau perpaduan dari beberapa mata 

pelajaran dalam satu tema yang sama..
5
 

Jadi yang peneliti maksud dari judul skripsi ini adalah untuk melakukan 

pengembangan media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada 

pembelajaran tematik kelas V SD/MI. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia saat ini telah memasuki era perubahan revolusi industri 4.0 yang 

berimbas pada perubahan perilaku masyarakat baik secara sosial maupun budaya. 

Salah satu aktivitas  yang terdampak dari revolusi 4.0 adalah proses pembelajaran. 

Dimana dengan adanya revolusi industri 4.0 ini proses pembelajaran memiliki 

peran penting bagi peserta didik tentang kecakapan teknologi dan informasi. 

Pemanfaatan teknologi informasi pada dunia pendidikan di era revolusi 4.0 

menekankan peserta didik agar mengembangkan pembelajaran dengan dukungan 

teknologi.
6
 

Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah banyak 

menghasilkan inovasi baru untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satunya 

adalah semakin banyaknya variasi media pembelajaran. Teknologi dan media 

pembelajaran pada masa sekarang ini tidak dapat dipisahkan, penggunaan teknologi 

yang diminati banyak orang, membuat teknologi sebagai salah satu media 

pembelajaran yang cukup efektif bagi peserta didik dan memudahkan guru dalam 

menyampaikan pembelajaran.
7
Menurut  UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 

Pasal 1 Ayat 20, “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Hal ini ditegaskan 

dalam al-Qur‟an An-Nahl (16) ayat 78: 

َجَعَم نَُكىُ   َّٔ ٌَ َشْيـ ًۙا  ْٕ ًُ تُِكْى َِل تَْعهَ ٰٓ ٌِ اُيَّ ْٕ
ٍْْۢ بُطُ ُ اَْخَرَجُكْى يِّ

ّللّاٰ َٔ  ٌَ ْٔ اِْلَْفـ َِدةَ ۙ نََعهَُّكْى تَْشُكُر َٔ اِْلَْبَصاَر  َٔ َع  ًْ انسَّ  

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati 

nurani, agar kamu bersyukur”.  

                                                             
5Maulana Arafan Lubis, Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI Implementasi Kurikulum 

2013  HOTS (Higher Order Thinking Skills), Yogyakarta: Samudera Biru, 2019, h. 6. 
6 Feri Hidayatullah Firmansyah, dkk. “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 

Android Untuk Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh di Universitas Pendidikan Indonesia”, Jurnal 

Pendidikan Multimedia, Vol. 1, No 2 (2019), h. 100 
7Dewi Suminar, “ Penerapan Teknologi Sebagai Media  Pembelajaran Pada Mata Pelajaran 

Sosiologi”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 
2, No. 1 (2019), h. 776 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan 

ketidaktahuan, kemudian Allah membekalinya dengan indera, berupa pendengaran, 

penglihatan dan hati nurani. Melalui indera tersebut manusia dapat mengetahui 

sesuatu.Kegiatan pembelajaran dilaksanakan untuk membentukwatak, membangun 

pengetahuan, sikap serata pengalaman untuk meningkatkan mutu kehidupan peserta 

didik.
8
Pembelajaran erat kaitannya dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. 

Pembelajaran harus memperhatikan karakteristik peserta didik, dimana terdapat 

peserta didik tipe auditif, visual dan kinestetik. Penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran akan menghubungkan ketiga karakteristik peserta didik tersebut, 

sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Seorang pendidik dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran dapat menggunakan media pembelajaran, dari yang 

sederhana seperti gambar foto, lukisan hingga penggunaan teknologi yang canggih 

seperti LCD, serta penggunaan komputer dan smartphone. 

Media adalah alat penyampai pesan/informasi yang digunakan guru dalam 

menyajikan pembelajaran yang tidak dapat dilihat langsung oleh siswa, dapat 

ditampilkan secara tidak langsung melalui media
9
. Media pembelajaran merupakan 

sarana yang membantu pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga 

siswa menjadi antusias dan termotivasi dalam belajar, dengan media dapat 

meningkatkan daya pikir dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

disampaikan. Media yang dibuat oleh guru, dapat berupa media elektronik, media 

cetak, bagan (chart), peta/globe, slide atau transparan yang diproyeksikan dengan 

menggunakan OHP, penampilan, demontrasi, permainan (games), cerita, LKS, 

miniatur dan masih banyak lagi jenis-jenis yang dapat dikategorikan sebagai media 

pembelajaran.
10

 

Media diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan dan merangsang 

peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Hubungan media dan 

pembelajaran sangat erat kaitannya, sehingga guru dan calon guru hendaknya 

memahami hubungan tersebut. Sebagaimana dikemukakan (Salomon, Perkins & 

Globerson) bahwa seorang pengajar dapat memahami hubungan antara proses 

kognitif dan media seperti apa yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan 

belajar peserta didik, maka secara tidak langsung dapat menentukan media apa 

yang harus dibuat dan gunakan dalam pembelajaran,dengan didasari teori media 

yang berkaitan dengan proses kognitif dan sosial sehingga membentuk 

pengetahuan siswa dengan baik.
11

 

                                                             
8
 Moh. Khoirul Anwar, “Pembelajaran Mendalam Untuk Karakter Siswa Sebagai 

Pembelajar,” Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol 2, No. 2 (16 Desember 

2017), h. 98 
9
 Nunuk Suryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 5 
10

 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, ( Jakarta: 

PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h. 291. 
11

Nunuk Suryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya,...h. 5. 
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Media pembelajaran berperan penting dalam sistem pembelajaran, tanpa 

media proses pembelajaran tidak bisa berlangsung secara optimal. Salah satu 

media yang digunakan adalah media pembelajaran interaktif. Hal ini dijelaskan 

dalam Al-Qur‟an Surah Ar-Ra‟d (13)  ayat 11: 

ِ ۗاِ 
ٍْ اَْيِر ّللّاٰ ّ  ِي ََ ْٕ ّٖ يَْحفَظُ ٍْ َخْهفِ ِي َٔ  ِّ ٍِ يََدْي  بَْي

ٍْْۢ ّ  ُيَعقِّٰبٌت يِّ اَِذآ اََراَد نَ َٔ ْىۗ  ِٓ َْفُِس ا َيا بِاَ ْٔ ى يَُغيُِّر
ٍو َحتّٰ ْٕ َ َِل يَُغيُِّر َيا بِقَ

ٌَّ ّللّاٰ

الٍ  َّٔ  ٍْ ّٖ ِي َِ ْٔ ٍْ ُد َيا نَُْٓى يِّ َٔ ۚ  ّ ًءا فَََل َيَردَّ نَ ْٕۤ ٍو ُس ْٕ ُ بِقَ
 ّللّاٰ

Artinya:“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu 

kaum sebelum mereka berusaha untuk merubah keadaan mereka sendiri. Dengan 

adanya media pembelajaran interaktif diharapkan peserta didik dapat melakukan 

pembelajaran secara mandiri.Pada era globalisasi saat ini, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Penggunaan teknologi oleh manusia 

memberikan inovasi dalam membantu menyelesaikan pekerjaan
12

. Dalam dunia 

pendidikan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan media 

pembelajaran.
13

 

Salah satu pengembangan media pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi adalah media pembelajaran berbantuan Adobe Flash. Adobe Flash 

adalah software aplikasi komputer yang dapat menciptakan animasi dan konten 

multimedia. Menurut Ardy Saputro (2016:5) Adobe Flash merupakan perangkat 

lunak komputer yang digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi, 

animasi yang dihasilkan Adobe Flash adalah animasi kompleks berupa objek, 

background dan pergerakan tampilan dapat diciptakan sendiri oleh pemakai. 

Adobe Flash menyediakan berbagai macam fitur yang mampu membuat dan 

mengolah teks maupun objek sehingga hasil tampak lebih menarik dan hasil 

produk dapat dijalankan di smartphone maupun di komputer.
14

 

Dengan mengembangkan media pembelajaran berbantuanAdobe Flashini 

diharapkan mampu membuat media pembelajaran yang inovatif dan membantu 

dalam menyediakan media pembelajaran yang dapat diakses di smartphone 

berbasis android. Jarang sekali pemanfaatan teknologi android ini digunakan 

dalam pembelajaran, padahal jika android ini dimanfaatkan dalam pembelajaran 

memberikan dampak positif.
15

 Salah satunya dengan memanfaatkan android 

                                                             
12 Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), h. 243. 
13 Yulia Siska, Pembelajaran IPS di SD/MI, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), h. 243. 
14 Nanda Dewi, dkk, Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada Mata Kuliah Teori 

dan Praktik Plambing di Program Studi S1 PVKB UNJ,Jurnal Pendidikan Teknik Sipil, Vol. 7, No. 2 

(Agustus 2018) h. 27 
15Ahmad Danial Zulkarnain dan Tri Endang Jatmikowati, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbantuan Adobe Flash CS6 Berbasis Android Pokok Bahasan Segitiga”,Jurnal Gammath, Vol. 3. 
No. 1 (Maret 2018), h. 50 
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sebagai media pembelajaran tematik. Sudah saatnya guru ikut andil dalam 

mengembangkan teknologi pembelajaran tematik khususnya teknologi android. 

Sehingga dapat memanfaatkan kebiasaan siswa yang tidak bisa lepas dari android 

ini dan dapat merubah kebiasaan siswa menggunakan android hanya untuk 

bermain game ataupun sosial media saja menjadi menggunakan android untuk 

belajar. 

Media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android dapat 

memudahkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran dimana saja dan 

kapan saja, tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu dan pada waktu 

tertentu. Media pembelajaran ini merupakan aplikasi berisi pembelajaran Tematik 

Pada Tema 7  untuk peserta didik Sekolah Dasar kelas V. Aplikasi ini 

memanfaatkansmartphone android. Pengembangan media pembelajaran ini 

didasari pada kenyataan bahwa media pembelajaran yang selama ini digunakan 

pendidik hanya berupa gambar atau cuplikan video yang mewakili dari beberapa 

materi saja. 

Sedangkan muatan dalam pembelajaran tematik ada muatan pembelajaran 

PPKn, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, serta 

Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Dengan muatan mata pelajaran yang banyak, 

pendidik hanya mampu menyediakan media secara terbatas dan belum 

menggunakan media pembelajaran yang khusus untuk pembelajaran tematik, yang 

dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara 

yang telah dilakukan peneliti saat pra penelitian di SDN 1 Way Dadi diketahui 

bahwa peserta didik kelas V SDN 1 Way Dadi rata-rata sudah  menggunakan 

androidsebagai penunjang pembelajaran daring.Sekolah belum memaksimalkan 

pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran khususnya dalam menciptakan media 

pembelajaran. Sistem pembelajaran daring di SDN 1 Way Dadi khususnya pada 

mata pelajaran tematik hanya melaui whatsapp group yaitu pemberian tugas 

dengan cara memfoto soal yang di berikan guru lalu jika sudah di 

kerjakan,jawaban peserta didik di kirim melalui personal chat dengan guru. Guru 

belum menyediakan media pembelajaran pada mata pelajaran tematik yang dapat 

diakses melalui android, guru hanya mengandalkan buku tema sebagai sumber 

belajar dan media belajar.
16

 

Menurut  Ibu Messy Isnawati, S.Pd selaku pendidik kelas V SDN 1 Way 

Dadi jika pembelajaran tatap muka biasanya menggunakan metode ceramah dan 

tanya jawab, sumber belajar mengandalkan buku tema, media yang digunakan 

biasanya media gambar yang menyesuaikan materi. Pada saat pembelajaran 

dikelas, siswa lebih banyak menyimak teks pada buku tema dan penjelasan dari 

guru sehingga siswa menjadi pasif dan kurang terdorong untuk berpikir kritis. 

Guru belum mengembangkan media pembelajaran yang menekankan pada 

                                                             
16

 Messy Isnawati Putri, Hasil Wawancara Guru Kelas V, SDN 1 Way Dadi, Bandar 

Lampung, 14 September 2020. 
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aktivitas siswa, sehingga siswa hanya dituntut  untuk mengerti konsep dan aktif 

tanpa menggunakan alat atau sarana yang dapat memudahkan siswa memahami 

mareri serta tersedianya sarana berupa LCD proyektor belum mampu 

dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Kurangnya penggunaan media 

pembelajaran dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik dan belum 

adanya penggunaan media yang mudah dibawa kemana-mana.Penggunaan media 

pembelajaran yang inovatif sangat diperlukan dalam pembelajaran dengan 

demikian perlu dilakukan pengembangan media pemelajaran yang inovatif agar 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan meningkatkan antusiasme siswa 

dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa optimal. 

Menurut Ibu Sinta Bella Arista, S.Pd selaku pendidik kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung pada saat di wawancarai media pembelajaran 

yang ada di sekolah seperti media gambar, media cetak seperti buku dan lks, dan 

menciptakan video pembelajaran sebagai penunjang pembelajaran daring. Sekolah 

memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran hanya berupa video 

pembelajaran dan saat sekolah tatap muka biasanya menggunakan buku tema, 

media gambar, media yang dibuat siswa, media benda nyata dan menggunakan 

LCD. Karena kami setiap hari menggunakan media video pembelajaran saat 

pandemi ini siswa lama-kelamaan menjadi bosan, karena guru-guru hanya bisa 

membuat media video pembelajaran sebagai penunjang pembelajaran daring saat 

ini. Kesulitan dalam membuat media pembelajaran tematik ini guru harus mampu 

membuat media yang menarik dan tidak bosan, mampu membuat durasi video 

pembelajaran tidak terlalu lama tapi menyangkut semua materi, karena tematik ini 

merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema.
17

 

Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis 

android untuk memberikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik. Media 

pembelajaran ini dapat diakses dimana saja, jadi peserta didik bisa belajar dimana 

saja layaknya disekolah ataupun bimbingan belajar. Media pembelajaran ini berupa 

aplikasi yang berisi materi dengan kajian video atau audio visual, kumpulan soal 

latihan yang bervariasi serta soal tes. Tanggapan dari pendidik di kelas V SDN 1 

Way Dadi dan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampungtentang media yang akan 

dikembangkan sangat bagus untuk membantu menjelaskan materi dari tema yang 

sudah ada dibahan ajar buku tematik sehingga peserta didik tidak bosan untuk 

mengulas kembali materi yang sudah dipelajari, selain itu penggunaan smartphone 

mengarah ke segi positif, media pembelajaran ini juga membantu peserta didik 

untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang tersaji di dalam aplikasi tersebut 

sehingga peserta didik semangat untuk membaca dan memahami materi. 

                                                             
17

 Sinta Bella Arista, Hasil Wawancara Guru Kelas V, SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung, Bandar Lampung, 21 Oktober 2020. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbantuan Adobe Flash Berbasis Android Pada Pembelajaran 

Tematik kelas V SD/MI”. Dengan harapan siswa dapat belajar secara mandiri 

dimanapun dengan menggunakan media yang menarik dan tidak membosankan, 

siswa dapat memanfaatkan teknologi yang dimilikinya untuk belajar, dan memacu 

pendidik untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan media 

pembelajaran yang interaktif. 

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

Sekolah belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaranyang 

memanfaatkan teknologi 

a. Belum optimal penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran 

tematik yang dapat diakses melalui android. Mengingat saat ini peserta 

didik belajar daring yang memungkinkan setiap peserta didik menggunakan 

android sebagai penunjang pembelajaran. 

b. Minimnya sumber belajar yang digunakan, sumber belajar hanya 

mengandalkan buku tema. 

c. Kurangnya penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan 

semangat belajar peserta didik dan belum adanya penggunaan media yang 

mudah dibawa kemana-mana. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis paparkan maka 

penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengembangan media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada pembelajaran 

tematik kelas V SD/MI. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbantuan Adobe 

Flash berbasis android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI? 

2. Bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran berbantuan Adobe 

Flash berbasis android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI? 

3. Bagaimana respon kelayakan pendidik dan peserta didik terhadap 

pengembangan media pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android 

pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI. 
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E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pengembangan media pembelajaran berbantuan 

Adobe Flash berbasis android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI.  

2. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran 

berbantuanAdobe Flash berbasis android pada pembelajaran tematik kelas V 

SD/MI. 

3. Untuk mengetahui respon pendidik dan peserta didik terhadap media 

pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android pada pembelajaran 

tematik kelas V SD/MI. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan ajar yang praktis dan menarik guna 

mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan dapat menumbuhkankan 

keterampilan dan kemandirian peserta didik dalam belajar, selain itu dapat 

meningktkan kualitas pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai 

dengan kurikulum yang dikembangkan sekolah. 

2. Bagi pendidik  

Dapat dijadikan alternatif dalam menggunakan media pembelajaran sebagai 

alat penunjang pembelajaran agar dapat tercapainya tujuan pendidikan yang 

efektif dan efisien. 

3. Bagi peserta didik 

Sebagai sarana dalam pembelajaran yang memudahkan peserta didik dalam 

mengakses materi pelajaran kapanpun dan dimanapun, selain itu dapat 

meningkatkan kreatifitas peserta didik dalam belajar dan memberikan 

pengalaman belajar baru bagi peserta didik. 

4. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam 

mengembangkan media pembelajaran. 

 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian relevan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Ahmad Danial Zulkarnain dan  Tri Endang  Jatmikowati (2018) 

tentang Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Adobe Flash CS6 

Berbasis Android Pokok Bahasan Segitiga. Hasil penelitian bahwa media 

pembelajaran berbasis android ini berkualitas baik dapat dibuktikan dengan 

hasil validasi oleh ahli media mendapatkan nilai sebesar 4,17 dan untuk 

validasi ahli materi mendapatkan rata-rata nilai sebesar 4,13 sehingga produk 
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ini dinyatakan valid. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti Ahmad Danial Zulkarnain dan  Tri Endang  

Jatmikowati. Persamaannya ialah produk yang dihasilkan sama yaitu media 

pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android. Sedangkan 

perbedaannya ialah materi yang dikembangkan dalam penelitian, selain itu 

tempat  dan waktu yang digunakan pun berbeda dengan penelitian 

sebelumnya.
18

 

2. Penelitian Hidayatul Maulidta dan Wahyu Sukartiningsih (2018) tentang 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Adobe Flash  Untuk 

Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi  Siswa Kelas III SD. Hasil penelitian 

menunjukkan validasi ahli materi mendapat persentase 87,69% termasuk 

kategori sangat baik. Hasil validasi ahli media memperoleh persentase 84% 

termasuk kategori sangat baik. Hasil uji kepraktisan berdasarkan hasil angket 

guru memperoleh persentase 89,39% termasuk kategori sangat baik dan hasil 

angket siswa memperoleh skor 97%. Maka dapat disimpulkan penggunaan 

media pembelajaran interaktif berbasis adobe flash valid dan praktis untuk 

diterapkan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi siswa kelas III SD. 

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

Hidayatul Maulidta dan Wahyu Sukartiningsih. Persamaannya ialah sama-sama 

menghasilkan media pembelajaran berupa multimedia interaktif. Perbedaannya 

aplikasi yang dihasilkan  dan materi yang digunakan, selain itu tempat dan 

waktu yang digunakan pada saat penelitian pun berbeda.
19

 

3. Penelitian Ach Jauhari dan Jaka Nugraha (2020) tentang Pengembangan Media 

Pembelajaran Audio Visual Berbantuan Adobe Flash dan Android Pada 

Kompetensi Dasar Mengelola Arsip Elektronik untuk Kelas X OTKP1 SMK 

Negeri 2 Blitar. Hasil penelitian mendapat penilaian dan validasi ahli materi 

sebesar 86% dan nilai tersebut mencakup dalam intrepetasi “sangat kuat” lalu 

penilaian dan validasi ahli ahli media sebesar 81% dan nilai tersebut mencakup 

dalam intrepetasi “sangat kuat”. Maka dari penilaian tersebut  bahwa media 

pembelajaran audio visual mendapatkan predikat layak sebagai media 

pembelajaran.Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti Ach Jauhari dan Jaka Nugraha. Persamaannya ialah produk yang 

dihasilkan sama yaitu media pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis 

android. Sedangkan perbedaannya ialah materi yang dikembangkan dalam 

                                                             
18 Ahmad Danial Zulkarnain dan Tri Endang Jatmikowati, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbantuan Adobe Flash CS6 Berbasis Android Pokok Bahasan Segitiga”,Jurnal Gammath, Vol. 3. 

No. 1 (Maret 2018), h. 49 
19

Hidayatul Maulidta dan Wahyu Sukartiningsih, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis Adobe Flash Untuk Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi Siswa Kelas III SD”, 
JPGSD, Vol. 06. No. 05. (2018), h. 681 
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penelitian, selain itu tempat  dan waktu yang digunakan pun berbeda dengan 

penelitian sebelumnya.
20

 

4. Penelitian Doni Dwiranata, Dewi Pramita dan Syaharuddin tentang 

Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis Android 

pada Materi Dimensi Tiga Kelas X SMA (2017). Hasil penelitian diperoleh 

bahwa hasil validasi materi dan media memperoleh skor rata-rata 36 dengan 

kategori cukup valid, hasil keefektifan media pada uji coba kelompok kecil 

memperoleh ketuntasan belajar mencapai 100% dengan kategori sangat efektif, 

hasil kepraktisan media pada uji coba kelompok kecil memperoleh skor rata-

rata 57 dengan kategori sangat praktis. Maka dapat disimpulkan penggunaan 

media pembelajaran interaktif berbasis android valid, efektif dan praktis untuk 

diterapkan dalam pembelajaran matematika materi dimensi tiga kelas X SMA. 

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

Doni Dwiranata, Dewi Pramita dan Syaharuddin. Persamaannya ialah sama-

sama menghasilkan media pembelajaran berupa media pembelajaran interaktif 

berbasis android. Perbedaannya aplikasi yang dihasilkan dan materi yang 

digunakan, selain itu tempat dan waktu yang digunakan pada saat penelitian 

pun berbeda.
21

 

5. Penelitian Rubhan Masykur, Nofrizal, dan Muhmmad Syazali (2017) tentang 

Pengembangan Media Pembelajaran Matematika dengan Macomedia Flash. 

Hasil penelitian denngan produk hasil validasi dalam kriteria layak, 

kemenarikan pengembangan media pembelajaran matematika dengan 

menggunakan program aplikasi macromedia flash respon siswa diperoleh skor 

rata-rata 3,61 dalam kriteria “sangat menarik”. Terdapat persamaan dan 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Rubhan Masyakur, Nofrizal, 

dan Muhmmad Syazali. Persamaannya ialah produk yang dihasilkan berbasis 

android. Perbedaannya software digunakan dan materi dalam media 

pembelajaran, selain itu tempat dan waktu yang digunakan pada saat penelitian 

pun berbeda.
22

 

Berdasarkan peneliti-peneliti terdahulu mengenai pengembangan 

media berbantuan adobe flash, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan media 

berbantuan adobe flash efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran di 

sekolah. Melihat dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai media pembelajaran berbantuan adobe flash 

berbasis android. Pada penelitian ini produk yang dikembangkan merupakan 

                                                             
20Ach Jauhari dan Jaka Nugraha, “Pengembangan Media Pembelajaran Audio Visual 

Berbantuan Adobe Flash dan Android Pada Kompetensi Dasar Mengelola Arsip Elektronik untuk 

Kelas X OTKP1 SMK Negeri 2 Blitar”, Jurnal Pendidikan  Administrasi Perkantoran. Vol. 8. No. 3, 
(2020), h. 390. 

21 Doni Dwiranata, dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis 

Android pada Materi Dimensi Tiga Kelas X SMA”, Jurnal Varian, Vol. 3. No. 1, (Oktober 2019), h. 1 
22 Rubhan Masykur, dkk. “Pengemabangan Media Pembelajaran Matematika dengan 

Macromedia Flash”, Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 8. No. 2, (2017), h.178. 
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aplikasi yang dapat diakses pada mode offline. Aplikasi diinstal pada 

smartphone yang berbasis android, selanjutnya dapat dibuka meskipun tidak 

ada terhubung dengan internet. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Media Pembelajaran 

a. Hakikat Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin “medius” yang berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Media dalam bahasa Arab diartikan sebagai 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.
1
AECT 

(Association for Education Communications and Technology) 

mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi.
2
 Menurut Miarso 

bahwa media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan  pesan, 

yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa 

untuk belajar.
3
 

Sanaky dan Agung mengemukakan bawa media pembelajaran 

adalah media yang digunakan guru dalam mengajar sebagai sarana 

pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (peserta 

didik).
4
 Dengan demikian dapat disimpulkan media pembelajaran adalah 

alat bantu dalam pembelajaran yang digunakan sebagai perantara untuk 

menyampaikan informasi pembelajaran dari guru ke peserta didik untuk 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga 

siswa termotivasi untuk belajar. 

b. Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Sanaky tujuan media sebagai alat bantu pembelajaran adalah 

untuk: 

1) Mempermudah proses pembelajaran di kelas 

2) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran 

3) Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar 

4) Membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran
5
 

                                                             
1 Nurul Hidayah dan Diah Rizki Nur, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Untuk Sekolah 

Dasar, (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019), h. 71. 
2Nunuk Suryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2018), h. 2. 
3 Nurul Hidayah, Rizka Wahyuni dan Anton Tri Hasnanto, Pengembangan Media Pembelajaran 

Gambar Berseri Berbasis Pop-Up Book Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Narasi Bahasa 

Indonesia, Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 7. No. 1. (2020), h. 60 

4Nunuk Suryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2018), h. 4. 

5Ibid, h. 8 
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Levie dan Letz, mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual, yaitu:
6
 

1) Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi pada materi pelajaran yang sesuai dengan makna visual 

atau yang sesuai dengan materi teks pelajaran 

2) Fungsi afektif, media pembelajaran dapat mengunggah emosi dan sikap 

siswa melalui gambar atau lambang visual, yang dapat dilihat melalui 

respon siswa saat membaca teks bergambar. 

3) Fungsi kognitif, yaitu berfungsi untuk mempermudah siswa dalam 

memahami informasi atau pesan yang terkandung dalam media 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

4) Fungsi kompensatoris, yaitu berfungsi untuk membantu siswa yang 

memiliki kelemahan dalam membaca dan memahami teks sehingga 

lebih mudah mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatnya kembali 

Menurut Kemp dan Dayton, manfaat media pembelajaran adalah 

sebagai berikut:
7
 

1) Memudahkan penyampaian pesan pembelajaran 

2) Menarik perhatian siswa 

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar 

4) Waktu pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efisien 

5) Meningkatkan kualitas pembelajaran 

6) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan di mana pun 

dibutuhkan 

7) Memotivasi siswa untuk belajar belajar baik di kelas maupun mandiri. 

8) Peran guru berubah ke arah yang positif. 

c. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Gerlach & Ely mengemukakan tiga ciri media sebagai petunjuk 

mengapa media digunakan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh media 

yang mungkin guru tidak mampu melakukannya.
8
 

1) Ciri fiksatif, yaitu media mampu merekam, menyimpan, melestarikan, 

dan merekonstruksikan suatu peristiwa, atau objek.Ciri ini sangat 

penting bagi pendidik karena kejadian atau objek yang telah direkam 

dan disimpan dapat digunakan saat diiperlukan dalam pembelajaran. 

Contohnya, pada pembelajaran sejarah yaitu mempelajari peristiwa-

peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu negara, maka dapat 

                                                             
6
 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di SD (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), h. 299 
7
Ibid, h. 305 

8
Rohani, Media Pembelajaran, (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 36 



14 
 

 
 

menggunakan video atau gambar yang sesuai dengan materi pelajaran 

sehingga siswa mudah dalam memahami materi pelajaran. 

2) Ciri manipulatif, transformasi suatu kejadian atau objek yakni kejadian 

yang memakan waktu lama seperti berhari-hari dapat disajikan kepada 

siswa dalam singkat seperti dua atau tiga menit saja dengan teknik 

pengambilan gambar time lipse recording. Kemampuan media dengan 

menggunakan ciri ini memerlukan perhatian lebih karena apabila 

terjadi kesalahan dalam mengurutkan kejadian atau objek atau 

pemotongan bagian-bagian kejadian, maka akan membingungkan dan 

menyesatkan siswa sehingga dapat menurunkan hasil belajar siswa. 

3) Ciri distributive, yaitu media memungkinkan suatu objek atau peristiwa 

ditransportasikan melalui ruang, dan secara bersamaan objek atau 

peristiwa tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus 

pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Dengan ciri ini 

suatu kejadian atau objek dapat ditampilkan kepada peserta didik 

dengan mudah. 

d. Jenis-Jenis Media Pembelajaran
9
 

1) Media Berbasis Manusia 

Media berbasis manusia ialah manusia sebagai sumber belajar 

yang digunakan sebagai media. Dalam pembelajaran dengan media 

berbasis manusia adalah rancangan pelajaran yang interaktif. Pelajaran 

yang interaktif lebih menarik dan mendorong partisipasi siswa. Jika 

pelajaran interaktif dilaksanakan dengan baik maka dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

2) Media Gambar Buram (Tidak Transparan) 

Gambar buram adalah gambar dua dimensi yang digunakan 

siswa yang dapat ditempelkan di papan buletin, atau papan tempel. 

Gambar buram dapat digambar/lukis, dicetak, atau difoto dengan 

berbagai warna dan ukuran. Selain sebagai pelengkap di dalam buku, 

gambar juga bisa diperbanyak dalam bentuk pamflet. Cara seperti itu 

lebih efisien karena pada saat yang sama semua siswa dapat melihat 

pada gambar. 

3) Media Berbasis Cetakan  

Media berbasis cetakan biasanya adalah buku teks, buku 

penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Media berbasis cetakan 

harus memenuhi enam elemen penting yaitu konsistensi, format, 

organisasi, daya tarik, ukuran huruf dan penggunaan spasi kosong. 

Media berbasis cetakan harus berupaya menciptakan pembelajaran 

menjadi interaktif dan tidak monoton. Beberapa cara yang dilakukan 

                                                             
9
Nurul Hidayah dan Diah Rizki Nur, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Untuk Sekolah Dasar, (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019), h. 75-77. 
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untuk menarik perhatian siswa pada media berbasis cetakan adalah  

warna, huruf dan kotak. 

4) Media Berbasis Visual
10

 

Media berbasis visual merupakan media yang digunakan 

dengan indera penglihatan, seperti foto, gambar/ilustrasi, sketsa atau 

gambar garis. Menurut Kustandi dan Sutjipto unsur media berbasis 

visual yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

a) Kesederhanaan, yaitu pesan atau informasi yang ada pada media 

visual harus menggunakan kata dan huruf yang mudah dipahami. 

b) Keterpaduan, yaitu mengacu pada hubungan yang terdapat pada 

elemen visual. Elemen itu harus saling berkaitan dan menyatu 

sebagai suatu keseluruhan, sehingga media visual dapat dikenal 

dan dapat membantu memahami pesan dan informasi dalam 

pembelajaran. 

c) Penekanan, memberikan penekanan kepada unsur yang dianggap 

penting dengan menggunakan ukuran-ukuran, hubungan-

hubungan, perspektif, warna, atau ruang.  

d) Keseimbangan, bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati 

ruang yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak 

seluruhnya simetris. 

e) Bentuk, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian 

pesan, informasi atau isi pelajaran perlu diperhatikan yang dapat 

membangkitkan minat dan perhatian siswa. 

f) Garis, digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur, sehingga 

dapat menarik perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-

urutan khusus. 

g) Tekstur, digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti warna. 

h) Warna, digunakan untuk memberikan kesan pemisahan atau 

penekanan untuk membangun keterpaduan. 

5) Media Berbasis Audiovisual
11

 

Pengajaran melalui audio-visual menurut Arsyad mempunyai 

karakteristik pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti 

proyektor, tape recorder, proyektor visual yang lebar. Jadi media 

berbasis audio visual adalah media yang penggunaannya melalui indera 

penglihatan dan pendengaran dan pemahaman tidak seluruhnya 

bergantung pada kata atau simbol yang serupa. Karakteristik media 

berbasis audio-visual menurut Kustandi dan Sutjipto adalah sebagai 

berikut. 

                                                             
10

Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di SD (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), h. 306 
11

Ibid, h. 307 
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a) Bersifat linier. 

b) Menyajikan visualisasi yang dinamis. 

c) Digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh 

perancang. 

d) Merupakan representasi fisik dari gagasan riil atau gagasan abstrak. 

e) Dikembangakan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan 

kognitif. 

f) Umumnya berorientasi kepada guru, dengan tingkat keterlibatan 

siswa yang interaktivitasnya rendah. 

6) Media Berbasis Komputer
12

 

Pembelajaran berbasis komputer merupakan usaha yang 

dilakukan para ahli sejak dahulu, karena dengan bantuan komputer 

proses kegiatan pembelajaran lebih interaktif dan dapat mewujudkan 

pembelajaran yang mandiri. Menurut Heinich et al, media 

pembelajaran berbasis komputer dapat digunakan melalui: 

a) Praktik dan latihan (drill & practice) 

b) Tutorial 

c) Permainan (games) 

d) Simulasi (simulation) 

e) Penemuan (discovery) 

f) Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

7) Media Berbasis Edutainment
13

 

Media berbasis eduitainment adalah media yang 

menggabungkan prinsip hiburan dan pendidikan dengan tujuan agar 

lebih disukai siswa dibandingkan software pembelajaran biasa yang 

dapat meningkatkan kemampuan siswa belajar mandiri dan 

memecahkan masalah. Saat menggunakan media ini siswa dapat 

belajar mandiri dimana siswa dapat menganalisis, melihat 

permasalahan, dan menemukan solusi dalam memecahkan masalah. 

e. Prinsip Penggunaan Media Pembalajaran 

Menurut Setyosari dan Akbar, prinsip penggunaan media 

pembelajaran adalah sebagai berikut:
14

 

1) Kesesuian media dengan tujuan pembelajaran, media pada dasarnya 

adalah alat bantu penyampai pesan pembelajaran yang mengarah pada 

tujuan pembelajaran. Maka ketika seorang guru ketika memilih media 

pembelajaran hendaknya mempertimbangkan tujuan pembelajaran. 

                                                             
12

Ibid, h. 308. 
13

Ibid, h. 310 
14

 Sa‟dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,  2017), h. 117. 
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2) Kesesuaian dengan karakteristik siswa. 

3) Dapat menjadi sumber belajar. 

4) Efisiensi dan efektifitas pemanfaatan media, efisiensi menyangkut 

waktu, tenaga dan biaya sedangkan efektifitas menyangkut tujuan 

penyampaian pembelajaran. Maka apabila media dapat mencapai 

tujuan pembelajaran tinggi berarti media tersebut efektif dan efisien. 

5) Keamanan bagi siswa 

6) Kemampuan media dalam meningkatkan keaktifan dan kreatifitas 

siswa. 

7) Kemampuan media menciptakan suasana  pembelajaran yang 

menyenangkan. 

8) Kualitas media, media dengan kualitas rendah dapat mengancam 

kesehatan, keamanan dan bisa menyesatkan siswa. Maka dari itu 

pemilihan dan pemanfaatan media yang berkualitas tinggi sangat 

penting. 

2. Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran, kebutuhan pengguna, dan kondisi yang ada. Ada 5 langkah 

utama dalam pengembangan media, yaitu analisis kebutuhan, penentuan model 

pengembangan, penentuan media yang digunakan, di uji coba dan di gunakan. 

Dengan mengembangkan media pembelajaran maka dapat meningkatkan 

efektifitas pembelajaran yang berakhir pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

Alasan utama pentingnya pengembangan media pembelajaran, khususnya di 

Indonesia adalah sebagai berikut:
15

 

a. Keterbatasan Media 

Media cetak merupakan media utama yang digunakan di sekolah, 

karena mudah ditemukan dan dikembangkan. Media cetak berbentuk buku 

pelajaran cenderung diproduksi di lokasi-lokasi strategis dan ibu kota, 

termasuk buku cetak kurikulum 2013 yang dicetak khusus oleh 

pemerintah.Buku paket yang diwajibkan di sekolah sering kali dirasakan 

sulit, baik oleh murid maupun olehguru. Kesulitan itu disebabkan oleh 

buku teks ditulis oleh pakar dan penulis,namun sekarang melibatkan guru 

sekolah.Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing.Misalnya, media cetak yang membutuhkan banyak biaya untuk 

cetak dan distribusi, atau media berbantuan komputer yang membutuhkan 

perangkat komputer yang memadai serta kemampuan siswa dan guru yang 

mumpuni. Untuk itu, media yang telah ada dapat dikembangakan atau 

                                                             
15

Nunuk Suryani, dkk, Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 122 
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dikolaborasi untuk mengatasi berbagaiketerbatasan, dengan pengembangan 

memungkinkan adanya pemecahan masalah dan alternatif solusi. 

b. Aktualisasi Kemampuan Guru dalam Pemanfaatan Teknologi dan Media 

Pengembangan media pembelajaran dapat dilakukan oleh guru 

sebagai aktualisasi dari kemampuan yang dimiliki, sebagaimana yang 

tercantum dalam peraturan mentri pendidikan nasional nomor 16 tahun 

2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijelaskan 

bahwa guru harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan pembelajaran. Standar kualifikasi akademik pada 

kompetensi pedagogik guru diatur dalam Peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat 4 

yang menegaskan bahwa “salah satu kompetensi pedagogik yang harus 

dikuasai guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik adalah 

pemanfaatan teknologi pembelajaran.” Dengan demikian, guru yang 

smemiliki kemampuan dalam mengembangkan media pembelajaran 

hendaknya lebih termotivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya 

menjadi bentuk karya nyata berupa produk hasil pengembangan.
16

 

3. Adobe Flash 

 Adobe Flash adalah perangkat lunak untuk membuat gambar vektor 

maupun animasi, video dan multimedia interaktif. Animasi atau aplikasi yang 

dihasilkan oleh flash mempunyai extensi*.swf, yang dapat dijalankan dengan 

menggunakan adobe flash player. File swf yang dihasilkan relatif kecil jika 

dibandingkan dengan format gambar animasi yang lain. Selain itu, flash juga 

mempunyai bahasa pemograman sendiri, yaitu Action Script yang dapat 

membuat animasi yang dihasilkan menjadi lebih interaktif dan dinamis. Oleh 

karena itu, banyak yang menggunakan flash untuk membuat animasi interaktif 

yang kemudian dipasang website.
17

 

Adobe Flash yang cocok digunakan untuk mengembangkan media 

pembelajaran adalah Adobe Flash Profesional CS6 dikarenakan Adobe Flash 

ini masih tergolong terbaru dan sangat relevan sehingga masih banyak orang 

yang menggunakannya untuk membuat media pembelajaran. Menurut Ampera 

(2017:316) menggunakan perangkat lunak Adobe Flash CS6 membuat media 

lebih terlihat menarik dan interaktif. Adobe Flash Profesional CS6 

menyediakan berbagai macam fitur yang akan sangat membantu para animator 

untuk membuat animasi menjadi semakain mudah. Adobe Flash Profesional 

                                                             
16

Ibid, h. 123 
17

Wulan Maya Sari, dkk. Validitas Mobile Pocket Book Berbasis Android  

Menggunakan Adobe Flash  Pada Materi Suhu dan Kalor. Berkala Ilmiah Pendidikan 

Fisika. Vol. 7. No. 1, (Februari 2019), h. 37. 
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CS6 telah mampu membuat dan mengolah teks maupun objek dengan efek tiga 

dimensi, sehingga hasilnya tampak lebih menarik.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan Menu Adobe Flash CS6 

 

Gambar 2.2 Tampilan Lembar Kerja Adobe Flash CS6 

Fitur terbaru Adobe Flash CS6 sebagai berikut: 

a. Memberikan dukungan untuk HTML5. 

b. Ekspor symbol dan urutan animasi yang terampil menghasilkan 

spritesheet untuk meningkatkan pengalaman gaming, aturan kerja 

danperformance. 

c. Adanya dukungan untuk Android dan iOS dengan Adobe Flash Player 

terbaru. 

d. Pemuatan foto berukuran besar menjadi lebih cepat. Hal ini terwujud 

dengan adanya Adobe Mercury Graphics Engine yang mampu 

meminimalisir waktu render.  

Komponen-komponen dalam Adobe Flash CS6:  
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a. Create from template: berfungsi untuk membuka lembar kerja dengan 

template yang tersedia pada program Adobe Flash CS6.  

b. Open a recent item: berfungsi untuk membuka kembali file yang pernah 

disimpan atau dibuka sebelumnya.  

c. Create New: berfungsi untuk membuka lembar kerja baru dengan 

beberapa pilihan script yang tersedia.  

d. Learn: berfungsi untuk membuka jendela help yang berguna untuk 

mempelajari suatu perintah.  

e. Toolbox: merupakan sebuah panel yang menampung tombol-tombol 

yang berfungsi untuk membuat suatu desain animasi mulai dari tombol 

seleksi, pen, pensil, text, 3D rotation dan lain-lain.  

f. Timeline: berfungsi untuk menentukan durasi animasi, jumlah layer, 

frame, menempatkan script dan beberapa keperluan animasi lainnya. 

Semua animasi yang dibuat akan diatur dan ditempatkan pada layer 

dalam timeline. 

g. Stage: merupakan lembar kerja yang digunakan untuk membuat atau 

mendesain objek yang akan dianimasikan. Objek yang dibuat dapat 

berupa vektor, movie clip, text, button dan lain-lain.  

h. Panel Properties: berfungsi untuk menampilkan parameter dari sebuah 

tombol yang terpilih sehingga dapat dimodifikasi dan dimaksimalkan 

fungsi dari tombol tersebut.  

i. Efek Filter: merupakan bagian dari panel properties yang menampilkan 

berbagai efek filter untuk mempercantik tampilan objek. Filter hanya 

dapat diaplikasikan pada text, movie clip dan button.  

j. Motion Editor: berfungsi untuk melakukan kontrol animasi yang telah 

dibuat, seperti mengatur motion, transformasi, pewarnaan, filter dan 

parameter animasi lainnya.  

k. Motion Presets: berfungsi menyimpan format animasi yang telah jadi 

dan siap digunakan saat diperlukan. Terdapat berbagai pilihan animasi 

dalam panel motion presets, seperti 3D, smoke, fly-out-top dan lain-

lain.
18

 

4. Android 

Android merupakan sistem operasi mobile platform komprehensif yang 

bersifat open source berbasis Linux yang diperuntukkan untuk mobile device. 

Android salah satu sistem operasi yang paling diminati di masyarakat karena 

memiliki keunggulan yaitu sifatnya yang open source sehingga memberikan 

kebebasan para pengembang untuk menciptakan aplikasi. Pembuatan media 

pembelajaran berbasis android ada dua cara yakni dengan menggunakan bahasa 

                                                             
18 Triana Sakti, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Adobe Flash Pada 

Muatan SBdP Materi Mozaik Siswa Kelas IV SDN Purwosari 01 Semarang”. (Skripsi Universitas 

Semarang, 2019), h. 25. 
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pemograman seperti JDK atau eclipsedan menggunakan platform yang sudah 

tersedia di internet yaitu http://appypie.com. 

Online app builder adalah sebuah website yang dapat digunakan dalam 

proses pembuatan aplikasi. Dengan menggunakan online builder proses 

pengembangan aplikasi akan menjadi lebih mudah. Sebagian besar proses 

pembuatan aplikasi melalui online app builder hanya proses drag and drop. 

Sehingga proses coding tidak terlalu diperlukan. Appypie adalah salah satu 

online builder yang tersedia di internet. Appypie ini dapat mendukung proses 

pembuatan aplikasi berbasis Android, Mac Os, Windows Phone, Blackberry, 

dan HTML. Dalam pembuatan menggunakan appypie harus terhubung 

langsung dengan internet yaitu secara online. Materi pembelajaran yang diisi 

bisa berisi teks,  gambar, video, link, dan kuis interaktif.
19

 

5. Pembelajaran Tematik 

Kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar menciptakan suatu mata 

pelajaran yang mengabungkan menjadi satu kesatuan tematik. Pembelajaran 

tematik bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuian dan 

keterampilan siswa. Kurikulum 2013 edisi revisi untuk tingkat sekolah dasar 

menggunakan buku tematik yang berisikan tema dan subtema. Menurut 

Poerwadarminta menyatakan pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa.
20

 

Pembelajaran tematik menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam 

lingkup SD/MI yang meliputi Pendidikan dan Kewarganegaraan (PPKn), Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, Bahasa 

Indonesia, Seni Budaya dan Prakarya (SBdP), Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan (PJOK). Penggabungan mata pelajaran tersebut disebut sebagai 

pembelajaran tematik dan di dalamnya terdapat tema, subtema, dan 

pembelajaran.
21

 Alur pembelajaran tematik SD/MI, sebagai berikut: 
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 Irnin Agustina, dkk, “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Mobile 

Learning Berbasis  Android”, Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika, Vol. 3. 

No 1, (Juni 2017), h. 59. 
20

Maulana Arafat Lubis Dan Nashran Azizan, Pembelajaran Tematik SD/MI 

(Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), h. 6. 
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Ibid, h. 7 
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Gambar 2.3 

Alur Pembelajaran Tematik SD/MI  

 

 Berdasarkan gambar di atas, para guru harus memahami alur pembelajaran 

tematik. Pembelajaran tematik terdiri dari 4/5 tema setiap semester dan dalam 

setahun 8/9 tema. Tema dalam pembelajaran tematik terbagi lagi menjadi 

subtema, alokasi waktu subtema selama 1 bulan, Subtema selama 1 bulan 

sekitar 3/4 subtema, dan setiap subtema dibagi lagi menjadi beberapa 

pembelajaran, 1 pembelajaran memiliki alokasi waktu 1 hari.
22

 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam 

proses belajar sehingga siswa aktif dan memperoleh pengalaman langsung dan 

dapat menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman 

langsung siswa mudah memahami konsep yang dipelajari dan menghubungkan 

dengan konsep lain yang telah dipahami. Selain itu pembelajarn tematik juga 

erat kaitannya dengan psikologis perkembangan karena isi materi disesuiakn 

pada tahap perkembangan siswa dan psikologi belajar juga dibutuhkan karena 

mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran.
23

 

                                                             
22

 Maulana Arafan Lubis, Nashran Azizan, Op .Cit, h. 7-8. 
23

 Muhammad Syaifuddin, “Implementasi Pembelajaran Tematik di Kelas 2 SD Negeri 

Demangan Yogyakarta”, Jurnal Tadris, Vol 02, No. 02 (2017), h. 140. 

Pembelajaran 6 
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Subtema Pembelajaran 1 

Pembelajaran 2 

Pembelajaran 3 

Pembelajaran 4 

Pembelajaran 5 
1 Hari 

1 Bulan 1 Minggu 
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Menurut Depdiknas ada enam karakteristik utama dalam pembelajaran 

tematik, yaitu:
24

 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia SD/MI  

b. Kegiatan yang dipilih dalam proses pembelajaran dikelas disesuaikan 

dengan minat dan kebutuhan siswa 

c. Kegiatan belajar  bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga 

meningkatkan hasil belajar 

d. Meningkatkan keterampilan berpikir siswa 

e. Menciptakan pembelajaran yang bersifat pragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui siswa kehidupan sehari-hari 

f. Mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. 

Kurniawan mengemukakan sembilan prinsip utama dalam pembelajaran 

tematik yaitu:
25

 

a. Berpusat pada anak 

b. Pengalaman langsung 

c. Pemisahan mata pelajaran tidak jelas 

d. Penyajian beberapa mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran 

e. Fleksibel 

f. Bermakna dan utuh 

g. Mempertimbangkan waktu dan ketersediaan sumber 

h. Tema terdekat dengan anakPencapaian kompetensi dasar bukan tema. 

Pembelajaran Tematik Tema 7 Peristiwa dalam Kehidupan Kelas 5  SD/MI 

Subtema 1: Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan 

Pada subtema 1 ini terdiri dari 6 pembelajaran 

- Pembelajaran 1: Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat, Sifat-Sifat Benda 

- Pembelajaran 2: Peristiwa-Peristiwa Pada Masa Pemerintah Kolonial 

Inggris dan Belanda, Perubahan Wujud Benda, Bernyanyi Lagu 

Rayuan Pulau Kelapa. 

- Pembelajaran 3: Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda, 

Peristiwa Perlawanan terhadap Portugis dan Belanda, Faktor penyebab 

keragaman bangsa Indonesia 

- Pembelajaran 4: Masa Awal Pergerakan Nasional, Masa Awal Radikal, 

Masa Moderat, Sumpah Pemuda. 

                                                             
24

Rusman, Pembelajaran Tematik Terpadu Teori, Praktik dan Penilaian, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2020), h. 146. 
25

 Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu, (Jakarta: Kencana, 

2019), h. 221 
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- Pembelajaran 5: Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda 1928, bernyanyi 

lagu Indonesia Raya, Peristiwa Mengembun dan Menyublim 

- Pembelajaran 6: Kongres Perempuan Indonesia, Menyanyikan Lagu 

Tanah Airku 

Subtema 2: Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi Kemerdekaan 

Pada subtema 2  ini terdiri dari 6 pembelajaran 

- Pembelajaran 1: Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi, Kalor 

Mengubah Suhu Benda 

- Pembelajaran 2: Peristiwa Menjelang Dan Sesudah Pembacaan Teks 

Proklamasi, Menyanyikan Lagu Hari Merdeka, Gerak Tari. 

- Pembelajaran 3:Tokoh Proklamator, Peristiwa Heroik Mendukung 

Proklamasi, Persatuan dan Kesatuan. 

- Pembelajaran 4: Peristiwa Pembentukan NKRI, Unsur-Unsur Budaya,. 

- Pembelajaran 5: Bernyanyi lagu Maju Tak Gentar, Gerak Tari, 

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. 

- Pembelajaran 6: Peristiwa Pengakuan Kedaulatan Indonesia Oleh 

Belanda, Bernyanyi lagu Syukur, Konferensi Berteman Dalam 

Keragaman. 

Subtema 3: Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

Pada subtema 3 ini terdiri dari 6 pembelajaran 

- Pembelajaran 1: Surat Undangan, Kegiatan Mengisi Kemerdekaan 

Negara Indonesia 

- Pembelajaran 2: Peran Pelajar dalam Mengisi Kemerdekaan, Seni Rupa 

Daerah Indonesia 

- Pembelajaran 3: Peristiwa Lahirnya Pancasila, Peran Pancasila dalam 

Menjaga Keberagaman Bangsa, Musyawarah Mufakat Untuk 

Mengatasi  Masalah dalam Keberagaman 

- Pembelajaran 4: Beda Budaya Tetap Saudara, 

- Pembelajaran 5: Membuat Surat Undangan, 

- Pembelajaran 6: Menghargai  Jasa Para Pahlawan. 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

Kerangka  Berpikir 

 

Kerangka berpikir dalam pengembangan media pembelajaran ini bermula 

dari masalah yang ditemukan di sekolah yang di dapat saat wawancara, pendidik 

mengatakan bahwa siswa kurang tertarik dalam pembelajaran. Selain itu, sekolah 

belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi, belum maksimalnya media pembelajaran pada mata pelajaran tematik 

yang dapat diakses melalui android. Mengingat saat ini peserta didik belajar daring 

yang memungkinkan setiap peserta didik menggunakan android sebagai penunjang 

Tahap Pendefinisian(Define) 

1. Sekolah belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran tematik yang 

dapat diakses melalui android.  

2. Guru belumpernah mengembangkan media pembelajaran berbantuan 

adobe flash  

3. Siswa memerlukan media pembelajaran yang  menarik dan interaktif 

agar proses pembelajaran tidak membosankan. 

Tahap Perencanaan (Design) 

Melakukan pemilihan media pembelajaran, pemilihan format (Format 

Selection), dan rancangan awal (initial design). 

Tahap 

Pengembanga

n (Develop) 

Validasi 

ahli/praktisi 

Revisi Produk 

Uji Coba 

Produk 
Revisi 

Media 

Pembelajar

an Valid 

Tahap 

Penyebaran

(Dessiminat

e) 
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pembelajaran. Dan masih minimnya sumber belajar yang digunakan, sumber belajar 

hanya mengandalkan buku tema, serta kurangnya penggunaan media pembelajaran 

dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik dan belum adanya penggunaan 

media yang mudah dibawa kemana-mana. Materi pembelajaran akan mudah 

dipahami apabila menggunakan media pembelajaran. 

Dari permasalahan yang telah disebutkan di atas, peneliti memberi solusi 

dengan mengembangan produk berupa media pembelajaran yakni media media 

pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android. Media pembelajaran ini 

dilengkapi teks, audio, gambar, animasi danalat pengontrol yang mampu 

dioperasikan pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang diinginkan 

untuk proses selanjutnya. Dengan media pembelajaran ini memungkinkan siswa 

belajar secara mandiri. Adobe Flash adalah software yang dapat mengerjakan hal-

hal yang berhubungan dengan multimedia dan mampu membuat gambar vektor dan 

animasi gambar. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka disimpulkan bahwa media 

pembelajaran dengan berbantuan Adobe Flash merupakan media pembelajaran yang 

berbentuk teks, audio, gambar dan animasi yang dikembangkan menggunakan 

Adobe Flash. Media pembelajaran ini berisi materi, gambar, video dan evaluasi. 

Dengan adanya media pembelajaran ini diharapkan dapat menarik minat siswa 

untuk belajar dan semangat dalam mengikuti pembelajaran terutama pada 

pembelajaran tematik. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran 

berbantuanAdobe Flash berbasis android ini pendidik dapat memanfaatkan 

kemajuan ilmu teknologi dan informasi yang mampu membantu dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Setelah media pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android di 

rancang dan dikembangkan, langkah berikutnya ialah uji validasi oleh tim ahli yang 

terdiri dari ahli materi dan ahli media untuk melihat kelayakan dan kekurangan dari 

media pembelajaran yang dikembangkan. Jika media pembelajaran berbantuan 

Adobe Flash berbasis android dengan kategori tidak layak maka akan diperbaiki 

sesuai saran dari validator agar menghasilkan produk yang layak pakai. Selanjutnya 

ialah di uji cobakan, jika dalan masa uji coba menyatakan media pembelajaran layak 

digunakan media pembelajaran tersebut telah selesai dikembangkan sehingga 

menghasilkan produk akhir berupa media pembelajaran berbantuan Adobe Flash 

berbasis android pada  pembelajaran tematik kelas V SD/MI. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian Pengembangan 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Way Dadi, beralamat di Jl.Pulau 

Pandan No. 2 Way Dadi Kec. Sukarame. Telp (0721) 707803 dan di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung  beralamat di  Jln. Zainal Abidin 

Pagaralam No.14/58, Kelurahan Labuhanratu Kecamatan Labuhanratu, Bandar 

Lampung 35132. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 dimulai pada 

tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. 

 

B. Desain Penelitian Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan 4D yang 

dikembangkan oleh Sivasailan Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melyn I 

Semmel. Pengembangan model 4D ini merupakan salah satu model yang cocok 

untuk diterapkan pada pengembangan media pembelajaran. Langkah-langkah 

model 4D ini yaitu Define (pendefinisian) yaitu untuk menetapkan produk yang 

akan dikembangkan, beserta spesifikasinya, Design (perancangan), berisi kegiatan 

untuk membuat rancangan terhadap produk yang telah ditetapkan.Development 

(pengembangan) berisi kegiatan membuat rancangan menjadi produk dan menguji 

validitas produk secara berulang-ulang sampai dihasilkan produk sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan. Dissemination (penyebaran) berisi kegiatan 

menyebarluaskan produk yang telah teruji untuk di manfaatkan orang lain.
1
 

 

C. Prosedur Penelitian Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Metode Research and Development adalah metode 

penelitian untuk menghasilan produk yang sesuai dengan kebutuhan, melalui 

rangkaian proses dan langkah desain awal produk, uji coba produk, revisi produk 

sampai menghasilkan produk yang dianggap ideal.
2
Langkah penelitian 

pengembangan berpedoman pada desain penelitian pengembangan media 

instruksional oleh Thiagarajan. Produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D(Bandung: Alfabeta, 2019), 

h. 38 
2
Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2017), h. 130. 
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berbasis android pada pembelajaran tematik yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik 

dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Penelitian dilakukan menggunakan prosedur penelitian yang mengacu pada 

model Thiagarajan yang telah dimodifikasi dari Sugiyono. Langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Thiagarajan
3
 

 

Model ini dikembangkan oleh Thiagarajan. Pengembangan model 4D ini 

dipilih karena merupakan model yang disarankan dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran. Produk yang dikembangkan kemudian diuji kelayakannya dengan 

validitas dan uji coba produk. Pengembangan model 4D terdiri atas 4 langkah yaitu, 

Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan) dan 

Disseminate (Penyebaran).Produk akhir dari penelitian ini adalah media 

pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android pada mata pelajaran 

tematik kelas V SD/MI. 

1. Pendefinisian (Define) 

Pada langkah Define terdiri dari empat langkah utama diantaranya,  

analisis front-end, analisis konsep,analisis tugas dan perumusan tujuan 

pembelajaran. Adapun tujuan langkah ini ialah untuk menetapkan dan syarat-

syarat dalam mengembangkan media pembelajaran berbantuan Adobe Flash 

berbasis android pada pembelajaran tematik. 

a. Analisis Front-End (Front End Analysis) 

Analisis front-end dilakukan dengan cara melaksanakan 

wawancara kepada pendidik untuk mengetahui dan menetapkan masalah 

yang mucul saat pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa pendidik condong memakai 

metode konvensional. Pada saat pembelajaran berlangsung guru hanya 

menggunakan buku paket dan tidak menggunakan media pembelajaran 

sebagai pendukung proses pembelajaran. Akhirnya, membuat membuat 

pembelajan kurang menarik dan kurang memotivasi siswa. Kondisi inilah 

                                                             
3
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), 

h. 37 
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menandakan bahwa peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang 

bersifat interaktif. 

b. Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Analisis konsep bertujuan untuk menandai, memaparkan, dan 

menambahkan konsep-konsep yang relevan secara sistematis. Analisis ini 

merupakan fondasi dalam menyusun suatu tujuan pembelajaran. Analisis 

ini disusun menyesuaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada 

pembelajaran tematik. 

c. Analisis Tugas (Task Analysis) 

Analisis tugas ini diawali dengan mengidentifikasi keterampilan-

keterampilan yang akan dikuasai peserta didik. Analisis tugas 

menyesuaikan pada analisis konsep. Analisis tugas disusun berdasarkan 

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) terkait materi yang 

dikembangkan dalam media pembelajaran berbantuan Adobe Flash 

berbasis androidpada pembelajaran tematik kelas V SD/MI. 

d. Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifying Instructional Objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan hasil analisis 

konsep dan analisis tugas menetapkan perilaku objek penelitian. Dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran peneliti dapat mengetahui tampilan 

media pembelajaran, menentukan kisi-kisi soal, dan menentukan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai pada saat proses pembelajaran.  

2. Perencanaan (Design) 

Tujuan dari langkah ini ialah merancang suatu media pembelajaran  

berupa media pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android pada 

pembelajaran tematik. Langkah perencanaan (design) ini meliputi: 

a. Penyusunan Tes Acuan Patokan (Constructing Criterion-Referenced Test) 

Perumusan tes acuan patokan merupakan langkah awal yang 

menghubungkan antara langkah pendefinisian (Define) dengan tahap 

perencanaan (Design). 

b. Pemilihan Media (Media Selection) 

Pemilihan media dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi 

media pembelajaran berdasarkan materi dan karakteristik peserta didik. 

Media dipilih untuk mencocokkan antara analisis peserta didik, analisis 

konsep dan analisis tugas. Hal ini bermanfaat dalam membantu peserta 

didik dalam pencapaian kompetensi dasar yang diinginkan. 

c. Pemilihan Format (Format Selection) 

Pemilihan format dilakukan bertujuan uintuk mendesain isi 

pembelajaran, sumber belajar, mengorganisasikan dan merancang isi 

multimedia interaktif, serta membuat desain multimedia yang terdiri dari  

desain layout, gambar dan tulisan. 

d. Rancangan Awal (Initial Design) 
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Rancangan awal disusun berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan. Rancangan awal merupakan rancangan media pembelajaran 

sebelum dilakukan uji coba. 

3. Pengembangan (Develop) 

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan media pembelajaran 

berbantuan Adobe Flash berbasis android pada pembelajaran tematik. Pada 

langkah ini peneliti melakukan uji kelayakan/validasi produk yang 

dikembangkan kepada validator, dengan dua validator ahli yaitu ahli media dan 

ahli materi. Setelah melakukan validasi dan mendapatkan hasil validasi dari 

para ahli, langkah berikutnya ialah revisi sesuai dengan masukan dan saran para 

ahli. 

a. Uji kelayakan/validasi 

Uji kelayakan atau validasi berguna untuk melihat kevalidan media 

dengan kriteria tertentu. Uji kelayakan dilakukan dengan cara menguji 

kelayakan desain produk oleh para ahli (ahli media dan ahli materi), serta 

mendapat saran dan kritik untuk patokan dalam revisi produk. Selanjutnya 

hasil dari validasi inilah yang digunakan sebagai bahan perbaikan untuk 

kesempurnaan media pembelajaran yang dikembangkan. 

b. Revisi  

Hasil validasi yang diperoleh berikutnya dianalisis untuk dilakukan 

revisi. Produk hasil revisi merupakan pengembangan dan penyempurnaan 

berdasarkan hasil validasi antara ahli media dan ahli materi, setelah itu 

dilakukan uji coba kepada peserta didik. 

c. Uji Coba Produk 

Produk yang telah selesai dibuat berdasarkan saran para ahli (ahli 

media dan ahli materi), selanjutnya dilakukan uji coba  produk kepada 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran disekolah. Dengan dilakukan uji 

coba maka diperoleh  informasi apakah media pembelajaran berbantuan 

Adobe Flash berbasis android ini menarik atau tidak. Dalam uji coba 

peneliti menggunakan 2 cara yaitu uji coba kelompok kecil dan uji coba 

kelompok besar sebagai berikut: 

1) Uji Kelompok Kecil 

Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui respon 

peserta didik dan memberikan penilaian terhadap kualitas produk yang 

dikembangkan. Uji coba dilakukan pada 10-20 peserta didik yang 

mewakili populasi target.  

2) Uji Kelompok Besar 

Pada langkah ini media yang dihasilkan dan dikembangkan 

hampir sempurna. Pada uji coba kelompok besar terdapat sekitar 30-40 
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peserta didik dengan berbagai karakteristik sesuai dengan karakteristik 

populasi sasaran. 

d. Revisi Produk 

Berdasarkan uji coba produk, jika respon guru dan peserta didik 

menyatakan media pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android 

pada mata pelajaran tematik lebih baik dan menarik untuk digunakan dalam 

pembelajaran, maka media pembelajaran yang dikembangkan telah selesai 

sehingga menghasilkan produk akhir. Tetapi apabila produk yang 

dikembangkan belum mencapai kesempurnaan maka dilakukan perbaikan 

dan penyempurnaan sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran 

di sekolah. 

4. Penyebaran (Disseminate) 

Langkah penyebaran ini dilakukan apabila telah melalui langkah uji 

coba dan revisi. Langkah ini dilakukan untuk menyebarkan hasil 

pengembangan media pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android. 

Penyebaran produk ini dilakukan secara online mengunduh aplikasi berformat 

.apk pada sebuah blog yang telah dibuat oleh peneliti 
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Gambar  3.2 

Modifikasi Pengembangan Model 4D
4
 

 

                                                             
4
Swaditya  Rizki  dan  Nego  Linuhung, “Pengembangan  Bahan  Ajar  Program Linear  Berbasis 

Kontekstual dan ICT”, AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, Vol. 5. No. 2 (3 
Januari 2017), h. 139. 
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D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Desain produk pada pengembangan media pembelajaran berbantuan adobe 

flash berbasis android ini dengan rancangan awal yakni bentuk produk ialah 

aplikasi yang di dalamnya terdiri dari teks, gambar, dan animasi dengan pilihan 

menu daftar isi, cara penggunaan, kompetensi, materi, soal evaluasi atau kuis, dan 

profil pengembang yang dibuat menarik untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa.Adapun desainnyapada penelitian ini antara lain: 

1. Pengembangan media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android 

pada pembelajaran tematik dikembangkan dalam bentuk elektronik dengan 

memanfaatkan smartphone android. 

2. Desain media menggunakan software adobe flash, merupakan aplikasi untuk 

membuat sebuah aplikasi dengan memanfaatkan komputer dan smartphone 

dalam pengoperasiannya. 

3. Media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android dapat digunakan 

dan dioperasikan dengan semua versi android. 

4. Media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android di dalamnya 

berisi materi-materi yang mudah dipahami, padat, jelas, dan disertai gambar 

agar memudahkan peserta didik memahami materinya. Media ini juga 

dilengkapi dengan video, latihan soal maupun evaluasi. 

 

E. Subjek Uji Coba Penelitian Pengembangan 

Pada penelitian ini yang menjadi target penelitian yakni peserta didik tingkat 

sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah kelas V. Sekolah ini merupakan sekolah yang 

dipilih peneliti untuk melaksanakan penelitian. Sekolah ini dipilih untuk 

melaksanakan uji coba yang peneliti jalankan, karena peneliti melihat ada potensi 

masalah yang ada di sekolah tersebut yang harus diselesaikan. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam pengumpulan data pada pengembangan media 

pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis android ini dengan cara observasi, 

wawancara, angket dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Nasution mengutarakan bahwa observasi merupakan dasar seluruh ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan dapat berkerja berdasarkan data, yakni fakta tentang 

dunia nyata yang didapatkan melalui observasi.
5
 Observasi dilakukan melalui 

pengamatan yang disengaja, terstruktur tentang gejala sosial maupun psikis 

                                                             
5
 Nurul Hidayah, Sri Latifah, Mayza Putri Adha, Pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) Matematika Dengan Pendekatan Saintifik Kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 

Bandar Lampung, Jurnal Prosiding: Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan 

Matematika 2017, UIN Raden Intan Lampung, p-ISSN: 2579-941X, e-ISSN: 2579-9444, (6 

Mei 2017), h. 226. 
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dengan cara pencatatan. Observasi dapat diperoleh secara spontan maupun  

menyiapkan isian dahulu. 

Pada penelitian ini, penulis memakai observasi sistematis, yaitu 

observasi yang sudah terstruktur, didalamnya sudah diatur faktor-faktor apa 

saja yang perlu diamati  sesuai kategori yang diperlukan. Peneliti melakukan 

observasi tentang perangkat pembelajaran seperti persiapan sebelum 

pembelajaran, penyajian metode, media, serta pengaplikasian media di kelas, 

tindak lanjut setelah media diterapkan, serta kondisi media yang digunakan di 

sekolah tersebut. Observasi pada penelitian dilakukan di SDN 1 Way Dadi dan 

SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

2. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber secara 

langsung atau melalui media lain untuk memberikan informasi terkait data yang 

diperlukan dalam penelitian.
6
 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada 

saat pra penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai media pembelajaran 

yang digunakan pada saat pembelajaran khususnya pada mata pelajaran tematik 

kelas V di SDN 1 Way Dadi dan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

Wawancara dilakukan peneliti dengan pendidik kelas V dengan memberikan 

pertanyaan untuk mengetahui penggunaan metode dan media pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. 

3. Angket  

Angket merupakan susunan pertanyaan yang diberikan kepada orang 

lain dengan tujuan  agar orang tersebut memberikan respon sesuai dengan 

keinginan peneliti.
7
 Angket ini disusun dengan maksud untuk mengetahui 

kelayakan produk media pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis 

android yang dikembangkan peneliti. Angket digunakan pada saat validasi dan 

uji coba. Validasi ditunjukkan kepada validator materi dan validator media 

menggunakan angket untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan 

peneliti.  Uji coba media pembelajaran dengan memberikan angket kepada 

peserta didik dan pendidik di SDN 1 Way Dadi dan SD Muhammadiyah 1 

Bandar Lampung 

Instrumen yang telah disusun digunakan untuk mengetahui kelayakan 

aplikasi dari aspek media, isi materi serta tata bahasanya. Pada angket validasi 

dicantumkan kolom saran dari validator tujuannya untuk mengetahui penilaian 

dari aplikasi.  Angket validasi dibagikan kepada ahli yang bersangkutan. 

Masing-masing ahli ialah dua orang dosen UIN Raden Intan. Angket tanggapan 

pendidik dan peserta didik diperlukan untuk mendapatkan masukan tentang 

                                                             
6 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur,  (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2017), h. 263. 
7Ibid, h. 255. 
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kelayakan media yang diterapkan di sekolah. Angket tersebut dibagikan kepada 

pendidik serta sampel peserta didik dari populasi. 

a.  Angket Validasi Ahli Media 

Angket validasi ahli media dilaksanakan kepada  orang dosen ahli 

bidang teknologi dan komputer Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Hasil yang didapat ditelaah untuk memperbaiki aplikasi 

pengembangan media berbantuan adobe flash berbasis android. Kisi-kisi 

instrumen angket untuk ahli media akan disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Ahli Media 

No Kriteria Indikator Nomor 

1 

 

 

 

 

 

 

Aspek 

Tampilan 

 

 

 

 

 

- Pemilihan jenis dan ukuran 

huruf 

- Jarak antara baris, spasi dan 

alinea 

- Tampilan gambar 

- Warna background serasi 

dengan warna teks dan 

gambar 

- Halaman yang disajikan 

beruntun dan teratur. 

- Tampilan umum menarik 

- Kejelasan petunjuk 

penggunaan aplikasi 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

2 Aspek 

Pemograman 

- Kemudahan navigasi 

- Kemudahan memilih menu 

sajian 

- Efisiensi teks 

- Efesiensi gambar 

- Tingkat interaktivitas peserta 

didik dengan media 

8, 9, 10, 11, 12 

3 Aspek 

Efektifitas 

- Kemudahan dalam 

penggunaan media 

- Media yang digunakan 

menyenangkan 

- Media dapat melatih 

kemandirian peserta didik 

13, 14, 15. 

Jumlah 15 
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Sumber: 1.  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Edisi Revisi, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2017), h. 219. 

2. Sa‟adun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 121. 

b. Angket Validasi Ahli Materi 

Angket validasi ahli materi diperlukan supaya mendapatkan 

informasi tentang kelayakan produk yang ditinjau dari sisi ketepatan 

konsep. Validasi ahli materi dilaksanakan oleh dosen PGMI di  Universitas  

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil yang didapatkan akan ditelaah 

untuk memperbaiki konsep materi dari pengembangan media pembelajaran 

berbantuan adobe flashberbasis android. Adapun kisi-kisi angket ahli 

materi akan disajikan pada tabel berikut  

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Ahli Materi 

No Aspek Indikator Nomor 

Item 

1 Kualitas Isi - Kesesuaian isi materi aplikasi 

dengan KI & KD 

- Relevansi tujuan pembelajaran 

dengan KI/KD 

- Membantu memberikan 

motivasi belajar 

- Uraian materi sistematis, urut, 

dan alur logika jelas 

- Kemudahan materi untuk 

dipahami 

- Kesesuain gambar untuk 

memperjelas materi 

- Kejelasan soal-soal latihan/kuis 

- Konsistensi evaluasi dengan 

tujuan pembelajaran 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Aspek 

penyajian 

- Kemenarikan penyajian materi 

- Kualitas penyampaian materi 

9, 10 

Jumlah 10 
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c. Angket Respon Pendidik 

Angket tanggapan pendidik merupakan instrumen penilaian 

kelayakan penggunaan pengembangan media pembelajaran 

berbantuanadobe flashberbasis android. Data respon kelayakan oleh 

pendidik diperlukan untuk menyempurnakan pengembangan media 

pembelajaran berbantuanadobe flash berbasis android sebelum diuji 

cobakan kepada peserta didik. Angket tanggapan pendidik dibagikan pada 

pendidik kelas V SDN 1 Way Dadi dan SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. Adapun kisi-kisi angket pendapat pendidik akan disajikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Respon Pendidik 

No Aspek Indikator Nomor 

Item 

1 Kesesuaian 

materi dengan 

KI,KD, 

Indikaotor dan 

tujuan 

pembelajaran 

- Kesesuaian materi dengan 

KI 

- Kesesuaian materi dengan 

KD 

- Kesesuaian materi dengan 

indikator 

- Kesesuaian materi dengan 

tujuan pembelajaran 

1, 2, 3 ,4 

2 Aspek Kualitas - Kualitas media pembelajaran 

yang dikembangkan sudah 

memenuhi kriteria media 

- Penggunaan media 

pembelajaran yang 

dikembangkan memenuhi 

fungsi praktis sebagai media 

pembelajaran 

- Desain model media 

pembelajaran baik (kejelasa, 

tulisan, background dan 

gambar) 

5, 6, 7 

3 Aspek Efektivitas 

 

- Kesesuaian media yang 

dikembangkan dengan 

kebutuhan pembelajaran 

- Media dapat melatih 

kemandirian belajar peserta 

didik 

8, 9 
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4 Aspek penyajian - Kesesuaian gambar dengan 

materi 

- Kemudahan memilih menu 

pada media 

- Kemudahan dalam 

penggunaan media 

10, 11, 12 

Jumlah 12 

Sumber: 1.  Azhar Arsyad, 2017. Media Pembelajaran Edisi Revisi, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 219-220. 

 

d. Angket Respon Peserta Didik 

Instrumen angket peserta didik dilakanakan pada saat uji coba  

aplikasi untuk mengetahui kelayakan pada segi penggunaan, penyajian 

materi dan  manfaat pengembangan media pembelajaran berbantuan adobe 

flash berbasis android. Instrumen angket tanggapan peserta didik akan 

disajikan pada tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Respon Peserta Didik 

No Aspek Indikator Nomor 

Item 

1 Media - Kemudahan dalam 

penggunaan 

- Kejelasan petunjuk 

penggunaan media 

- Kejelasan uraian 

materi 

- Kesesuain bahasa 

dengan tingkat 

pemahaman peserta 

didik 

- Kesesuaian gambar 

dan video untuk 

memperjelas isi 

- Ketepatan memilih 

background dan teks 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

2 Pembelajaran - Kemampuan untuk 

belajar mandiri 

- Peningkatan 

7, 8, 9, 10 
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pengetahuan dan 

wawasan 

- Menciptakan rasa 

senang bagi pesserta 

didik 

- Membantu memahami 

materi 

Jumlah 10 

Sumber: Azhar Arsyad, 2017. Media Pembelajaran Edisi Revisi, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 219-220.  

4. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh data secara 

langsung dan sebagai bukti bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian. 

Dokumentasi ini dapat berupa foto saat melakukan penelitian di lapangan. 

 

G. Uji-Coba Produk 

Produk yang sudah melalui tahap validasi oleh ahli materi dan ahli media, 

selanjutnya produk diuji cobakan. Uji coba produk dilaksanakan di dua sekolah, 

yaitu SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dan SDN 1 Way Dadi. Tahap ini 

dilaksanakan untuk mengetahui kemenarikan dari media pembelajaran berbantuan 

adobe flash berbasis android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI yang 

sudah dikembangkan, peneliti melakukan uji coba terhadap pendidik, uji coba 

kelompok kecil dan uji coba kelompok besar. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan maksud untuk mengetahui informasi 

mengenai kelayakan produk media pembelajaran berbantuan Adobe Flash berbasis 

android yang dikembangkan oleh peneliti. Analisis data ini merupakan respon 

validasi ahli, pendidik, dan peserta didik berupa saran dan kritik terhadap produk. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis dekriptif. Analisis deskriptif 

merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari sebuah 

data. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari data kualitatif fdan data kuantitaif. 

Data kualitatif merupakan analisis data berupa kata-kata yang sesuai dengan data di 

lapangan. Data kuantitatif merupakan analisis berbentuk angka.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala 

likert digunakan bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi atau 

sekelompok orang.
8
 Skala likert berupa angket terdiri 4 pilihan jawaban. Penilaian 

                                                             
8 Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan RnD(Bandung: Alfabeta, 2018), h. 134 
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oleh validasi ahli, dan pendidik lalu dimasukkan ke dalam tabel yang menunjukkan 

kelayakan media.
9
 Selanjutnya data tersebut dijadikan pedoman untuk melakukan 

revisimedia yang telah dikembangkan, kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kelayakan media. Perhitungan persentase dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut:
10

 

P = 
 

 
 × 100% 

Keterangan: 

P = Angka Persentase 

f = Skor yang diperoleh 

N = Skor maksimal 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan angket validasi 

produk dan angket respon. Berikut penjelasannya: 

1. Angket Validasi Ahli 

Angket validasi berisi mengenai kesesuaian materi dan desain pada 

produk yang dikembangkan terdiri 4 pilihan jawaban sesuai pertanyaan. 

Data kesesuaian tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

produk yang dihasilkan.  Berikut tabel skor penilaian. 

Tabel  3.5 

Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban
11

 

Skor Pilihan Jawaban 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Kurang Baik 

1 Sangat Kurang Baik 

 

Jumlah skor penilaian yang didapatkan dari validasi ahli, 

kemudian dihitung persentasenya lalu diubah dalam bentuik pertanyaan 

untuk menentukan kemenarikan media pembelajaran yang 

dikembangkan. Berikut tabel kriteria kemenarikan. 

 

 

                                                             
9Asep Kurniawan, Metode Penelitin Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 180 
10Hidayatul Maulida dan Wahyu Sukartiningsih, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berbasis Adobe Flash Untuk Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi Siswa Kelas III SD”, JPGSD, Vol. 

06. No. 05. (2018), h. 683 

  
11Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D(Bandung: Alfabeta, 2019), h. 166. 
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Tabel 3.6 

Kriteria Kemenarikan
12

 

NO PERSENTASE KELAYAKAN 

1.  x ≥ 80% Sangat Baik 

2.  60% ≤ x <80% Baik 

3.  40%  ≤  x< 60% Cukup 

4.  20%  ≤  x< 40% Kurang 

5.  x <20% Sangat Kurang 

 

2. Angket Tanggapan Pendidik dan Peserta Didik 

Angket tanggapan pendidik dan peserta didik dilakukan setelah 

produk di validasi oleh ahli media dan materi mengenai media 

pembelajaran yang telah dikembangkan. Angket ini digunakan untuk 

mengetahui respon pendidik dan peserta didik yang terdiri dari 4 pilihan 

jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Skor penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.7 

Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban
13

 

Skor Pilihan 

Jawaban 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Kurang Baik 

1 Sangat 

Kurang Baik 

 

 

 

                                                             
12Atika  Izzatul  Jannah  dan  Endang  Listyani, “Pengembangan  Bahan  Ajar  Pada  Bahasan 

Himpunan Dengan Pendekatan Problem Solving Untuk Siswa SMP Kelas VII”, Jurnal Pendidikan 

Matematika , S1 6. No. 3 (10 April 2017), h. 60. 

13Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D(Bandung: Alfabeta, 2019), h. 166. 
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Jumlah skor penilaian yang didapatkan dari respon pendidiiik 

dan peserta didiik, kemudian dihitung persentasenya lalu diubah dalam 

bentuk pertanyaan untuk menentukan kemenarikan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Berikut tabel kriteria kemenarikan 

Tabel 3.8 

Kriteria Kemenarikan
14

 

NO PERSENTASE KELAYAKAN 

1.  x ≥ 80% Sangat Baik 

2.  60% ≤ x <80% Baik 

3.  40%  ≤  x< 60% Cukup 

4.  20%  ≤  x< 40% Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14Atika  Izzatul  Jannah  dan  Endang  Listyani, “Pengembangan  Bahan  Ajar  Pada  

Bahasan Himpunan Dengan Pendekatan Problem Solving Untuk Siswa SMP Kelas VII”,Jurnal 

Pendidikan Matematika,S1 6. No. 3 (10 April 2017), h. 60. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Hasil dari penelitian ini adalah media pembelajaran berupa aplikasi 

berbasis android. penelitian dan pengembangan ini menggunakan metode 

penelitian pengembangan model 4D (Four D Model) dari Sivasailan Thiagarajan, 

Dorothy S. Semmel, dan Melyn I Semmel, yang dilakukan dari tahap pendefinisian, 

tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap penyebaran. Pelaksanaan penelitian 

ini dilakukan di SDN 1 Way Dadi dan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

Data hasil dari tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Pada tahap ini terdapat empat langkah pokok, yaitu analisis front end, 

analisis konsep, analisis tugas, dan perumusan tujuan pembelajaran. 

a. Analisis front end (Front End Analysis) 

Langkah analisis front end (front end analysis) ini fokus pada 

kondisi di lapangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

perlu atau tidak media pembelajaran untuk dikembangkan. Pada analisis 

front end ini dilakukan beberapa tahap yaitu wawancara dengan pendidik 

terkait penggunaan media pembelajaran. Berdasarkan wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan pendidik kelas V SDN 1 Way Dadi 

dan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung diketahui bahwa sekolah 

belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi yang dapat diakses melalui android, guru masih 

menggunakan bahan ajar berupa buku paket saat menjelaskan materi yang 

hanya berisi materi, tanpa dilengkapi animasi, video dan multimedia 

lainnya yang mendukung. Sehingga, peserta didik kurang tertarik dan 

termotivasi pada saat pembelajaran berlangsung. Maka dari itu peserta 

didik memerlukan suatu yang menarik dan interaktif agar proses 

pembelajaran tidak membosankan. 

b. Analisis Konsep (Concept Analysis) 

Analisis konsep yang telah dilakukan oleh peneliti adalah 

mengidentifikasi bagian-bagian penting dan utama yang akan ditampilkan 

pada media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android, 

menyusun secara sistematis submateri yang relevan yang akan disajikan 

pada media pembelajaran yang dikembangkan. Berikut ini hasil dari tahap 

analisis konsep. 

Tema: Peristiwa dalam Kehidupan 

Subtema 1: Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan 
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Subtema 2 :Peristiwa Kebangsaan Seputar Proklamasi 

Kemerdekaan 

Subtema 3: Peristiwa Mengisi Kemerdekaan 

 KD: Subtema 1 

 Bahasa Indonesia 

3.5 Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan 

secara tulisan menggunakan aspek apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana. 

 IPA 

3.7 Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud 

benda dalam kehidupan sehari-hari. 

 IPS 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

 SBdP 

 3.2 Memahami tangga nada 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan 

musik 

 PPKn 

3.3Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. 

 Subtema 2 

 Bahasa Indonesia 

3.5Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan 

secara tulisan menggunakan aspek apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana. 

 IPA 

3.7 Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud 

benda dalam kehidupan sehari-hari. 

 IPS 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

 SBdP 

 3.2 Memahami tangga nada 
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 4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada  

 PPKn 

 3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial 

 Subtema 3 

 Bahasa Indonesia 

3.9 Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat 

undangan  

4.9 Membuat surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan 

penggunaan ejaan 

IPA 

3.7 Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud 

benda dalam kehidupan sehari-hari 

 

 IPS 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

 SBdP 

 3.4 Memahami karya seni rupa daerah 

 PPKn 

 3.3 Menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial. 

c. Analisis Tugas (Task Analysis)  

Setelah melakukan analisis konsep, langkah selanjutnya adalah 

analisis tugas. Pada analisis tugas ini telah dilakukan analisis kompetensi 

dasar kemudian menjabarkan indikator. Selain itu, analisis tugas membantu 

dalam membuat format dan menetapkan bentuk media pembelajaran yang 

akan dikembangkan. Hasil dari analisis tugas yang diperlukan dalam 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Berikut ini adalah hasil 

analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dalam tema 

peristiwa dalam kehidupan. 

Kompetensi Inti (KI): 

  KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 
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  KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara.  

  KI 3 : Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, 

menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat 

bermain. 

  KI 4 : Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam 

bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Tugas Kelas V pada Tema PeristiwaDalam Kehidupan 

1) Subtema 1 

Kompetensi Dasar Indikator  

Bahasa Indonesia 

3.5Menggali informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang disajikan 

secara tulisan menggunakan aspek 

apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, 

dan bagaimana. 

 

 Menjelaskan informasi 

penting yang terdapat pada 

teks dengan menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan 

bagaimana 

 

IPA 

3.7 Menganalisis pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu dan wujud 

benda dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 Menjelaskan sifat-sifat benda 

padat, cair, dan gas. 
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IPS 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa Indonesia 

dalam mempertahankan 

kedaulatannya. 

 

 Menjelaskan penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia 

dan upaya bangsa Indonesia 

dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

SBdP 

3.2 Memahami tangga nada 

 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam 

berbagai tangga nada dengan iringan 

musik 

 

 Menjelaskan pengertian 

tangga nadadengan tepat. 

 Menyanyikan lagu sesuai 

dengan iringan musik. 

 

PPKn 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

 

 

 Mengidentifikasi keberagaman 

sosial buday masyarakat. 

 

2) Subtema 2 

Kompetensi Dasar Indikator  

Bahasa Indonesia 

3.5Menggali informasi penting dari 

teks narasi sejarah yang disajikan 

secara tulisan menggunakan aspek apa, 

dimana, kapan, siapa, mengapa, dan 

bagaimana. 

 

 Menjelaskan informasi 

penting yang terdapat pada 

teks dengan menggunakan 

aspek: apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan 

bagaimana. 

IPA 

3.7 Menganalisis pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu dan wujud 

benda dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 Menjelaskan perubahan 

wujud benda yang 

dipengaruhi oleh kalor 

IPS 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan bangsa 

 

 Menjelaskan penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia 
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Indonesia dan upaya bangsa Indonesia 

dalam mempertahankan kedaulatannya 

 

dan upaya bangsa Indonesia 

dalam mempertahankan 

kedaulatannya 

SBdP 

3.2 Memahami tangga nada 

 

4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam 

berbagai tangga nada dengan iringan 

musik 

 

 Menjelaskan pengertian 

tangga nadadengan tepat. 

 Menyanyikan lagu sesuai 

dengan iringan musik. 

 

PPKn 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

 

 Mengidentifikasi 

keberagaman sosial buday 

masyarakat. 

 Melakukan kegiatanyang 

mendukung keberagaman 

sosial budaya masyarakat 

 

3) Subtema 3 

Kompetensi Dasar Indikator  

Bahasa Indonesia 

3.9Mencermati penggunaan kalimat 

efektif dan ejaan dalam surat undangan 

4.9 Membuat surat undangan dengan 

kalimat efektif dan memperhatikan 

penggunaan ejaan. 

 

 Memahamipenggunaan ejaan 

yang tepat pada sebuah 

kalimat. 

 Menyajikan surat undangan 

dengan penggunaan ejaan 

yang tepat. 

IPA 

3.7 Menganalisis pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu dan wujud 

benda dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 Menjelaskan perubahan 

wujud benda yang 

dipengaruhi oleh kalor 

 

IPS 

3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor 

penting penyebab penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya bangsa Indonesia 

 

 Menjelaskan penyebab 

penjajahan bangsa Indonesia 

dan upaya bangsa Indonesia 

dalam mempertahankan 
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dalam mempertahankan kedaulatannya 

 

kedaulatannya 

SBdP 

4.4 Memahami karya seni rupa daerah  

 

 

 Mengidentifikasi  ragam seni 

rupa daerah. 

PPKn 

3.3 Menelaah keberagaman sosial 

budaya masyarakat 

4.3 Menyelenggarakan kegiatan yang 

mendukung keberagaman sosial 

 

 Mengidentifikasi 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat. 

 Melakukan kegiatan kegiatan 

yang mendukung 

keberagaman sosial budaya 

masyarakat 

 

d. Tujuan Pembelajaran (Specyfying Instructional Objectives) 

Perumusan tujuan pembelajaran bertujuan untuk merangkum hasil 

dari tahap sebelumnya yaitu tahap analisis konsep dan analisis tugas. 

Kemudian menentukan obyek penelitian. Obyek penelitian disini menjadi 

dasar peneliti dalam menyusun merancang produk yang akan 

dikembangkan. Berdasarkan analisis konsep dan analisis tugas didapatkan 

tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada media pembelajaran 

yang akan dikembangkan sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Analisis Tujuan Pembelajaran Pada Media Pembelajaran 

KD Indikator Tujuan Pembelajaran 

3.5  Menjelaskan 

informasi penting 

yang terdapat 

padateks dengan 

menggunakan aspek: 

apa, di mana, kapan, 

siapa, mengapa, dan 

bagaimana. 

 Dengan membuat peta 

pikiran, siswa dapat 

menjelaskan peristiwa 

kedatangan bangsa-bangsa 

Eropa di Indonesia dengan 

menggunakan kosakata 

baku secara tepat. 
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3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan sifat-

sifat benda padat, 

cair, dan gas. 

 Menjelaskan 

perubahan wujud 

benda yang 

dipengaruhi oleh 

kalor 

 

 Dengan membaca teks, 

siswa dapat menjelaskan 

tentang sifat-sifat benda 

padat, cair, dan gas. 

 Dengan membaca, siswa 

dapat memahami kalor 

dapat mengubah suhu 

benda dengan penuh 

percaya diri. 

3.4 
 Menjelaskan 

penyebab 

penjajahan bangsa 

Indonesia dan upaya 

bangsa Indonesia 

dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya 

 Dengan membaca, siswa 

dapat memahami 

penyebab penjajahan 

bangsa Indonesia dan 

mengetahui upaya bangsa 

Indonesia dalam 

mempertahankan 

kedaulatannya. 

3.2  Menjelaskan 

pengertian tangga 

nadadengan tepat. 

 

 Dengan mengamati nada-

nada yang digunakan 

dalam lagu yang disajikan, 

siswa mampu menentukan 

jenis tangga nada pada 

musik yang 

diperdengarkan secara 

jelas dan tepat. 

4.2  Menyanyikan lagu 

sesuai dengan iringan 

musik. 

 

 Dengan menyanyikan lagu 

daerah, siswa mampu 

menyanyikan lagu dengan 

percaya diri. 

3.3   Mengidentifikasi 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

 

 Dengan membaca, siswa 

dapat mengidentifikasi 

keberagaman suku yang ada 

di Indonesia secara tepat. 

4.3  Melakukan kegiatan 

yang mendukung 

keberagaman sosial 

budaya masyarakat. 

 Dengan membaca, siswa 

dapat menyebutkan kegiatan 

yang mendukung 

keberagaman sosial budaya 
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masyarakat 

3.9  Memahamipengguna

an ejaan yang tepat 

pada sebuah kalimat. 

 Dengan membaca, siswa 

dapat memahamipenggunaan 

ejaan yang tepat pada sebuah 

kalimat 

4.9  Menyajikan surat 

undangan dengan 

penggunaan ejaan 

yang tepat. 

 Dengan berlatih, siswa dapat 

membuat undangan dengan 

penggunaan ejaan yang tepat 

dengan penuh percaya diri 

4.4  Mengidentifikasi  

ragam seni rupa 

daerah. 

 Dengan membaca, siswa 

dapatmengidentifikasi  

ragam seni rupa daerah 

dengan penuh kepedulian. 

 

2. Tahap Perencanaan (Design) 

  Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah 

perencanaan (design). Tujuan tahap ini adalah untuk meranacang media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android. Tahap perencanaan ini 

terdiri dari: 

a. Penyusunan Tes Kelayakan dan Kemenarikan  

 Penyusunan tes yang dimaksud pada tahap ini merupakan penyusunan tes 

berupa angket yang sebelumnya disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen 

angket, kemudian angket diberikan pada saat validasi yaitu validasi ahli 

media dan validasi ahli materi untuk mengetahui kelayakan dari media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android yang telah 

dikembangkan, serta angket respon (pendidik dan peserta didik). 

b. Pemilihan Media (Media Selection) 

 Pemilihan media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android 

disesuaikan dengan analisis tugas, konsep dan fasilitas yang disediakan 

oleh sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

proses pembelajaran, karena media pembelajaran berbantuan adobe flash 

berbasis android  belum pernah dikembangkan di SDN 1 Way Dadi dan 

SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

c. Pemilihan Format (Format Selection) 

 Pada tahap ini diperoleh bagaimana tentang alur media yang akan dipilih 

dan dikembangkan, pembuatan media pembelajaran ini diawali dengan 
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menyusun komponen-komponen yang dibutuhkan seperti penyajian materi 

yang disesuaikan berdasarkan silabus tematik kelas V SD/MI dan sumber 

dari berbagai referensi mengenai materi tema 7 peristiwa dalam kehidupan. 

Selain itu, peneliti juga mengumpulkan  video serta gambar-gambar yang 

berkaitan dengan materi. Peneliti dalam pembuatan media pembelajaran ini 

menggunakan aplikasi adobe flash. 

d. Rancangan Awal (Initial Design) 

 Media pembelajaran ini terdiri dari cover, KI/KD, Materi, Quiz, Video, 

Petunjuk Penggunaan dan Profil Pengembang. Pada kegiatan pembelajaran 

terdapat video terkait materi yang diajarkan dan latihan soal. Berikut ini 

langkah-langkah dalam merancang media pembelajaran: 

1) Membuka perangkat lunak Adobe Flash 

Langkah pertama dalam membuat media pembelajaran ini ialah dengan 

membuka software Adobe Flash di komputer/laptop  

yang sudah terpasang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Desain Tampilan Awal Media 

Langkah selanjutnya ialah mendesain tampilan awal media di adobe flash. 
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3) Desain Menu Materi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pengaturan Publish ke aplikasi android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Pengaturan Format Publish dan Versi Android 
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6) Pengaturan bahasa aplikasi yang akan di publish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Tahap akhir dan pemberian nama aplikasi android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

  Setelah melaksanakan beberapa tahap sebelumnya yaitu tahap 

pendefinisian (define) dan tahap perencanaan (design) tahap selanjutnya ialah 

tahap pengembangan.  Pada tahap ini peneliti melakukan pembuatan media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android, kemudian peneliti 

melakukan beberapa tahap-tahap pengembangan (develop) sebagai berikut. 

a. Uji Kelayakan/Validasi  

Media yang telah selesai di desain dalam penelitian dan 

pengembangan ini, kemudian divalidasi oleh 4 orang ahli, diantaranya 2 

ahli media dan 2 ahli materi untuk menguji kelayakan dari media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android. Setiap ahli mengisi 
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penilaian angket yang sebelumnya disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

telah ditentukan dan dikonsultasikan peneliti kepada pembimbing. 

Instrumen penilaian dalam penelitian dan pengembangan ini disusun 

dengan mengacu pada penilaian BSNP dan menggunakan skala likert 4 

jawaban. Hasil validasi ahli materi dan ahli media sebagai berikut. 

1) Ahli Materi 

Validator ahli materi dalam penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada 

pembelajaran tematik kelas V SD/MI ini adalah 2 dosen dari UIN 

Raden Intan Lampung yaitu Ibu Yuli Yanti, M.Pd.I dan Ibu Nurul 

Hidayah, M.Pd. 

a) Validasi Ahli Materi Tahap 1 

Hasil validasi materi pada tahap 1 disajikan pada tabel 4.3 dan 

tabel secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.3 

Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 

 

No. Aspek Analisis Validator 

1 2 

1. Kualitas Isi ∑ skor 28 32 

Skor Maksimal 32 32 

P 87,5% 100% 

 93,75% 

Kriteria Sangat Baik  

2. Kelayakan 

Penyajian 

∑ skor 6 8 

Skor Maksimal 8 8 

P 75% 100% 

 87,5% 

Kriteria Sangat Baik 

Sumber: Pengolahan Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 

 Berdasarkan hasil validasi materi tahap 1 pada Tabel 4.3, 

diketahui bahwa aspek kelayakan isi memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 93,75% dengan kategori “sangat baik”. Aspek kelayakan 

penyajian memperoleh nilai rata-rata sebesar 87,5% dengan kategori 

“sangat baik”. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil dari validasi ahli materi 

tahap 1 secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar 
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90,625% sehingga media pembelajaran yang dikembangkan layak 

untuk digunakan, namun terdapat beberapa hal yang perlu direvisi 

berdasarkan saran dan komentar yang diberikan oleh validator. 

Data hasil validasi ahli materi tahap 1 selain ditampilkan pada 

Tabel 4.3, data juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Gambar 

grafik hasil data validasi materi tahap 1 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 

Pada Gambar 4.1 grafik hasil validasi materi tahap 1 diketahui 

bahwa dari aspek kualitas isi validator 1 memberikan nilai 87,5% 

dengan kategori “sangat baik”, dan  validator 2 memberikan nilai 

100% dengan kategori “sangat baik”. Sehingga, pada aspek kualitas isi 

diperoleh nilai rata- rata sebesar 93,75% dengan kategori “sangat 

baik”. Pada aspek kelayakan penyajian diketahui bahwa validator 1 

memberikan nilai 75% dengan kategori “baik”, dan  validator 2 

memberikan nilai 100% dengan kategori “sangat baik”. Penilaian dari 

2 validator pada aspek kelayakan penyajian memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 87,5% dengan kriteria “sangat baik”. 

Berdasarkan uraian tersebut hasil dari validasi ahli materi tahap 

1 diperoleh secara keseluruhan dengan nilai rata-rata sebesar 90,625% 

dengan kriteria “sangat baik” sehingga media  yang dikembangkan 

layak untuk digunakan. 

2) Ahli Media 

Validator ahli media dalam penelitian dan pengembangan 

media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android ini terdiri 

dari 2 dosen UIN Raden Intan Lampung yaitu Bapak Ridho Agung 

Juantara, M.Pd dan Ibu Sherly Amelia , M. Ti. 
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a) Validasi Ahli Media Tahap 1 

Data hasil validasi media pada tahap 1 dapat dilihat pada Tabel 

4.4. 

Tabel 4.4 

Hasil Validasi Ahli Media Tahap 1 

No. Aspek Analisis Validator 

1 2 

1. Tampilan ∑ skor 25 24 

Skor 

Maksimal 

28 28 

P 89,28% 85,71% 

 87,49% 

Kriteria Sangat Baik  

2. Pemograman ∑ skor 20 13 

Skor 

Maksimal 

20 20 

P 100% 65% 

 82,5% 

Kriteria Sangat Baik 

3.  Efektifitas ∑ skor 12 9 

Skor 

Maksimal 

12 12 

P 100% 75% 

 87,5% 

Kriteria Sangat Baik 

Sumber: Pengolahan Hasil Validasi Ahli Media Tahap 1 

       Berdasarkan hasil validasi media tahap 1 pada Tabel 4.4, 

diketahui bahwa aspek tampilan memperoleh nilai rata-rata sebesar 

87,49%  dengan  kategori “sangat baik”. Aspek pemograman 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 82,5% dengan kategori “sangat 

baik”. Aspek efektifitas memperoleh nilai rata-rata sebesar 87,5% 

dengan kategori “sangat baik”. 

    Berdasarkan uraian di atas, hasil dari validasi ahli media tahap 1 

secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar 85,83% 

sehingga media pembelajaran yang dikembangkan layak untuk 

digunakan, namun terdapat beberapa hal yang perlu direvisi 

berdasarkan saran dan komentar yang diberikan oleh validator. 
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Data hasil validasi ahli media tahap 1 juga ditampilkan dalam 

bentuk grafik. Berikut grafik hasil data validasi media tahap 1: 

 

Gambar 4.2 

Grafik Hasil Validasi Ahli Media Tahap 1 

 

      Pada Gambar 4.4 grafik hasil validasi media tahap 1 diketahui 

bahwa dari aspek tampilan validator 1 memberikan nilai 89,28% 

dengan kategori “sangat baik”. Validator 2 memberikan nilai 

85,71%  dengan kategori “sangat baik”.  Sehingga,  pada  aspek  

tampilan diperoleh nilai dengan rata-rata 87,49% dengan kategori 

“sangat baik”. Pada aspek pemograman validator 1 memberikan 

nilai 100% dengan kategori “sangat baik”. Validator 2 

memberikan nilai 65%  dengan kategori “baik”. Sehingga, pada  

aspek pemograman diperoleh nilai dengan rata-rata 82,5% dengan 

kategori “sangat baik”. Pada aspek efektifitas validator 1 

memberikan nilai 100% dengan kategori “sangat baik”. Validator 

2 memberikan nilai 75%  dengan kategori “baik”.  Sehingga,  pada  

aspek  efektifitas diperoleh nilai dengan rata-rata 87,5% dengan 

kategori “sangat baik”. 

b) Validasi Ahli Media Tahap 2 

     Berikut ini hasil validasi media tahap 2 yang telah dilakukan 

oleh validator terlihat pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 

Hasil Validasi Ahli Media Tahap 2 

No. Aspek Analisis Validator 

1 2 

1. Tampilan ∑ skor 25 28 

Skor 

Maksimal 

28 28 

P 89,28% 100% 

 94,64% 

Kriteria Sangat Baik  

2. Pemograman ∑ skor 20 20 

Skor 

Maksimal 

20 20 

P 100% 100% 

 100% 

Kriteria Sangat Baik 

3.  Efektifitas ∑ skor 12 12 

Skor 

Maksimal 

12 12 

P 100% 100% 

 100% 

Kriteria Sangat Baik 

Sumber: Pengolahan Hasil Validasi Ahli Media Tahap 2 

Berdasarkan hasil validasi media tahap 1 pada Tabel 4.4, 

diketahui bahwa aspek tampilan memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 94,64% dengan  kategori “sangat baik”. Aspek 

pemograman memperoleh nilai rata-rata sebesar 100% dengan 

kategori “sangat baik”. Aspek efektifitas memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 100 % dengan kategori “sangat baik”. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil dari validasi ahli media tahap  

2 secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata sebesar 98,21% 

sehingga media pembelajaran yang dikembangkan layak untuk 

digunakan. Data hasil validasi ahli media tahap 2 juga 

ditampilkan dalam bentuk grafik. Berikut grafik hasil data 

validasi media tahap 2: 
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Gambar 4.3 

Grafik Hasil Validasi Ahli Media Tahap 2 

 

Gambar 4.3 grafik hasil validasi media tahap 2 diketahui 

bahwa dari aspek tampilan validator 1 memberikan nilai 94,64% 

dengan kategori “sangat  baik”,  dan  validator  2  memberikan  

nilai  100%  dengan kategori “sangat baik”. Pada aspek 

pemograman validator 1 memberikan nilai 100% dengan kategori 

“sangat  baik”,  dan  validator  2  memberikan  nilai  100%  dengan 

kategori “sangat baik”. Pada aspek efektifitas validator 1 

memberikan nilai 100% dengan kategori “sangat  baik”,  dan  

validator  2  memberikan  nilai  100%  dengan kategori “sangat 

baik”. Berdasarkan hasil dari validasi ahli media tahap 2 diperoleh 

secara keseluruhan dengan nilai rata-rata sebesar 98,21% dengan 

kategori “sangat baik” sehingga media yang dikembangkan oleh 

peneliti valid dan dapat dipergunakan di lapangan untuk di uji 

cobakan. 

b. Revisi  

Berdasarkan komentar dan saran yang diberikan oleh para ahli saat 

validasi, peneliti melakukan perbaikan terhadap produk. Selanjutnya 

produk akan dinilai dan divalidasi oleh para ahli kembali, setelah produk 

yang dikembangkan sudah diperbaiki. 
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1) Ahli Materi 

Berikut ini saran/masukan dari ahli materi untuk perbaikan produk 

yang dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi 

No Aspek Saran/masukan perbaikan 

1 Kualitas Isi Bagian materi cengkih, ubah kata menjadi 

cengkeh 

2 Penyajian Perbaiki huruf dan spasi pada materi agar 

mudah terbaca. 

 

Berdasarkan saran/masukan yang ada pada tabel 4.6 yang 

diberikan oleh ahli materi yang disampaikan oleh ahli materi pada saat 

validasi, maka peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan 

masukan tersebut. Perbaikan materi yang dilakukan peneliti dapat 

dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.7 

Perbaikan Saran/Masukan Ahli Materi 

No Saran/Masukan Perbaikan 

1 Bagian materi cengkih, ubah kata menjadi cengkeh 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 
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2 Perbaiki huruf dan spasi pada materi agar mudah terbaca. 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ahli Media 

Tabel 4.8 

Saran Perbaikan Validasi Ahli Media 

No Aspek Saran/masukan perbaikan 

1 Tampilan - Cover dibuat lebih menarik 

- Tambahkan profil pengembang 

- Pemilihan warna font disesuaikan, 

warna terlalu kontras dengan 

background 

2 Pemograman - Pemilihan warna font disesuaikan, 

warna terlalu kontras dengan 

background 

3 Efektifitas - Berikan petunjuk penggunaan 

 

Berdasarkan saran/masukan yang ada pada tabel 4.8 yang 

diberikan oleh ahli media yang disampaikan oleh ahli media pada saat 

validasi, maka peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan 

masukan tersebut. Perbaikan media yang dilakukan peneliti dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.9 

Perbaikan Saran/Masukan Ahli Media 

No Saran/Masukan Perbaikan 

1 Cover dibuat lebih menarik 

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

  

2 Tambahkan profil pengembang 

Sebelum Revisi Setelah Revisi 
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3. Pemilihan warna font disesuaikan, warna terlalu kontras dengan background 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Revisi Setelah Revisi 
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4 Berikan petunjuk penggunaan 

Sebelum Revisi Setelah Revisi 

Tidak ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Uji Coba Produk 

Produk yang telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, 

selanjutnya produk diuji cobakan. Uji Coba Produk dilakukan di dua 

sekolah yaitu SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dan SDN 1 Way 

Dadi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kemenarikan dari media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada pembelajaran 

tematik kelas V SD//MI, peneliti melakukan uji kelompok kecil, uji 

kelompok besar, dan uji coba terhadap pendidik. 

1) Uji Kelompok Kecil 

 Pada uji kelompok kecil dipilih 20 peserta didik secara 

heterogen oleh peneliti. Peserta didik diminta untuk mengisi angket 

penilaian kemenarikan media pembelajaran yang telah dikembangkan 

yaitu media pembelajaran berbantuan adobe flashberbasis android 

pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI. Pelaksanakan uji coba ini 

dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dengan 

memberikan media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis 

android pada pembelajaran tematik tema 7 kepada peserta didik untuk 

dilihat dan dipelajari, selanjutnya peserta didik diberi angket untuk 
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menilai kemenarikan dari media pembelajaran berbantuan adobe flash 

berbasis android tersebut. 

 Uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SD Muhammadiyah 

1 Bandar Lampung diperoleh respon peserta didik terhadap multimedia 

sebesar 92,62% dengan kategori “sangat baik”. Sehingga  tidak  perlu  

revisi  dan  siap  untuk diujicobakan pada kelompok besar. 

Tabel 4.10 

Hasil Responden Peserta Didik Pada Uji Coba Skala Kecil 

No Responden Jumlah 

Skor 

Skor 

Maksima

l 

Persentas

e 

(%) 

Kriteria 

1 R1 36 40 90% Sangat Layak 

2 R2 37 40 92,5% Sangat Layak 

3 R3 35 40 87,5% Sangat Layak 

4 R4 40 40 100% Sangat Layak 

5 R5 37 40 92,5% Sangat Layak 

6 R6 38 40 95% Sangat Layak 

7 R7         35 40 87,5% Sangat Layak 

8 R8 40 40 100% Sangat Layak 

9 R9 34 40 85% Sangat Layak 

10 R10 36 40 90% Sangat layak 

11 R11 38 40 95% Sangat layak  

12 R12 38 40 95% Sangat layak 

13 R13 39 40 97,5% Sangat layak 

14 R14 35 40 87,5% Sangat layak 

15 R15 34 40 85% Sangat layak 

16 R16 36 40 90% Sangat layak 

17 R17 39 40 97,5% Sangat layak 

18 R18 40 40 100% Sangat layak 

19 R19 40 40 100% Sangat layak 

20 R20 34 40 85% Sangat layak 

Jumlah 741 800 92,62% Sangat Layak 

Sumber : Data Penelitian 
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2) Uji Kelompok Besar 

 Setelah mendapatkan respon hasil yang menarik pada uji 

kelompok kecil sebelumnya, kemudian produk kembali diujicobakan 

dalam kelompok besar. Uji coba kelompok besar ini dilakukan untuk 

meyakinkan dan mengetahui kemenarikan dari media pembelajaran 

yang telah dikembangkan. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk 

mengisi angket penilaian kemenarikan media pembelajaran yang telah 

dikembangkan yaitu media pembelajaran berbantuan adobe flash 

berbasis android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI. Uji coba 

kelompok besar yang dilakukan di SDN 1 Way Dadi diperoleh 

persentase respon sebesar 87,91% dengan kategori “sangat 

baik”.Haliniberartimedia pembelajaran berbantuan adobe flash 

berbasis android pada pembelajaran tematikyang telah dikembangkan 

oleh peneliti layak untuk digunakan saat kegiatan belajar mengajar 

pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan kelas V SD/MI. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Responden Peserta Didik Pada Uji Coba Skala Besar 

 

No 

 

Responden 

 

Jumlah 

Skor 

 

Skor 

Maksimal 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriteria 

1 R1 35 40 87,5% Sangat Layak 

2 R2 37 40 92,5% Sangat Layak 

3 R3 36 40 90% Sangat Layak 

4 R4 36 40 90% Sangat Layak 

5 R5 35 40 87,5% Sangat Layak 

6 R6 33 40 82,5% Sangat Layak 

7 R7         34 40 85% Sangat Layak 

8 R8 40 40 100% Sangat Layak 

9 R9 34 40 85% Sangat Layak 

10 R10 36 40 90% Sangat layak 

11 R11 35 40 87,5% Sangat layak  

12 R12 36 40 90% Sangat layak 
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13 R13 39 40 97,5% Sangat layak 

14 R14 39 40 97,5% Sangat layak 

15 R15 35 40 87,5% Sangat layak 

16 R16 36 40 90% Sangat layak 

17 R17 40 40 100% Sangat layak 

18 R18 40 40 100% Sangat layak 

19 R19 36 40 90% Sangat layak 

20 R20 34 40 85% Sangat layak 

21 R21 36 40 90% Sangat layak 

22 R22 37 40 92,5% Sangat layak 

23 R23 35 40 87,5% Sangat layak 

24 R24 35 40 87,5% Sangat layak 

25 R25 40 40 100% Sangat layak 

26 R26 39 40 97,5% Sangat layak 

27 R27 39 40 97,5% Sangat layak 

28 R28 38 40 95% Sangat layak 

29 R29 33 40 82,5% Sangat layak 

30 R30 34 40 85% Sangat layak 

31 R31 40 40 100% Sangat layak 

32 R32 35 40 87,5% Sangat layak 

33 R33 35 40 87,5% Sangat layak 

34 R34 39 40 97,5% Sangat layak 

35 R35 38 40 95% Sangat layak 

36 R36 37 40 92,5% Sangat layak 
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37 R37 36 40 90% Sangat layak  

38 R38 40 40 100% Sangat layak 

39 R39 38 40 95% Sangat layak 

40 R40 36 40 90% Sangat layak 

Jumlah 1391 1600 87,91% Sangat Layak 

 

3) Uji Coba Oleh Pendidik 

 Selain melalui tahap uji coba kelompok kecil dan uji coba 

kelompok besar dengan peserta didik sebagai responden, uji coba juga 

dilakukan kembali dengan pendidik sebagai responden. Uji coba oleh 

pendidik bertujuan untuk mengetahui kemenarikan dan meyakinkan 

data produk secara lebih luas. Responden pada tahap ini ialah pendidik 

kelas V dari SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dan SDN 1 Way 

Dadi, yaitu dengan memberikan angket untuk mengetahui kemenarikan 

produk yang telah dikembangkan. Pada tahap ini diperoleh hasil respon 

sebesar 95,82% dengan kategori “sangat baik”,sehingga diketahui 

bahwa media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android 

pada pembelajaran tematik yang telah dikembangkan oleh peneliti 

layak untuk digunakan sebagai salah satu media pembelajaran tematik 

pada tema ekosistem kelas V SD/MI. Perhitungan hasil dari uji coba 

guru dapat dilihat pada tabel 4.12 

 

Tabel 4.12 

Hasil Tanggapan Pendidik 

No Aspek Analisis 

Pendidik 

1 2 

1 Kesesuaian materi 

dengan KI,KD, 

Indikaotor dan tujuan 

pembelajaran  

𝚺 Skor 16 16 

Skor Maksimal 16 16 

Presentase 100% 100% 

Rata-Rata 100% 

Keterangan Sangat Baik 

2 Aspek Kualitas 𝚺 Skor 11 12 
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Skor Maksimal 12 12 

Presentase 91,6% 100% 

Rata-Rata 95,8% 

Keterangan Sangat Baik 

3 Aspek Efektivitas 𝚺 Skor 7 7 

Skor Maksimal 8 8 

Presentase 87,5% 87,5% 

Rata-Rata 87,55% 

Keterangan Sangat Baik 

4 

 

Aspek Penyajian 𝚺 Skor 12 12 

Skor Maksimal 12 12 

Presentase 100% 100% 

Rata-Rata 100% 

Keterangan Sangat Baik 

Jumlah 95,82% 

Kriteria Sangat Baik 

 

d. Revisi 

Setelah melalui tahap uji coba peserta didik dan pendidik yang 

dilakukan peneliti. Diketahui bahwa media pembelajaran berbantuan adobe 

flash berbasis android pada pembelajaran tematik memperoleh respon 

peserta didik dan pendidik yang sangat baik. Berdasarkan hasil tersebut 

media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada 

pembelajaran tematik tidak perlu direvisi dan layak dijadikan sebagai salah 

satu sumber pembelajaran tematik pada tema 7 Peristiwa Dalam Kehidupan 

kelas V SD/MI. 

 

 

 



71 
 

 
 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

 Setelah semua tahapan selesai dilakukan dan dinyatakan layak serta 

dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar, selanjutnya adalah tahap 

penyebaran (disseminate). Penyebaran merupakan tahapan yang terakhir 

setelah produk yang akan dikembangkan melalui tahap pendefinisian, tahap 

perencanaan, dan tahap pengembangan yang dimana pada tahap pengembangan 

terdapat uji kelayakan, uji coba kelompok (baik kecil maupun uji coba 

kelompok besar) dan uji coba pendidik. Pada tahap ini peneliti menyebarkan 

atau mempromosikan produk akhir berupa media pembelajaran berbantuan 

adobe flash berbasis android. Pada tahap ini peneliti memasukkan media 

pembelajaran ke google drive yang kemudian disebarkan secara online di web. 

Hal ini dilakukan agar produk yang telah dikembangkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu media pembelajaran dan dapat dilanjutkan oleh 

penelitiselanjutnya. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian dan pengembangan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada 

pembelajaran tematik kelas V SD/MI. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui respon peserta didik dan pendidik terhadap media yang dikembangkan. 

Media dikembangkan berdasarkan KD dan indikator yang terdapat pada kurikulum 

2013. Pada penelitian dan pengembangan ini, untuk menghasilkan media 

pembelajaran berupa multimedia interaktif  peneliti menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan model 4D (Four D Model) dari Sivasailam 

Thiagarajan, Dorothy S.Semmel, dan Melyn I Semmel
1
,yang dilakukan dari tahap 

pendefinisian (define), tahap perencanaan (design), tahap pengembangan (develop), 

dan tahap penyebaran (disseminate).  

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah tahap pendefinisian 

(define), yaitu peneliti melakukan wawancara kepada Guru kelas V SDN 1 Way 

Dadi dan SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung terkait pemakaian media 

pembelajaran kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

pembelajaran, kondisi siswa, dan potensi yang terdapat di SDN 1 Way Dadi dan SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung sebagai pertimbangan peneliti dalam 

mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan. Dari hasil hasil wawancara 

dengan Ibu Shinta Bella Arista, S.Pd selaku guru Kelas V SD Muhammadiyah 1 

Bandar Lampung dan Ibu Messy Isnawati Putri, S.Pd selaku guru Kelas V SDN 1 

Way Dadi bahwa sekolah tersebut belum pernah mengembangkan media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada pembelajaran tematik. 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 37 
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Selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap perencanaan (design), 

tahap ini diawali dengan merancang dan mempersiapkan apa saja komponen-

komponen yang akan digunakan pada pembuatan media seperti materi, gambar, 

video tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Hal ini dilakukakan agar peseta 

didik tertarik dalam pembelajaran. Setelah semua sudah disiapkan peneliti mulai 

mendesain media pembelajaran dengan menggunakan software adobe flash yang 

sebelumnya sudah terinstal di dalam laptop/komputer. 

Langkah awal dalam mendesain multimedia interaktif adalah dengan 

membuka software adobe flash cs6, kemudian memilih template yang akan 

digunakan untuk menyusun urutan materi yang sebelumnya sudah dipersiapkan, 

langkah selanjutnya jika belum selesai dalam mendesain dapat menyimpan terlebih 

dahulu dengan cara klik pada menu file-pilih simpan (save)-pilih folder yang akan 

dijadikan tempat penyimpanan-simpan, jika ingin melanjutkan kembali untuk 

mendesain pilih program adobe flash pilih open-pilih file yang telah dibuat 

sebelumnya, maka akan mucul file yang sebelumnya telah didesain. Setelah selesai 

mendesain media, peneliti mem-publish file yang telah dibuat dalam bentuk .apk 

dengan cara pilih menu file-publish setting-pilih format .apk pilih folder 

penyimpanan kemudian klik publish. 

Langkah selanjutnya adalah tahap pengembangan (development), yaitu 

media divalidasi oleh ahli materi dan ahli media untuk diberikan saran/masukan 

dan penilaian terhadap media yang dikembangkan sampai dinyatakan layak dan 

dapat digunakan sabagai salah satu media pembelajaran. 

1. Penilaian  Kelayakan Produk 

Kelayakan dari produk divalidasi dan dinilai oleh 2 validator, yaitu ahli 

materi dan ahli media. Pada saat validasi terdapat peningkatan hasil persentase 

penilaian yang diberikan oleh para ahli pada tahap 1 dan tahap 2. Hal ini terjadi 

karena peneliti telah melakukan perbaikan pada media yang dikembangkan 

berdasarkan saran/masukan yang diberikan oleh para ahli. Berikut ini 

pembahasan dari validasi ahli materi, ahli media, dan uji coba produk yang 

telah dikembangkan. 

a) Ahli Materi 

Validasi ahli materi terdiri dari 2 aspek yaitu kualitas isi dan kelayakan 

penyajian. Pada validasi tahap 1 kelayakan isi memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 93,75% dengan kategori “sangat baik”. Aspek kelayakan penyajian 

pada tahap 1 memperoleh nilai rata-rata sebesar 87,5% dengan kategori 

“sangat baik”. Berdasarkan hasil validasi diketahui bahwa media 

pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android layak untuk 

digunakan saat kegiatan belajar mengajar pada tema 7 kelas V SD/MI. 

Grafik perbandingan hasil validasi oleh ahli materi sebagaiberikut: 
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Gambar 4.4 

Grafik Persentase Validasi Ahli Materi 

 

b) Ahli Media 

  Validasi ahli media mencakup 3 aspek yaitu tampilan, pemograman, dan 

efektifitas. Hasil validasi media tahap 1 pada aspek tampilan memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 87,49% dengan kategori “sangat baik”, sedangkan 

pada tahap 2 memperoleh nilai rata-rata  sebesar 94,64% dengan kategori 

“sangat baik”. Aspek Pemograman pada tahap 1 memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 82,5% dengan kategori “sangat baik”, sedangkan pada tahap 2 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 100% dengan kategori “sangat baik”. 

Aspek Efektifitas pada tahap 1 memperoleh nilai rata-rata sebesar 87,5% 

dengan kategori “sangat baik”, sedangkan pada tahap 2 memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 100% dengan kategori “sangat baik”. Berdasarkan hasil 

validasi tersebut, diketahui bahwa pada validasi tahap 2 mengalami 

peningkatan sehingga media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis 

android layak untuk digunakan saat kegiatan belajar mengajar pada tema 7  

kelas V SD/MI. Grafik perbandingan hasil validasi antara tahap 1 dan 2 oleh 

ahli media sebagai berikut: 
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Gambar 4.5  

Grafik Perbandingan Ahli Media Tahap 1 dan Tahap 2 

 

2. Uji Coba Produk 

  Respon dari uji coba yang dilakukan melalui 2 tahap yaitu uji coba 

kelompok kecil dan uji coba kelompok besar yang bertujuan untuk mengetahui 

kemenarikan media yang dikembangkan. Pada uji coba kelompok kecil di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung dengan jumlah responden 20 peserta didik, 

memperoleh respon sebesar 92,62% dengan kategori “sangat baik”. Uji coba 

kelompok besar dengan jumlah responden 40 peserta didik pada SDN 1 Way 

Dadi diperoleh persentase respon sebesar 87,91% dengan kategori “sangat 

baik”. 

 Selain itu, berdasarkan uji coba produk kepada pendidik yang telah 

dilakukan memperoleh respon sebesar 95,82% dengan kategori “ sangat baik”. 

Berdasarkan hasil respon peserta didik baik pada uji coba kelompok kecil 

maupun pada uji coba kelompok besar serta penilaian dari uji coba pendidik 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis 

android yang dikembangkan layak dan dapat digunakan sebagai salah satu media 

pembelajaran pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan kelas V SD/MI. 

 Pada tahap uji coba yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu uji coba 

kelompok kecil maupun uji coba kelompok besar terlihat peserta didik peserta 

didik terlihat tertarik dan antusias pada saat pembelajaran berlangsung. Peserta 

didik lebih mudah memahami materi dengan melihat ilustrasi gambar maupun 

video pembelajaran yang terdapat dalam media pembelajaran berbantuan adobe 

flash berbasis android. 

Setelah semua tahapan dilakukan dan dinyatakan layak serta dapat 

digunakan sebagai salah satu media pembelajaran, selanjutnya adalah tahap 
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penyebaran (disseminate). Penyebaran dilakukan pada tahapan yang terakhir 

setelah produk yang akan dikembangkan melalui tahap pendefinisian, tahap 

perencanaan, dan tahap pengembangan yang dimana pada tahap pengembangan 

uji kelayakan, uji coba kelompok baik kecil maupun uji coba kelompok besar. 

Pada tahap ini peneliti menyebarkan atau mempromosikan produk akhir berupa 

media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android. Pada tahap ini 

peneliti memasukkan multimedia ke google drive yang kemudian disebarkan 

secara online di web. Selain itu, ketika peneliti melakukan tahap penyebaran 

kepada guru memperoleh tanggapan yang positif, bahwa produk yang 

dikembangkan peneliti menarik dan dapat dijadikan sebagai media belajar yang 

baru. 

  Media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android tema 7 

peristiwa dalam kehidupan yang dikembangkan oleh peneliti memiliki beberapa 

kelebihan yaitu sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran ini dapat digunakan secara online maupun offline. 

b. Media pembelajaran ini dilengkapi dengan soal uji kompetensi dan 

memberikan umpan balik. 

c. Media pembelajaran dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi dari 

kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan siswa untuk memahami dan 

mengingat materi yang disampaikan, selain itu dalam media pembelajaran 

ini memuat video pembelajaran. 

  Kelemahan dari media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis 

android pada tema peristiwa dalam kehidupan sebagai berikut: 

a. Keterbatasan tampilan yang terdapat dalam software adobe flash sehingga 

diperlukan software lain untuk desain tampilan produk yang akan dibuat agar 

lebih menarik. 

b. Media pembelajaran ini hanya dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

pada tema 7 kelas VSD/MI. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh 

peneliti diperoleh: 

1. Media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada 

pembelajaran tematik kelas V SD/MI ini dikembangkan dengan model 

pengembangan 4D yaitu, melalui empat tahap yang dilakukan dari tahap 

pendefinisian (define), tahap perencanaan (design), tahap pengembangan 

(develop), dan tahap penyebaran (disseminate). 

2. Kelayakan terhadap media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis 

android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI melalui validasi ahli materi 

dan validasi ahli media. Validasi ahli materi diperoleh persentase kelayakan 

sebesar 85,83% dengan kategori “ sangat baik” dan validasi ahli media 

diperoleh persentase sebesar 98,21% dengan kategori “sangat baik”. 

3. Respon dari peserta didik terhadap media pembelajaran berbantuan adobe flash 

berbasis android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI melalui uji coba 

kelompok kecil di peroleh nilai rata-rata sebesar 92,62% dengan kategori 

“sangat baik” dan uji coba kelompok besar dengan skor rata-rata sebesar 

87,91% dengan kategori “Sangat Baik”. Selanjutnya respon pendidik 

memperoleh skor dengan rata-rata sebesar 95,82% dengan kategori “Sangat 

Baik”. Sehingga media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android 

yang telah dikembangkan layak dan dapat digunakan sebagai salah satu media 

belajar tematik di SD/MI Kelas V. 

B. Rekomendasi 

 Berikut ini rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh peneliti: 

1. Bagi Sekolah 

Media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada 

pembelajaran tematik kelas V SD/MI ini dapat dijadikan sebagai bahan dan 

referensi dalam penggunaan media pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan 

mutu dan proses pembelajaran. 

2. Bagi Pendidik 

 Media pembelajaran berbantuan adobe flash berbasis android pada 

pembelajaran tematik kelas V SD/MI yang telah dikembangkan oleh peneliti 
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dapat dijadikakan inovasi baru sebagai salah satu media pembelajaran tematik 

kelas V SD/MI pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan. 

3. Bagi Peserta Didik 

 Peserta didik dapat memanfaatkan media pembelajaran berbantuan adobe 

flash berbasis android pada pembelajaran tematik kelas V SD/MI sebagai salah 

satu media pembelajaran yang inovatif. 

4. Bagi Peneliti 

 Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti hanya menyajikan 

tema 7 peristiwa dalam kehidupan kelas V SD/MI, sehingga untuk peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan pada tema yang berbeda dengan 

menyesuaikan kebutuhan peserta didik dan keadaan sekolah agar tercipta 

pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Lembar Observasi 

 

Nama Sekolah : SDN 1 Way Dadi 

Nama Guru Kelas V : Messy Isnawati, S.Pd 

Hari/ tanggal : 14 Semptember 2020 

No Aspek Yang diamati 
Observasi 

Ya Tidak 

1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif 

dalam pembelajaran. 

   

2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

dengan kompetensi dasar 

   

3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan peserta didik 

   

4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan 

materi pembelajaran 

   

5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

kepada siswa 

   

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi 

Pembelajaran 

   

7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan 

pengetahuan lain yang relevan 

   

8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

   

10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual    

 

11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang 

berorientasi pada kegiatan siswa 

   

12. Guru menggunakan media pembelajaran secara 

Efektif 

   

13. Guru menggunakan media pembelajaran secara 

Efisien 

   

14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam 

pemanfaatan media pembelajaran 

   

15. Guru menggunakan bahasa lisan dan tulis yang benar 

dan lancar 

   



 
 

 
 

16. Guru memantau kemajuan belajar siswa    

17. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan 

kompetensi siswa 

   

18. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan 

melibatkan siswa 

   

19. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Lembar Observasi 

Nama Sekolah : SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

Nama Guru Kelas V : Sinta Bella Arista, S.Pd 

Hari/ tanggal : 21 Oktober 2020 

No Aspek Yang diamati 
Observasi 

Ya Tidak 

1. Guru menggunakan media yang membuat siswa aktif 
dalam pembelajaran. 

   

2. Guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai 
dengan kompetensi dasar 

   

3. Guru menyusun skenario pembelajaran yang sesuai 
dengan perkembangan peserta didik 

   

4. Guru menyusun skenario pembelajaran sesuai dengan 
materi pembelajaran 

   

5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 
kepada siswa 

   

6. Guru melakukan apersepsi yang sesuai dengan materi 
Pembelajaran 

   

7. Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan 
pengetahuan lain yang relevan 

   

8. Guru mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

9. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 
kompetensi yang akan dicapai 

   

10. Guru melaksanaan pembelajaran kontekstual    

 

11. Guru menyelenggarakan proses pembelajaran yang 
berorientasi pada kegiatan siswa 

   

12. Guru menggunakan media pembelajaran secara 
Efektif 

   

13. Guru menggunakan media pembelajaran secara 
Efisien 

   

14. Guru mengutamakan keterlibatan siswa dalam 
pemanfaatan media pembelajaran 

   

15. Guru menggunakan bahasa lisan dan tulis yang benar 
dan lancar 

   

16. Guru memantau kemajuan belajar siswa    

17. Guru melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan 
kompetensi siswa 

   

18. Guru menyusun rangkuman pembelajaran dengan    



 
 

 
 

melibatkan siswa 

19. Guru memberikan tugas pengayaan tindak lanjut    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

HASIL WAWANCARA GURU 

Nama Sekolah : SDN 1 Way Dadi 

Nama Guru Kelas V : Messy Isnawati, S.Pd 

Hari/ tanggal : 14 Semptember 2020 

 

1. Bagaimana pengadaan media tematik sekolah ini? 

Jawab: diberi dari dinas, usaha dari guru. 

2. Apa saja jenis media yang ada? 

Jawab: media gambar dan video dan media dari benda konkrit 

3. Apakah guru selalu menggunakan media dalam pembelajara tematik? 

Jawab: belum tentu, tergantung materi. 

4. Bagaimana cara guru menyiapkan media tematik dalam pembelajaran? 

Jawab: biasanya melihat silabus kemudian menyiapkan media sesuai 

materi. Tapi dipembelajaran tematik ini saya biasanya hanya 

mengandalkan buku tematik saja 

5. Bagaimana pemanfaatan teknologi dalam menyiapkan media 

pembelajaran? 

Jawab: saya belum memanfaatkan teknologi untuk media pembelajaran 

sepenuhnya seperti saat ini daring, kemungkinan saya hanya 

memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam menyampaikan 

pembelajaran melalui grup whatsapp, jika menciptakan media sendiri 

dengan teknologi saya belum bisa, paling hanya meminta siswa 

menonton youtube terkait materi pembelajaran. Itu saja. 

6. Media yang paling sering digunakan dalam pembelajaran tematik seperti 

apa? 

Jawab: biasanya paling sering ya hanya mengandalkan buku tematik 

saja. 

7. Apakah di sekolah ini sudah menyiapkan media yang memudahkan 

siswa dalam belajar dan menarik minat siswa? 



 
 

 
 

Jawab: jika pembelajaran tatap muka biasanya menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab, sumber belajar mengandalkan buku tema, 

media yang digunakan biasanya media gambar yang menyesuaikan 

materi. Pada saat pembelajaran dikelas, siswa lebih banyak menyimak 

teks pada buku tema  

8. Apakah ibu tertarik menciptakan media pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi dan memudahkan siswa dalam belajar dimana 

saja? 

Jawab: sangat tertarik, karena apalagi saat ini pembelajaran daring 

sangat dibutuhkan sekali media pembelajaran yang dapat diakses dengan 

memanfaatkan teknologi apalagi di sekolah ini kurangnya penggunaan 

media pembelajaran dalam meningkatkan semangat belajar peserta didik 

dan belum adanya penggunaan media yang mudah dibawa kemana-

mana. 

9. Apa saja hambatan yang dialami guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran tematik? 

Jawab: sulitnya menciptakan media pembelajaran tematik karena kan 

tematik ini gabungan dari beberapa mata pelajaran jadi guru harus bisa 

menciptakan media pembelajaran yang dapat mengaitkan pembelajaran 

lain. 

10. Apakah media pembelajaran sudah dimanfaatkan secara maksimal? 

Jawab: belum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA GURU 

Nama Sekolah : SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

Nama Guru Kelas V : Sinta Bella Arista, S.Pd 

Hari/ tanggal : 21 Oktober 2020 

 

1. Bagaimana pengadaan media tematik sekolah ini? 

Jawab: Biasanya dari dana bos dan guru yang membuat ada juga siswa 

sebagai tugas kelompok. 

2. Apa saja jenis media yang ada? 

Jawab: media cetak seperti buku dan lks, lalu kami menciptakan video 

pembelajaran sendiri sebagai penunjang pembelajaran daring saat ini. 

3. Apakah guru selalu menggunakan media dalam pembelajara tematik? 

Jawab: waktu sebelum pandemi tidak setiap hari menggunakan media 

tergantung materi ya, tapi karena saat ini pandemi belajar pun daring 

kami selalu menggunakan media video pembelajaran. 

4. Bagaimana cara guru menyiapkan media tematik dalam pembelajaran? 

Jawab: biasanya disesuaikan materi 

5. Bagaimana pemanfaatan teknologi dalam menyiapkan media 

pembelajaran? 

Jawab: bicara teknologi dalam media pembelajaran mungkin karena 

pandemi sekolah menggunakan teknologi sebagai media belajar jarak 

jauh dan kami menciptakan video pembelajaran di setiap 

pembelajarannya. Jika tidak pandemi ya kami menggunakan buku tema, 

media gambar, media yang di buat siswa berkelompok dan juga media 

benda nyata. Teknologi biasanya memakai LCD. 

6. Media yang paling sering digunakan dalam pembelajaran tematik seperti 

apa? 

Jawab: Media yang paling sering digunakan ya buku tematik, saat 

pandemi ini video pembelajaran pokoknya kami para guru disini 

menciptakan video pembelajaran setiap materi. 

7. Apakah di sekolah ini sudah menyiapkan media yang memudahkan 

siswa dalam belajar dan menarik minat siswa? 



 
 

 
 

Jawab: menurut saya belum karena kami setiap hari memakai media 

video ya awal-awal siswa tertarik kelamaan bosan juga. Tapi ya mau 

gimana selain video yang bisa ditonton jarak jauh media apalagi kami 

belum bisa menciptakan lain. Selain video ya biasanya gambar itu saja. 

8. Apakah ibu tertarik menciptakan media pembelajaran yang 
memanfaatkan teknologi dan memudahkan siswa dalam belajar dimana 

saja? 

Jawab: sangat tertarik, karena apalagi saat ini pembelajaran daring 

sangat dibutuhkan sekali media pembelajaran yang dapat diakses dengan 

memanfaatkan teknologi tapi jika saya diminta menciptakan saya 

sepertinya ga bisa selain video. Ya harapannya ada media yang bisa 

memudahkan siswa belajar dan tentunya ortu juga. 

9. Apa saja hambatan yang dialami guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran tematik? 

Jawab: sulitnya menciptakan media pembelajaran tematik karena kan 

tematik ini gabungan dari beberapa mata pelajaran jadi guru harus bisa 

menciptakan media pembelajaran yang dapat mengaitkan pembelajaran 

lain. Dan menciptakan video pembelajaran yang tidak membuat siswa 

bosan itu sangat sulit bagi saya. 

10. Apakah media pembelajaran sudah dimanfaatkan secara maksimal? 

Jawab: belum  

 



Rekapitulasi Respon Peserta Didik SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

No Responden Jumlah 

Skor 

Skor 

Maksimal 

Persentase 

(%) 

Kriteria 

1 R1 36 40 90% Sangat Layak 

2 R2 37 40 92,5% Sangat Layak 

3 R3 35 40 87,5% Sangat Layak 

4 R4 40 40 100% Sangat Layak 

5 R5 37 40 92,5% Sangat Layak 

6 R6 38 40 95% Sangat Layak 

7 R7         35 40 87,5% Sangat Layak 

8 R8 40 40 100% Sangat Layak 

9 R9 34 40 85% Sangat Layak 

10 R10 36 40 90% Sangat layak 

11 R11 38 40 95% Sangat layak  

12 R12 38 40 95% Sangat layak 

13 R13 39 40 97,5% Sangat layak 

14 R14 35 40 87,5% Sangat layak 

15 R15 34 40 85% Sangat layak 

16 R16 36 40 90% Sangat layak 

17 R17 39 40 97,5% Sangat layak 

18 R18 40 40 100% Sangat layak 

19 R19 40 40 100% Sangat layak 

20 R20 34 40 85% Sangat layak 

Jumlah 741 800 92,62% Sangat Layak 



Rekapitulasi Respon Peserta Didik SDN 1 Way Dadi 

 

No 

 

Responden 

 

Jumlah 

Skor 

 

Skor 

Maksima

l 

 

Persentase 

(%) 

 

Kriter

ia 

1 R1 35 40 87,5% Sangat 

Layak 

2 R2 37 40 92,5% Sangat 

Layak 

3 R3 36 40 90% Sangat 

Layak 

4 R4 36 40 90% Sangat 

Layak 

5 R5 35 40 87,5% Sangat 

Layak 

6 R6 33 40 82,5% Sangat 

Layak 

7 R7         34 40 85% Sangat 

Layak 

8 R8 40 40 100% Sangat 

Layak 

9 R9 34 40 85% Sangat 

Layak 

10 R10 36 40 90% Sangat 

layak 

11 R11 35 40 87,5% Sangat 

layak  

12 R12 36 40 90% Sangat 

layak 

13 R13 39 40 97,5% Sangat 

layak 

14 R14 39 40 97,5% Sangat 

layak 

15 R15 35 40 87,5% Sangat 

layak 

16 R16 36 40 90% Sangat 

layak 

17 R17 40 40 100% Sangat 

layak 



18 R18 40 40 100% Sangat 

layak 

19 R19 36 40 90% Sangat 

layak 

20 R20 34 40 85% Sangat 

layak 

21 R21 36 40 90% Sangat 

layak 

22 R22 37 40 92,5% Sangat 

layak 

23 R23 35 40 87,5% Sangat 

layak 

24 R24 35 40 87,5% Sangat 

layak 

25 R25 40 40 100% Sangat 

layak 

26 R26 39 40 97,5% Sangat 

layak 

27 R27 39 40 97,5% Sangat 

layak 

28 R28 38 40 95% Sangat 

layak 

29 R29 33 40 82,5% Sangat 

layak 

30 R30 34 40 85% Sangat 

layak 

31 R31 40 40 100% Sangat 

layak 

32 R32 35 40 87,5% Sangat 

layak 

33 R33 35 40 87,5% Sangat 

layak 

34 R34 39 40 97,5% Sangat 

layak 

35 R35 38 40 95% Sangat 

layak 

36 R36 37 40 92,5% Sangat 

layak 

37 R37 36 40 90% Sangat 



layak  

38 R38 40 40 100% Sangat 

layak 

39 R39 38 40 95% Sangat 

layak 

40 R40 36 40 90% Sangat 

layak 

Jumlah 1391 1600 87,91% Sangat 

Layak 

 



 

Foto bersama Kepala Sekolah SDN 1 Way Dadi 



 

Foto Bersama Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

 

 

 



 

 

Foto Dengan Guru Kelas V SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

 

Foto Dengan Guru Kelas V SDN I Way Dadi 



 

Dokumentasi Penelitian di Sekolah 

 

 



 

 

 

 



 

 



KEMENTERIAN AGAMA
‐■     ‐.  UNIVERSITAS ISLA卜 l NEGERI RADENINTANLA卜 IPUNG

電 :鳶 !生
‐ン Ju    念問 闘 盤 銀 選 出 轟 露 B.DAIYAH

Alamat: fl. Let. Kol,H. Endrosur*tminsukarame Bandar Lampung Telp" {AZZI T0JZ60

NOTA DINAS

Dari        :Jlrusall Pendidikan Gllru lNIadrasah lbtidaiah

:Kepada      l Yth.Ibtl lda Fiteriani,M Pd

Maksud     :MOhon kcscdiaall l11ltuk lllellJadi:

Pelllbilnbing Utama`孫測ha*)atas Proposal dall Skipsi Mallasiswa

Nama    :Tri Plltri Hallda√ ani

NPⅣ[    :1711100225
Jlldul   I Pcngembangan MOdia Pelllbcl鑢 artt BCrballtuan Adobe Flash

Unttt Tema Kelas V SDIⅦ

Diterima tanggal
Bandar Lampung, .. ... .2A20
Sekretaris ProdiPGMI

Bcrscdiゴ        *)
Pembimbing Peltama/Kedua*)

NIP.198206242011012004 NIP.197805052011012006

Catatan:
I Bila sudah diterima, maka kernbalikari ke jurusan oleh rnahasiswa ybs. Sebanyak I (satu)

rangkaplexemplar
2. *) Coret yang tidak perlu



KEⅣ質ENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NECEIRI RADEN INTANLAMPUNG

奮‐ぷ
9跛F Ju組聞ぶ3盪総習濫直せ総B.DttYAH

Alamat: fi. Let. Kal.H. EndroSurstminSukarame Bandar Lampung Telp. {A721} 703250

NOTA DINAS

Dalei

Kepaあ
Maksud

: Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaialr
: Yth. Bapak Anton Tri Hasnanto, M.Pd
: Mohot kesediaan untuk menjadi:

Pembimbin g t*ffitaiKedua* ) atas Proposal dan Skripsi Mahasi swa
Nama : Tri Putri Handayani
NPM :1711100225
Judul : Pengembangan Media Pernbelajaran Berbantuan Adobe Flash

Unnrk Tema Kelas V SDIMI

Diterima tanggal.
Bandar Lampung, .. ... .2A?0
Sekretaris Prodi PGMI

NIP,197805052011012006

Catatan:
3. Bila sudah diterirna, maka kernbalikarr

rangkaplexemplar
4" t) Coret yang tidak perlu

Nurlll Hidttyah,M.Pd

ke jurusan oleh mahasiswa ybs. Sebanyak 1 (satu)



竜ち屁

"タ

リ「:フ
‐ し上` 1｀ Llヽ卜1__亀ト

FAttUIL驚 |ィぬs
Ala mat:」 I Lotく O H

115二■:.I NEGERJ RADE:ゞ
Il「ヽTAN LAl嘔 PIJ」

`{}`r』 LJ員1脇∫YAH IDl}A.卜市醐1腰](佛,L「皿砲『
`∫
憮督|」

Endに ,ヽu`ョ tm tt sし てaramei Bandar L〕 mpu■8ョ凛1072J)701261

さ彙)1■or

Siね t

Lampirar

F℃rihal

r:t - ) &11 i rJ u..1 t) / D{t i,, t\,A 1 i,it S / ild),?.t BFtlldar I′ιL11ll lLlil[:, 2:4 ルI乏lrct,I oll.1I"enting

I'ern10hOntarl lし (cl18at』 ahiλri I℃ 11(〕li:lia,:fl Iし lelalLLi E}niririII

Y,,.epada,

}l'ttr I " Kepala l$Div 1 l,\,r.p;y. 61ur11 Ea.nL.li;rrlal.rrplurli;;

2.Kepala sI)Muhnl■ rnfLd増′ah I Elan、darlamplttn3.

I:)i

rclllp[lL

ИデIs嶽、″口を1〃ク1ル互為ヵゥη ;|ィ21レИ曳

瀞熙驚[露∬梶∫撒|1慰
|』

ilボ
17別1棚:Fll‖l計‖

♪(a11la

かIPh′ i

■1璽zスカr、」
■  1″融そlう′

"鳩
JF F之ヵ′ιgノ4花 L崚ヵ.2″ 1

I Tri Pr_lri IIark,ayan

i 17111〔 )1:)2213

Selllesk31/Γ.A 18(I〕 clar'ど Ln)′
/202o′ノ

`:〔

'lI I

PrC8rarll stllK‐li I Iヽc:1(b dikl■ ll(]し11l Llト イ1■「ir′ tsall ll,tid,ai3/′ を1

∫lld lil Skrips    :Per181al■ .hA/1c(1la l'cillbelalaran Bcl■
,″trl伽1laJt/、(lc)1,c Fl1151l IIcrl夕 aiメ

Andfr(1湖 II'aしレIP`〕 1に11,clι jι口larl'I｀cntattis xkJそ
1′ 』v′ sII)/鳳‐41

2へ |こ′ln lllellEladal「a11 1pell=litil[1111,[´ (1`1,1(〔)l all ,crs(〕 !〕 しit(lia:′‖〕I メ:111la lllcl1811111「 'lilkil n J:111

二電
IILよ

腑庶抜ibilahttal」サ1111111樹
II11.ぢ『 11:猟

Stお

」「
狙'嘲…Ⅲ
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WSN:10807341

Alamat : l. Zaicnl Abidin Pagar AlamNo. 14156 Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 789 335 Kode Pos 35142

Nomor
Lampiran
Perihal

Nama

NPM

Semester / TA

Prgram Studi

judul Skripsi

:107/iV.4/Stt M.1ノげ202五

I Ba:asan PerF疇 参hOna猥 矮 engadakan Penelitian

Kepada Yth`

Dekan Fttkじ itas Tarbiv遷 発dan KegttFua撮

UIN Rade網 :羹tan Lampけ ng

Di

Bander Lttmpttttg

磁

Teririttg sa:豪 難  serta do'3 semoga kita seFntta beFada dala爾 1 linduttgan A:13h Stt dalam

Fnelaksattakttn ak:fitas kite sehari― hari.

Menindak lanittti Surat dari Dekan Fakuitas Tarblyah dan Keguruan UIN Raden intan Larrlpung

Nomo『 IB-3835/Un,16/DT′ 奪L.01ノ鶴3/2021 pettha1 12itt Petteiiti3総 mahasiswa.Bersama ini karni

sarnpalkan bahwa karni tidttk keberatatt dan berherap pFogranl :織 : dapat teriaksatta di SD

MuharnFnadiV議 鍋 1 3andar Larnp襲 鍵g dan berkesittarnbuttgatt seれ i轟gga dapat tteningkatkan

prestasi bettjar siswa.

Mahasiswa vang aka褻 曇engadakttn pene!iti曇 彙adale換  :

TRI貯UTR:HANDAYANI

1711100225

V::1(Delapan)/2020/2021

Pendid畿尋轟Gttru ttadrasah:b鷲 嚢轟iYah ttGM!)

Pengettbattgatt l硝 edia perFtbelajararl Berbantuen Adobe Flesh Berbasis

Android Pada Pernbelalaran Tettatts Kelas V SDノ M:.

Demikian Sr,rrai ini kami buat atas perhatran dan kerjasamanya dihaturl<,an terimakasih.

煙轟轟堪揺夢ぶ換ち
ung, 2O Aprii 2021

Muhamrnadiyah t

SD■ lしHA卜I.■lADlYAH I BANDAR LARttPUNG
TERAKREDITA悪 菫:A

NSS:1121871C15001



PEM[ERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SEKOLAⅡ DASAR NEGER1l WAY DADI
Jl.Pulau Palldan No.2ヽ Vay Dadi,IKec.Sukarame,Kota Balldar Lampung
No.Telp.(0721)707803.KodePosi 35131.Emailisdnlwγ dadi@gmail・ COm

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomort 421.2/58rIV.47/08.2/1。 WD/2021

Yallg bemnda tangan di bawah l■ 1:

Nama

NIP

Jabatan

hstansi

Dengan ini menerangkan bahwa:

:Dra.到 .Endang Rosuna T,M.MPd

:196205041983032015

:Kepala Sckolah

:SDN l Way Dadi

Nama

NPM

Semester

Fakultas/Jurusan

Kampus

Tri Putri Handayani

1711100225

VIII (Delapan)

Tarbiyah dan Keguruan/PGMI

UIN Raden Intan Lampung

Bahwa benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian tentang *Pengembangan

Media Pembelajaran Berbantuan Adobe Flash Berbasis Android Pada Pembelajaran

Tematik Kelas Y SD/MI" sejak tanggal24Maret-24 Apil202l.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

24 Ap五 12021

l Way Dadi

句

ROSIINA T,M.MPd

伊

1983032015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITASISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS TARBIYAⅡ DAN KEGURUAN~~~~~  PRODIPENDIDIKAN GURU MADRASAⅡ
 IBTIDIYAII PGMI)

Иrattr″ ェ ニcね′夏 軸 o Sz/α磁れ 助議ra4ら Ba“レ 助 甲 昭 3513fルタ.

ρ72〃 7832ω

BERITA ACARA VALIDASI MATERI PEIYELITIAN

MAHASISWA PRODI PENDTDIKAIT GURU MADRASAH IBTIDAIAII (PGMT)

T]IN RADEN INTAI\I LAMPUNG

Terhitung dari tanggal ... ......2021 bertempat di Fakultas Tarbiyah UIN
Raden Intan Lampung, telah ditakukanvalidasi produkpemelitianterhadap malrasiswaberikut:

Nama/lrlPlv#Jrnusan : Tri Puti Handayani/1711rc0225/PcMl

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Adobe Flash

Berbasis An&oid Pada Pembelajaran Tematik Kelas V SDA{I

Validator

Bandar Lamptmg,3 Mallct 2021

Sekretaris Prodi PGMI

Nurul Hidttaho M.Pd
NIP.197805052011012006



WERIAN AGAMA
NEGERI RADEN IN「AN LAMFUNG
LRBIYAII DAN KEGURUAN

臀誓71    PRODIPENDIDIKAN GURU MADRASAII BTIDIYAH cGMI)

Alamat: Jl. Letkal H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandor Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

ST]RAT TTIGAS

Nomor: t?b /PGW021

Dasar : l. SuratKeputusan RektorUIN Raden Intan LampungNomor 643.a Tanggal20November

tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

2. Hasil Keprfrusan RapatJurusan PGMI Tanggal I Mei 2018 tentang Pembentukan Tim

Validator Jurusan PGMI UIN Raden Intan Lampung:

3. Pembuataa Slripsi Mahasiswa

Nama/I',{P}WJurusan : Tri Puti HandayaniilT I[A0225/PGMI

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Adobe Flash

Berbasis Android Pada Pembelajaran Tematik Kelas V SDIN{I

Menugaskan kepada:

Nama Validator Keahlian

Nllrul Hidayah,M.Pd Bahasa Indonesia
Yuli Yantin M.Pd.I PGMI

Untuk melaksmakan tugas validasi materi bagi mahasiswa tersebut di atas.

Surat tugas ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk mela}sanakan

sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Bandar Lampung

Pada tanggali 3 Maret 2021

Sekretaris Prodi PGMI

Ｌ
■
■
■
目
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PROGRAM STUDIPENDIDIKAN GURU MADRASAⅡ  IBTIDAIYAH
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721)

StlRAT PENGNAR VALIDASI

Kepada乱
BapaVIbuNtt mⅢ亀 MoPd
Dosen Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keh― n
UIN Raden htan Lampmg

・
Di

Tempat

Dengan homat

Berkenaan akan dilaksanahnya penelitian di SD/M,de電 鑢 ini saya lnohon de電触

homat bantuan Bapak/1bu untt memberi masukan dan saran mengenal validtti media yang

akan drakan dalam penelitian skripd yang bttudul bttudul bttudul“ Pengembangan

Media Pembettamm Berbanun Adobe Flash Berbasis Android Pada Pcm騰珂aran Tematik

Kelas V SD/M'',disllstln TFi PlltFi助 面け温 ,NPM 1711100225。

Dc駐通an sutpemohouninidibuatagar匈 照t apermakan seb明 山畷 ntnestinya.

Atas perhatian dan banun Bapak/1bu diucapkan T…
.

Mengetahui9                       Bandar Lampung,3 Maret2021
Sekretatt Juralsan PCMI        Pembimbing Ⅱ

Nurul Hidavaho M.Pd
NIP.197805052011012006

Bandar Lampung 3 Maret 2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS IS]し姐Ⅶ NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAE DAN KEGURUAN

―
螂

.メ1ここ Kbi F桑 巳t″″θ ryι″電ご″,j爾 勘 力ご層″Iご ′お僣麗ごα
『

んFf″″,だ覇g Fθ /2f_露ρおお7

SURAT XETERANGAN VALIDASI

Yang bertanぬ tanl要颯di bawah ini:

Nallta :Ntt IIIidabrah,M.Pd

Jabatan  :Dosen

hsellsi :邸 Radelt htt Lalnpmg

Teitt menettma insttllnen penlaltt yang bttudul`Tengel■ bangan

Media Pembelttarall Berbantllan Иあら
`F!ash Berbasis X″

″リガ Pada

PembchJaran TeIInatkKelas V SD/MIつ 'yallg disustln oleh:

Nalma :Tri Putrl Handayani

NPL4   :1711100225

Jurusan:Pclldittkall CIllru Mttrasah lbtidalyah(PGMI)

Fakultts:Tarbiytt dan Kegurllan

Setelah lnempeFhatiktt dtt mel邁 ad漬範 penlbaLsan μ tt btltir―butir

instittell beFぬSarkan kisi‐ kisi l■sttlncll yallg terkait, maka instrul■ en ini

dinガaktt teiah(siap鶴 軸腱)*ditti CObttan.Demikian stlrtt keterangan ini

kal■i buat磯搬k dapat dirnakatt scperlutta.

21J21

11012006

Catatan:
*) Coret y*ng tidak perlu

´3



I

Kisi‐ Kisi Ahli ⅣIateri

Sumber: l. Azhar Arsyad.2017. tlcdiu l'cnthclu.laran l:di,si llet,i,sr, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada), h. 2 l9-220.

No Aspek Indilator Nomor
Item

1 Kualitas lsi - Kesesuaian isi materi aplikasi
dengan KI & KD

- Relevansi tujuan pembelajaran

dengan KI/KD
- Membantu rnemberikan motivasi

belajar
- Uraian materi sistematis, urut, dan

alur logika jelas

- Kemudahan materi untuk dipaharni
- Kesesuatu ganrbar untuk

rnc rn per-1 r'lils matcri
- Kejelasan soal-soal latihan/kuis
- Konsistensi evaluasi dengan lujuan

pembelaiaran

1,2,3, 4,5,6.
7,8

つ

´ Aspek penyajian - Kemenarikan penyajian maten
- Kualitas pcnvarnpaian rnateri

9,10

Jumlah 10



I-,embar Penilaian Ahli Meteri

Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Adabe Flash Berbasis AndroW

Pada Pembelajaran Tematik Kelas V SD/MI

A. Pengantar

Lembar penilaian ini dimaksudkan untuk rnengetahui masukan Bapakilbu

mengenai media pemhelajaran berhasis android pada pemhelajaran tematik tema

pcristiwa dalarn kchidupan kclas V SD/MI yang akan digunakan dalam penclitian yang

ber.iudul "Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Attobe Flash Berbasis

Android Pada Pembelajaran Tematik Kelas V SD/lt{l'. Sehingga dapat diketahui

layak alau tidaknva media penrbelalaran berbasis android tersehut untuk digunakan

dalam pembelajaran tenratik kelas V SDiMI. Pendapat, saran, penilaian, dan koreksi dari

Bapak/lbu akan sanuat bermanlaat untuk rnemperbaiki dan meningkatkan kualitas media

pernbelajaran berbasis android ini Atas perhatian dan kesediaan Bapak,rlbu untuk

rncngisi lembar penilaian ini, say,a ucapkan terimakasih.

B. Petunjuk Pengisian

1 Rerilah tanda { pada kolom "nilar" sesuai penilaian Bapak/lbu terhadap media

pcmbclajaran bcrbantLtan adobe 1'lash bcrbasis android pada pcrnbclajaran tcmatik

kelas V SD/I.{I

2. Gunakan lndikator prenilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian

Nilai 4-Sangatbaik

Nilai 3 =. Baik

Nilai 2:KurangBaik

Nilai I - Sangat Kurang Baik

3. Apabila pcnilaian Bapak/lbu 2 atau l, maka bcrilah saran tcrkait kekurangan mcdia

penlbela-iaran berbantuan adotre llash berbasis andrord pada perrrbelajaran tematik

kelas V SD/MI pada kololn konrentar.



C. Aspek Penilaian

Nama Validator :

Instansi :

Tanggal Validasi :
U『醐」1篤ス)‐鵬ィレリ
oO lttttra )鰺 |

1百こcsesuaL iS matCn

aplikasi dengan KI & KD
Fspek kualitas isi

2 Rclcvansi      tttuan

pcmbcltり aran     dCngan

K1/KD

丁
~面

cmbantu  mCmbcnkan

motivasi belajar

耳扇 瓢T lllatcn SiStcmals,

urut, dan alur logika jelas'

f fetnuaahan materi untuk

6.Kescsuain gambar untuk

menrperjelas materi

TJePtusun soal-soal

悪「て雨醗面  cVJuaJ

clengan tujuan

pembelajaran

9  Kemcnarikan   pCnyallan

mtterl

10 Kualitas     pcnyalη palan

illatcrl

Aspek PenYajian

面 FtOt血 yang“perobh Skor maksimal: 40

〆



Kesimpulan:

Mohon untuk di lingkari salsh satu

一っ
４
　

う
Ｄ

O LayakuntukdgunakantanpaК宙J.

l,ayak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran.
Tidak layak digunakan dan harus revisitotal

Komentar:

Bandar Lampung, ?2- I
Ahli Materi

2021

NIP
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KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITASISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG

PUSAT PERPUSTAttN
JL■etkol H.EndFOSぼ 試mh,SukaFame l,Bandat Lampllng 35131

Telp.(0721)780887‐ 74531 Fax.780422W‐ ebsite:呻 .赫 n範 .aC・ ld

SURAT KETERANGAN

キ39/Un,16/WR.1/KT/V1/2021Norxlor:B― ヤ

AssaFamttη raf■″

“ "仁
wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama

NIP
:Dr,Drs,H,M.Wagianto,SH,MH
:196201111994031001

Jabatan     l Kepala Pusat Perpushkaan UIN Raden lntan Lampung
menerangkan bahwa artikelillniah dengan iudul:

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBANTUAN ADOBE FLASH BERBASIS
ANDR01D PADA PEMBEWttARAN TEMATIK KELAS V SD/MI

Karya l

Belras plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23 a/o dan
dinyatakan Lulus dengan bukti teriampir.
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