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ABSTRAK  

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS PREZI 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI KALOR 

TINGKAT SMP/MTs. 

Oleh 

Diyah Ayu Setia Ningsih 

1311090143 

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengembangkan media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat 

SMP/MTs. 2) Mengetahui kelayakan media pembelajaran  berbasis 

prezimenggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (R&D) yang dilakukan di tiga sekolah. Prosedur 

pengembangan mengikuti prosedur Borg dan Gall .Subjek dalam penelitian ini adalah 

peserta didik kelas VII MTs Muhamadiyah Sukarame, SMP N 1 Gisting dan SMP N 

2 Pugung dengan instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa angket yang 

diberikan kepada ahli materi, ahli media dan guru IPA SMP/MTs untuk menguji 

kualitas media pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada 

materi kalor tingkatSMP/MTs dan angket respon peserta didik untuk mengetahui 

ketertarikan/respon peserta didik terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. 

Jenis data yang dihasilkan adalah data kualitatif yang dianalisis dengan pedoman 

kriteria kategori penilaian untuk menentukan kualitas produk. 

 Peneliti menghasilkan suatu produk berupa media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs. Berdasarkan 

penilaian ahli materi mendapatkan persentase 84,13% dengan kategori sangat layak, 

penilaian ahli media mendapatkan persentase 84,62% dengan kategori sangat layak 

dan penilaian guru SMP/MTs mendapatkan persentase 86,11% dengan kategori 

sangat layak, Sedangkan respon peserta didik di MTs Muhammadiyah Sukarame 

mendapatkan persentase 83,3% dengan kategori sangat layak, di SMP Negeri 1 

Gisting mendapatkan persentase 87,85% dengan kategori sangat layak dan di SMP 

Negeri 2 Pugung mendapatkan persentase 83,37% dengan kategori sangat layak. 

Kata kunci : Media Pembelajaran berbasisPrezi,Pendekatan Saintifik, Kalor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang 

pendidikan nasional dan merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya 

manusia di Indonesia. Berkaitan dengan mutu pendidikan, pemerintah juga 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Proses belajar mengajar merupakan bagian terpenting dalam pendidikan, yang 

didalamnya terdapat guru sebagai pengajar dan siswa yang sedang belajar. 

Bahkan  begitu pentingnya pendidikan dalam wahyu pertama-Nya surat Al-Alaq ayat 1-5 

Allah SWT juga memberikan prinsip dasar tentang ilmu pengetahuan  

ۡۡٱۡسنِۡبِۡۡٱۡقَزأۡۡ ۡۡٱلَِّذيَربَِّك ١َۡخلََق ۡۡ نََۡخلََق نَسَٰ ۡۡٱۡۡلِ َۡعلٍَق ٢ِۡهۡن َوَربَُّكۡۡٱۡقَزأۡۡۡ

نََۡۡعلَّن٤َۡۡۡٱۡلقَلَنَِۡعلََّنۡبِۡۡٱلَِّذي٣ۡۡۡٱۡۡلَۡكَزمُۡ نَسَٰ ٥َۡۡهاۡلَۡنۡيَۡعلَۡنۡۡٱۡۡلِ

                                                             
1
 Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab 1, Pasal 1 ayat (1). 



 

 

artinya :  

(1)Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (2) Dia Telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah.(3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah,(4)Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (5)Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (QS. al-alaq (96) ayat 1-5).2 

 Dalam ayat ini Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu belajar dengan 

membaca, menelaah dan meneliti segala sesuatu yang menjadi fenomena dan gejala yang 

terjadi di jagad raya ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan, bukan hanya pengetahuan yang 

terkait urusan akhirat  saja tetapi juga urusan duniawi juga. Karena manusia dapat mencapai 

kebahagiaan hari kelak dengan melalui jalan kehidupan dunia ini. 

Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 3 Kurikulum  yang terjadi dalam 

pendidikan saat ini sering mengalami perubahan dan perkembangan hal ini 

dikarenakan kebutuhuan dalam dunia pendidikan berkembang dari masa ke masa 

sesuai dengan tuntutan zaman, perubahan dan perkembangan ini pun terjadi di 

Indonesia. 

Pada hakikatnya pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari 

bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang 

                                                             
  

2
 Kiai amin muchtar, Syamil qur’an hijaz Terjemahan dan ushul  (Bandung : sigma examedia 

arkanleema). h. 543 
3
Yani Putri Utari, Eko, Siska. “ Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Online Prezi dalam 

Pokok Bahasan Alat Optik pada Siswa Kelas X IPA SMA Negeri 3 Purworejo Tahun Pelajaran 

2013/2014.( Program Studi Pendidikan Fisika  Universitas Muhammadiyah Purworejo), Radiasi Vol.5 

No.2. September 2014 ,h-45   



 

 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

suatu lembaga.
 4

 Pengembangan kurikulum  saat ini di arah kan pada pencapaian 

nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah dan keterampilan yang akan menjadi isi 

kurikulum yang disusun dengan fokus pada nilai-nilai tadi. Adapun selain 

berpedoman pada landasan landasan yang ada, pengembangan kurikulum juga 

berpijak pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional 

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
5

 Suatu kurikulum 

diharapkan memberikan landasan, isi dan menjadi pedoman bagi pengembangan 

kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntunan dan tantangan 

perkembangan masyarakat.  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6
 

Pengimplementasian kurikulum 2013 dalam pembelajaran menekankan 

penggunaan pendekatan saintifik. 
7
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang 

mempelajari fenomena alam, salah satu materi IPA di sekolah menengah pertama 

                                                             
4 Sufairoh.” Pendekatan Saintifik & Model Pembelajaran K-13”, Jurnal Pendidikan Profesional, 

Volume 5, No. 3, Desember 2016,h.116 
5 Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang kurikulum, Bab 1, Pasal 

36 ayat (1). 
6
 Sufairoh.”Pendekatan Saintifik & Model Pembelajaran K-13”, Jurnal Pendidikan Profesional, 

Volume 5,No.3, Desember 2016,h.116 
7

Justus Benyamin batmolo.”Implementasi Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran 

TematikIntegratif Pada Kelas V Sekolah Dasar Negeri Nirmala  Bantul”, (Jurnal Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Edisi 6 Tahun ke-5 2016), h.473 



 

 

(SMP) adalah kalor, sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 pembelajaran di kelas 

hendaknya menggunakan pendekatan saintifik. Ini artinya pada pembahasan tentang 

kalor, siswa belajar melalui aktivitas 5M yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
 8

 Peserta didik mengamati fenomena alam 

maupun buatan, kemudiaan merumuskan pertanyaan dan mengaitkannya dengan 

konsep sains seperti perpindahan kalor, kenaikan suhu serta perubahan wujud zat. 

Selain itu peserta didik juga dituntut agar dapat mengomunikasikan pengetahuannya.  

Selain menggunakan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 juga 

menjadikan pendidik sebagai fasilitator yang membantu peserta didik memecahkan 

masalah belajar yang dialaminya. Pendidik membimbing peserta didik agar memiliki 

pengalaman langsung dalam pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi.
9
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya –

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. 

Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh 

sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan 

perkembangan zaman.
 10

 Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang 

murah dan sederhana. Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru 

                                                             
8
Mohammad Yusuf Rodhi, Wasis . “Pengembangan Media Pembelajara Berbasis Prezi untuk 

meningkatkan keterampilan Berpikir Kritis Pada Materi Kalor.(Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika(JIPF) 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya), 

Vol.03 No.02 tahun 2014,h-138 
9
Yani Putri Utari, Eko, Siska.Op.Cit ,h. 45 

10
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). Edisi revisi  h.2 



 

 

juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan dalam pembuatan media 

pembelajaran untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pembelajaran.
11

 

Media pembelajaran yang menarik akan membuat siswa lebih terangsang 

untuk memperhatikan materi yang disampaikan sehingga tujuan dari materi akan 

lebih mudah tersampaikan ke dalam diri peserta didik dan dapat membantu peserta 

didik dalam memahami materi pembelajaran.
 12

 Penggunaan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran juga akan memberi bantuan dan kemenarikan tersendiri 

terhadap peserta didik serta dapat berpengaruh terhadap pengoptimalan pencapaian 

tujuan pembelajaran. 

Namun kenyataan yang terjadi di sekolah belum banyak guru yang 

menggunakan media pembelajaran, proses pembelajaran masih berpusat pada guru, 

guru jarang menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 

Selain itu guru juga kurang menerapkan pendekatan dalam proses belajar mengajar. 

Meskipun dalam proses pembelajaran sudah menggunakan kurikulum 2013 guru 

belum menerapkan sepenuhnya dalam proses belajar mengajar, guru masih 

menggunakan metode ceramah. Pernyataan tersebut didapatkan pada saat peneliti 

melakukan pra penelitian dan wawancara dengan guru IPA ibu siti Qomariyah di 

MTs Muhammadiyah Sukarame.  

                                                             
11

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. (Jakarta : Rajawali Pers, 2013). Edisi revisi  h.2 
12

Yani Putri Utari, Eko, Siska.Opcit h.45 



 

 

Hal ini juga terjadi pada saat peneliti melakukan pra penelitian di SMP Negeri 

1 Gisting dan di SMP Negeri 2 Pugung, dengan guru IPA Qoriyah, S.Pd dan 

Dr.Sumini didapatkan hasil bahwa penggunaan media pembelajaran dalam mata 

pelajaran IPA terutama materi kalor di kedua sekolah tersebut sudah dilakukan 

namun dalam prakteknya belum optimal, peserta didik masih terfokus pada guru. 

Media yang sering digunakan dalam proses pembelajaran hanya media power point 

walaupun di kedua sekolah tersebut sudah menggunakan pendekatan dalam proses 

belajar namun proses penerapanya belum sepenuhnya berjalan dengan baik begitupun 

pelaksanaan dalam penerapan kurikulum, kurikulum yang digunakan dalam sekolah 

tersebut menggunakan kurikulum 2013. Berdasarkan pra penelitian yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa masalahan yang terjadi sama yaitu kurangnya 

kreativitas guru dalam menggunakan media, dan kurangnya penerapan guru untuk 

melakukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Berbagai hasil penelitian pada intinya menyatakan bahwa berbagai macam 

media pembelajaran memberikan bantuan sangat besar kepada peserta didik dalam 

proses pembelajaran, dalam hal ini media pendidikan dapat dimaksimalkan dalam 

penggunaanya dari pendidikan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada 

peserta didik.
 13

 Media pembelajaran dimanfaatkan untuk komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran salah satu jenis media pembelajaran 

adalah menggunakan presentasi prezi. 

                                                             
13

Yani Putri Utari, Eko, Siska.Opcit, h.45 



 

 

Prezi dapat menggeser paradigma pembelajaran yang semula berpusat pada 

guru menjadi berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator sehingga siswa 

menjadi aktif belajar, tidak lagi mengandalkan guru sebagai narasumber tunggal.
14

 

Kelebihan prezi adalah dapat menampung keberagaman gaya belajar, karena 

prezi diprogram agar dapat menampilkan media visual, audio, maupun animasi, 

program aplikasi prezi juga merupakan media yang unik karena di dadalamnya 

terdapat bentuk presentasi yang sangat berbeda dengan presentasi umumnya, pada 

awalnya aplikasi ini hanya bisa digunakan secara online namun saat ini 

penggunaanya sudah bisa di gunakan secara offline dengan diluncurkanya prezi 

desktop.
15

 

Hal ini membuat penulis tertarik untuk menggunakan prezi sebagai media 

pembelajaran, dengan menyusun sebuah penelitian dan pengembangan berjudul. 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS PREZI 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI KALOR 

TINGKAT SMP/MTs. 
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B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut. 

1. Kegiatan pembelajaran masih berorientasi pada guru (teacher center). 

2. Kurangnya variasi media pembelajaran menyebabkan turunnya minat siswa 

untuk belajar. 

3. Kurang nya kreativitas guru dalam menggunakan media dalam proses belajar 

mengajar. 

4. Pendekatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat mempengaruhi 

tercapainya kondisi belajar yang kondusif dan dapat membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran. 

5. Pengimplementasian kurikulum 2013 dalam pembelajaran menekankan 

penggunaan pendekatan saintifik. 

6. Media prezi dapat menjadikan pembelajaran yang semula berpusat pada guru 

menjadi berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator sehingga siswa 

menjadi aktif belajar, tidak lagi mengandalkan guru sebagai narasumber 

tunggal. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalahnya 

menjadi: 

1. Media prezi dapat menjadikan pembelajaran yang semula berpusat pada guru 

menjadi berpusat pada siswa. 



 

 

2. Pendekatan yang di lakukan menggunakan pendekatan saintifik sesuai dengan 

kurikulum 2013. 

3. Materi yang disajikan hanya pokok bahasan Kalor. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara Mengembangkan media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik peserta didik tingkat SMP/MTs Kelas VII 

pada pokok bahasan kalor? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis prezi menggunakan 

Pendekatan Saintifik peserta didik tingkat SMP/MTs Kelas VII pada pokok 

bahasan kalor? 

E. KegunaanPenelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak ,diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Pengembangan ini berguna untuk mengembangkan ilmu kependidikan guru, 

dimana guru harus mampu mengembangkan media baik dalam media visual, 

audio, audio visual maupun media yang berbasis multimedia yang akan 

digunakan pada proses pembelajaran. 



 

 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam 

mengembangkan media pembelajaran menggunakan prezi pokok bahasan 

kalor. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh media prezi menggunakan pendekatan 

saintifik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Sebagai media pembelajaran untuk mempermudah proses belajarmengajar. 

b. Bagi guru 

Media pembelajaran prezi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

alternatif media pembelajaran yang interaktif dalam kegiatan belajar mengajar 

mata pelajaran ipa terutama pokok bahasan kalor. 

c. Bagi peneliti 

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam membuat media 

pembelajaran. Serta dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari serta 

menambah sumber belajar bagi dunia pendidikan. 

d. Bagi sekolah 

Pengembangan ini berguna sebagai penunjang proses pembelajaran dan 

sebagai alat untuk memotivasi siswa untuk mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh guru. Dan untuk menjadikan media prezi sebagai masukan dalam 

menyusun program peningkatan kualitas sekolah dan kinerja guru. 



 

 

BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pengembangan Model 

1. Pengertian Konsep Pengembangan Model 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Research and Development merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut. 
1

Tujuan utama penelitian dan pengembangan 

dalam pendidikan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk 

mengembangkan produk-pruduk yang efektif untuk digunakan di sekolah-

sekolah.  

Ada beberapa istilah tentang penelitian dan pengembangan. Borg and gall 

menggunakan nama Research and Development / R&D yang dapat 

diterjemahkan menjadi penelitian dan pengembangan, Richey dan Kelin, 

menggunakan nama Design and Development Research yang dapat 

diterjemahkan menjadi Perancangan Dan Penelitian Pengembangan. 

Thiaragajan menggunakan model 4D yang merupakan singkatan dari Define, 

Design, Development and Dissemination, Dick and Carry menggunakan istilah 

ADDI (Analysis. Design, Development, Implementation, Evaluation), dan 
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Development Research, yang dapat diterjemahkan menjadi penelitian 

pengembangan.”
2
 

Pada penelitian ini peneliti mengembangkan media pembelajaran Prezi 

menggunakan pendekatan saintifik peserta didik tingkat SMP/MTS kelas VII. 

Pengembangan dilaksanakan pada materi IPA pokok bahasan kalor. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan model penelitian Brog and Gall. 

Langkah-langkah dalam penelitian pengembangan meliputi: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1  Sepuluh Langkah  Utama  Dalam Penelitian  Dan  Pengembangan 

 Borg &Gall. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Model Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sugiyono. Dalam penelitian pengembangan di butuhkan 

sepuluh langkah pengembangan untuk menghasilkan produk akhir yang siap 

untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan. Tetapi, peneliti membatasi langkah-

langkah penelitian pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah di 
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karenakan mengingat waktu yang tersedia dan kesempatan yang terbatas. 

Prosedur yang dilakukan penulis seperti pada gambar 2.2 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Langkah-langkah penelitian  yang  digunakan 

Gambar di atas merupakan langkah-langkah yang digunakan pada 

penelitian ini. Produk akhir dari penelitian pengembangan ini adalah media 

pembelajaran berbasis  prezi menggunakan pendekatan saintifik peserta didik 

tingkat SMP/MTs kelas VII pada pokok bahasan kalor. Dalam diagram diatas 

Sepuluh Langkah  Utama  Dalam Penelitian  Dan  Pengembangan  Borg 

&Gall dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Potensi dan Masalah 

Pada tahap ini dibutuhkan studi literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dikaji, pengukuran kebutuhan, penelitian dalam 

skala kecil, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. 

2. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah telah diketahui, maka diperlukan berbagai 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk 

tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.  

3. Desain Produk 

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan bentuk permulaan dari produk 

yang akan dihasilkan. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar 

atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai 

dan membuatnya. 
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4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar yang sudah berpengalaman untuk menilai 

produk yang dirancang. Validasi ini dapat dilakukan dengan forum 

diskusi 

5. Perbaikan Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh pakar dan para ahli lainnya, maka 

akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya diperbaiki 

oleh peneliti. 

6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk merupakan bagian penting dalam penelitian 

pengembangan yang dilakukan setelah rancangan produk selesai. Uji coba 

produk di maksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektifitas, efisiensi dan atau 

daya tarik dari produk yang dihasilkan. 

7. Revisi Produk 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli agama dan ahli 

desain, maka dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan 

tersebut kemudian diperbaiki untuk menghasilkan produk yang lebih baik 

lagi. 

8. Uji coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk 

tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan lembaga pendidikan. Produk 

tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul untuk 

perbaikan lebih lanjut. 

9. Revisi Produk 

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian dalam lembaga 

pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. 

10. Pembuatan Produk Masal 

Bila produk tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali 

pengujian, maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga 

pendidikan. Pembuatan produk masal dapat dilakukan apabila produk 

yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi 

masal.
3
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B. Acuan Teoritik 

1.  Pengertian media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟,‟perantara‟ atau „pengantar‟.
4
 Media atau bahan juga dapat diartikan sebagai 

perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya 

disajikan dengan mempergunakan peralatan.
5
 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar 

terjadi.
6

 Pembelajaran merupakan proses mengajar dan belajar undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa, 

pembelajaran adalah proses interaksi antara Siswa, guru, dan sumber belajar pada 

satu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen yang 

saling berhubungan satu sama lain, komponen tersebut meliputi tujuan , mareri, 

metode dan evaluasi.
7
 Keempat komponen tersebut harus diperhatikan oleh guru 

dalam memilih dan menentukan model-model pembelajaran apa yang akan digunakan 

dalam kegiatam pembelajaran. 
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Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi yang terjadi 

antara pendidik dan peserta didik serta sumber belajar dan media yang terjadi secara 

sistematis dan mengakibatkan adanya perubahan perilaku dan tingkah laku tertentu.  

Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan 

kombinasi antara perangkat lunak (bahan belajar) dan perangkat keras (alat belajar).
8
 

Media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat disajikan sebagai penyalur 

pesan guna mencapai tujuan pengajar.
9
 

Jadi, media pembelajaran adalah alat bantu mengajar untuk menyampaikan 

materi agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan peserta didik lebih 

termotivasi dan aktif. 

a. Jenis – jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga 

1) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indra penglihatan. Media visual terdiri atas media yang dapat diproyeksikan 

(project visual) berupa gambar diam atau bergerak dan media yang tidak dapat 

diproyeksikan (non-projected visuals) berupa gambar manusia, binatang tempat 

menggunakan alat proyeksi (proyektor) sehingga gambar atau tulisan tampak pada 

layar (screen). 
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2) Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. 

3) Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan kombinasi media audio dan media visual yang 

dapat didengar dan dilihat. Media audio visual akan menjadikan penyajian bahan 

ajar kepada peserta didik semakin lengkap dan optimal. Media audio visual dapat 

berupa video, tayangan televisi dan program slide suara.
 10

  

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Keberadaan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran 

merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, dengan adanya media 

penyampaian materi pembelajaran yang susah dan rumit dapat sampai kepada peserta 

didik secara efektif dan efisien. Manfaat atau kelebihan media pembelajaran antara 

lain: 

1. Dapat menjelaskan materi pembelajaran atau obyek yang tidak nyata menjadi 

nyata. 

2. Memberikan pengalaman yang lebih nyata dan langsung karena siswa dapat 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. 

3. Mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Misalnya belajar 

melalui rekaman. 
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4. Memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap 

suatu materi pembelajaran atau obyek.
11

 

2 . Prezi  

a. Pengertian Prezi 

Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain 

untuk presentasi, Prezi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi dan 

berbagi ide di atas kanvas virtual, prezi menjadi unggul karena program ini 

menggunakan Zooming User Interface (ZUI), yang memungkinkan pengguna prezi 

untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi mereka.
12

 

 Perangkat lunak presentasi Prezi dianggap semacam program multimedia, 

karena program ini bisa digunakan pengguna untuk memasukkan video, audio, teks 

dan gambar, selain itu  pengguna bisa men-download Titik slide listrik, pencarian 

online untuk gambar untuk men-download dan link YouTube. Rockinson- Szapkiw, 

Knight dan Tucker  menyatakan bahwa prezi memiliki potensi untuk membantu 

pendidik dan desainer instruksional dalam menciptakan instruksi multimedia yang 

efektif.
13

 

Program prezi bisa digunakan untuk menampilkan seluruh gambar presentasi, 

seperti power point, prezi juga dapat menggabungkan berbagai media. Dengan fitur 
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ini, prezi dapat memberikan kesempatan untuk mengajar lebih efektif.
 14

 Hal ini 

memungkinkan untuk mengelompokkan konten dan pemograman saling berhubungan 

sehingga presentasi prezi dapat menunjukkan lebih jelas interaksi dan hubungan dari 

konten memberikan kesempatan bagi guru untuk merancang strategi baik induksi atau 

deduksi, berdasarkan presentasi yang dapat membuat program prezi sebagai alat 

desain yang efektif. 

Prezi pada awalnya dikembangkan oleh arsitek Hungaria bernama Adam 

Somlai Fischer sebagai alat visualisasi arsitektur, Misi yang dinyatakan oleh prezi 

adalah untuk membuat berbagi ide menjadi lebih menarik dan prezi sengaja dibuat 

menjadi alat untuk mengembangkan berbagi ide dalam bentuk visual yang bersifat 

naratif . 
15

 

b. Perbedaan Prezi dengan Microsoft Power Point 

Tabel 2.1 Perbedaan Prezi dan Power Point
16

 

Prezi Power Point 

1. Untuk menggunakan prezi, kita 

sebagai user harus memiliki akun 

prezi 

1. Untuk menggunakan Power Point, 

kita tidak Perlu memiliki akun. 

2. Prezi digunakan dan dibuat dalam 

keadaan online (menggunakan 

internet) . 

2.  Power Point digunakan dalam 

bentuk offline. 
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3. Prezi memiliki berbagai macam 

lisensi tema yang lebih bervariasi. 

3. Power Point hanya memiliki tema 

yang sederhana . 

4. Digunakan dalam bentuk slide juga, 

namun di atas kanvas. 

4.   Tidak ada batasan penggunaan. 

5. Programnya dilengkapi (ZUI)  

Zooming User Interface, yang 

memungkingkan user untuk bisa 

memperbesar dan memperkecil 

layar presentasi. 

5. Animasi slide lebih banyak di 

bandingkan Prezi. 

6. Untuk penggunaan prezi dalam 

jangka waktu lama harus bayar, 

sedangkan untuk versi publik 

dibatasi penggunaanya selama 30 

hari. 

6.  proses instalasi bisa online dan juga 

offline. 

7. Prezi lebih mudah di gunakan. 7.  Proses editing cepat, karena offline. 

8.   Proses instalasi harus online. 8. Tersimpan langsung di komputer atau 

laptop. 

9. Proses editing lama, tergantung 

kekuatan jaringan internet (karena 

online) . 

 

10. Data editing tersimpan di Web.  

 

c. Membuat Akun dan Mengenali Tool Prezi 

 Jika ingin menggunakan prezi harus memiliki akun prezi terlebih dahulu, akun 

ini dibuat melalui website prezi secara online, caranya sebagai berikut: 

1. Untuk membuat prezi pertama-tama buka aplikasi browser yang anda miliki 

lalu masuk ke halaman web www.prezi.com. Lalu tekan enter. 



 

 

 

Gambar 2.3 Screenshot 1 Prezi.com 

2. Setelah masuk ke web prezi.com. ada beberapa menu dibagian atas. Login 

adalah menu untuk memasukkan akun anda setelah anda mendaftar 

sebelumnya. Untuk get started digunakan untuk memulia pembuatan prezi 

ketika anda belum memiliki akun di prezi. Jadi yang kedua kita klik pada 

tulisat Get Started. 

 

Gambar 2.4 Screenshot 2 Prezi.com 

3. Terdapat 4 kategori yang bisa anda pilih. Kategori pertama yaitu Public, disini 

prezi buatan anda bisa dilihat dan diunduh oleh orang-orang secara umum dan 

tidak dikenai biaya alias gratis. Untuk kategori enjoy, prezi buatan anda bisa 

anda buat privasi. Jadi orang lain tidak bisa melihat atau mengunduh prezi 

buatan anda. Untuk harganya sebesar $14 per bulan. Untuk kategori ketiga 



 

 

adalah pro. Disini anda memiliki kelebihan seperti kategori enjoy dengan 

tambahan anda bisa mengedit prezi anda secara offline. Untuk harga kategori 

pro dipatok seharga $20 per bulan. Kategori yang terakhir adalah teams. Jadi, 

pilihlah kategori yang pertama untuk membuat prezi secara gratis. 

 

Gambar 2.5 Screenshot 3 Prezi.com 

4. Setelah itu mengisi data diri anda sesuai dengan kolom yang disediakan untuk 

membuat akun anda. 

 

Gambar 2.6 Screenshot 4 Prezi.com 

5. Setelah Setelah selesai memasukkan data diri anda, klik Get Started untuk 

memulai pembuatan Prezi anda. 



 

 

 

Gambar 2.7 Screenshot 5 Prezi.com 

6. Selanjutnya anda dapat berkreasi sendiri dengan prezi anda. Karena sesuai 

dengan salah satu prinsip prezi adalah kekreativitasan dan kebebasan. 

 

Gambar 2.8 Screenshot 6 Prezi.com
17

 

Setelah membuat akun prezi kita mengenali apa saja fungsi dari masing-masing 

toolbar yang ada di halaman prezi berikut penjelasan nya: 
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Tabel 2.2 Toolbar Prezi  dan fungsinya   

Toolbar Untuk fungsi berikut: 

My Prezis Merupakan halaman kerja kita atau dalam kata lain folder 

dan data-data Prezi dan untuk memulai membuat prezi juga 

di My Prezis. 

Explore Untuk menelusuri  berbagai Prezi  dari orang-orang di 

belahan dunia yang telah mempublikasikan Prezis-nya. 

Lern & 

Support  

Merupakan tutorial penggunaan Prezi, dimana apa saja 

yang kita tidak mengerti atau tidak paham dalam 

penggunaan Prezi. 

Zooming 

Aroud 

Digunakan untuk memperbesar layar dan memperkecil 

layar. 

Panning 

(pergeseseran) 

Untuk menggeser layar ke kiri atau kekanan cukup tahan 

kiri mouse lalu gerakkan ke arah yang diinginkan. 

Insert Tool ini berguna untuk memasukan gambar, menyisipkan 

simbol, video, menambah layout, menambahkan chart 

(grafik), menyisipkan musik dan lainnya. 

Customize Digunakan untuk mengganti background dari Prezi yang 

dibuat, sesuai dengan warna yang kamu inginkan , atau bisa 

mengambil gambar maupun file yang ada di PC. 

Present Digunakan untuk melihat hasil kerja Preziyang telah dibuat 

secara keseluruhan. 

Share Tool ini digunakan untuk menshare Prezi ke aplikasi Prezi, 

yang bisa di-setting untuk diliat secara public, hidden dan 

private, Prezi juga bisa di share ke Facebook, dibagian ini, 

juga bisa digunakan untuk men-donwload hasil keja 

Setting Tool ini digunakan untuk mengatur segala sesuatu yang 

berhubungan  ratio dari kanvas atau layar Prezi 

Exit Tool ini berguna untuk keluar dari kanvas kerja dan 

otomatis menyimpan hasil kerja yang telah di kerjakan 

 

Transformation tool pada prezi, sangat membantu kamu dalam membuat 

presentasi prezi. Setelah menambahkan sesuatu ke kanvas, klik sekali untuk 

membuka transformation tool, sehingga dapat memindahkan, mengganti ukuran dan 



 

 

memutar konten sesuai dengan keinginan.  Untuk menghapus konten atau bingkai 

juga di ambil dari transformation tool dengan klik delete. 
18

 

Media prezi fokus pada satu bidang slide yang disebut dengan kanvas virtual, 

setelah itu pengguna bisa mengeksplorasi bagian-bagian kanvas tersebut hingga 

bagian terkecil, sehingga konsep utama yang ingin disampaikan terlihat jelas. 

Penggunaan fasilitas ZUI membuat presentasi terlihat dinamis, karena kanvas bisa 

diperkecil, diperbesar, bahkan diputar 360 derajat.
 19

 Pada awalnya aplikasi ini hanya 

bisa digunakan secara online namun saat ini pengguna sudah bisa menggunakan 

aplikasi ini secara offline dengan diluncurkannya prezi desktop. 

 

d. Kelebihan dan kekurangan media prezi  

1) Keunggulan prezi : 

a) Tampilan tema yang lebih bervariasi dan menarik  dibandingkan dengan 

power point. 

b) Pilihan tema yang lucu dan menarik yang dapat dipilih secara online 

c) Menggunakan metode ZUI (Zooming User Interface), metode ini membuat 

presentasi semakin menarik 

d) Penggunaanya juga sangat mudah, karena toolbarnya yang tidak banyak  

e) Di akun prezi kamu bisa berbagai hasil prsentasi yang telah kamu buat. 

f) Memberikan template menarik, fasilitas import untuk converter konten 
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di Powerpoint menjadi konten di dalam prezi. 

2) Kelemahan prezi : 

a) dalam program prezi sulit untuk memasukan simbol Matematika 

b) Karena menggunakan ZUI (Zooming User Interface) mengakibatkan 

tampilan prezi terlihat monoton 

c) Untuk menggunakan prezi, User harus memiliki akun sendiri 

d) prezi jika ingin digunakan dalam jangka waktu yang lama dan fitur yang 

lengkap akan di kenakan biaya
20

. 

 

3 . Pendekatan Saintifik 

Pembelajaran dengan pendekatn saintifik adalah pembelajaran yang terdiri 

atas kegiatan mengamati (untuk mengiden-tifikasi masalah yang ingin diketahui), 

merumuskan pertanyaan dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data/informasi 

dengan berbagai teknik, mengolah/ menganalisis data/informasi dan menarik 

kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan dan juga 

temuan lain di luar rumusan masalah un-tuk memperoleh pengetahuan, keterampi-lan 

dan sikap.
21

 

Pembelajaran berpendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan ilmiah dan inkuiri, dimana siswa berperan secara langsung 

baik secara individu maupun kelompok untuk menggali konsep dan prinsip selama 

kegiatan pembelajaran, sedangkan tugas guru adalah mengarahkan proses belajar 
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yang dilakukan siswa dan memberikan koreksi terhadap konsep dan prinsip yang 

didapatkan siswa.
22

 

Berdasarkan pemaparan diatas maka pembelajaran berpendekatan santifik 

mampu meningkatkan hasil belajar fisika, disebabkan karena pendekatan ini 

memberikan keterlibatan langsung siswa dalam menggali dan menemukan konsep 

berdasarkan fakta yang merekatemukan.
23

 

a. Langkah-Langkah Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik  

 Pendekatan saintifik (scientific approach) dalam pembelajaran yang memiliki 

komponen proses pembelajaran antara lain:
24  

1. Mengamati/observasi  

Mengamati (observasi) adalah menggunakan panca indra untuk memperoleh 

informasi. Dalam tahap mengamati membantu peserta didik menemukan, 

melihat apa saja yang ingin/perlu diketahui sehingga dapat 

melakukan/menciptakan sesuatu metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran 

memiliki kebermaknaan yang tinggi.  
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2. Menanya  

Pada tahapan ini membantu peserta didik merumuskan pertanyaan 

berdasarkan daftar hal-hal yang perlu diketahui agar dapat menemukan 

sesuatu yang baru. Memberikan ruang dan waktu pada peserta didik untuk 

terlatih mengkonstruk rumusan masalah/pertanyaan yang terkait dengan suatu 

fenomena/informasi yang dijumpai. Dalam kegiatan mengamati, pendidik 

membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Melalui 

kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin 

terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. 

Pertanyaan terebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut 

dan beragam dari sumber yang ditentukan pendidik sampai yang ditentukan 

peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam. 

3. Mencoba/mengumpulkan informasi  

Mengumpulkan Informasi. Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan 

tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk 

itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan 

fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. 

Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi. Tahapan ini akan 

membimbing peserta didik untuk senantiasa berbicara/berargumnetasi dengan 

berbasis data/informasi/fakta. Keterampilan mengumpulkan data (informasi) 



 

 

merupakan basis dalam peningkatan kreativitas, sikap sosial, dan sikap 

spiritual peserta didik  

4. Menalar/asosiasi  

Kegiatan “mengasosiasi/mengolah informasi/menalar” adalah memproses 

informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi. Membantu peserta didik mengolah atau 

menganalisis data/informasi dan menarik kesimpulan. Tahapan tersebut 

merupakan tahapan untuk membentuk kemampuan dan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi/kritis peserta didik. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 

deduktif dalam menyimpulkan . 

5. Komunikasi  

Mengkomunikasikan. Penerapan pendekatan scientific pendidik diharapkan 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa 

yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan 

atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan 



 

 

dinilai oleh pendidik sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta 

didik tersebut.
25

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat  ditarik kesimpulkan bahwa pendekatan 

saintifik adalah kegitan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang 

didalamnya terdapat kegiatan mengamati, menanya, menalar dan 

mengkomunikasikan. 

b. Tujuan Pembelajaran Dengan Menggunakan Pendekatan Saintifik 

 Tujuan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan dalam pendekatan 

tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah: 

1. Mampu meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan dalam 

berpirkir tingkat tinggi 

2. Dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara 

sistematik/berurutan 

3. Terciptanya kondisi pembelajaran yang membuat peserta didik merasa bahwa 

belar merupakan suatu kebutuhan 

4. Dapat diperoleh hasil belajar yang tinggi 

5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis artikel ilmiah 

6. Dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan karakter siswa.
26
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c. Kelebihan dan kelemahan Pendekatan Saintifik 

1)  Kelebihan Menggunakan Pendekatan Saintifik 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik memiliki karakteristik yang dapat 

memberikan kelebihan bagi proses pembelajaran, yaitu: 

a) Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

b) Pembelajaran membentuk konsep pengetahuan sendiri bagi peserta didik. 

c) Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 

d) Pembelajaran memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 

e) Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir 

siswa.  

f) Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi 

mengajar pendidik.  

g) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan 

dalam komunikasi. 

h) Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang 

dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.
27

 

Sedangkan kelemahan dari pendekatan saintifik diuraikan di bawah ini:  
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2) Kelemahan pendekatan saintifik 

Kelemahan pendekatan saintifik berdasarkan karakteristiknya adalah sebagai 

berikut: 

a) Memerlukan waktu yang cukup lama. 

b) Memerlukan perencanaan pembelajaran yang lebih teliti. 

c) Lebih cocok pada materi pembelajaran yang bersifat sains. 
28

 

Dilihat dari kelebihan dan kelemahan pendekatan saintifik, untuk menghindari 

kelemahan pendekatan ini maka peneliti mengambil materi kalor yang merupakan 

materi pembelajaran yang bersifat sains. Selain itu dalam proses pembelajaran guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau sanggahan 

kepada kelompok lain sehingga siswa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan setiap 

tahap pembelajaran 

4. Materi Kalor  

1. Kalor 

a. Pengertian Kalor       

 

Gambar 2.9 Kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda 

bersuhu rendah 
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Kalor merupakan transfer energi, ketika kalor mengalir dari benda panas ke yang 

lebih dingin, energi-lah yang ditransfer dari yang panas ke yang dingin. Dengan 

demikian, Kalor merupakan energi yang ditransfer dari suatu benda ke yang lainnya 

karena adanya perbedaan temperatur. Dalam satuan SI, satuan untuk kalor 

sebagaimana untuk bentuk energi lain, adalah joule. 
29

 

b. Satuan Kalor 

Dalam satuan SI kalor mempunyai satuan joule (J), satuan kalor yang populer (sering 

digunakan pada bidang gizi) adalah kalori dan kilokalori. Satu kalori adalah jumlah 

energi panas yang dibutuhkan untuk menaikan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 

1
0
C satu kalori sama dengan 4,184 J sering dibulatka 4,2 J.

30
 

c. Kalor dan Perubahan Suhu Benda  

Ketika kalor diberikan kepada suatu zat, molekul-molekulnya bergetar/ bergerak 

lebih cepat sehingga suhu zat naik. Suhu zat bisa saja tetap, tetapi kalornya digunakan 

untuk mengatasi gaya tarik antar molekul sehingga wujud zat berubah. Dengan 

demikian, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu zat atau perubahan wujud zat. 

Tabel 2. 3Kalor Jenis Beberapa Bahan 

Bahan Kalor Jenis (J/(Kg°K) ) 

Air 4148 

Alkohol 2450 

Almunium 920 

Karbon (grafit) 710 

Pasir 664 

Besi 450 

Tembaga 380 

Perak 235 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu 

2. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan semakin besar pula  

3. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 

semakin besar pula  

Jadi, pernyataan diatas dapat dirumuskan secara matematis, seperti di bawah ini:  

 

Keterangan : 

 = banyaknya kalor (joule) 

  = massa zat (kg) 

 = kalor jenis (J/kg˚C) 

   = perubahan suhu (˚C)
31

 

Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat sehingga 

suhunya naik sebesar 1
0
C. Secara matematis kalor jenis suatu zat dapat dituliskan : 

 

Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu benda 

sehingga suhunya naik 1
0
C. Secara matematis kapasitas kalor dapat dituliskan : 
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𝑄 = 𝑐 𝑥 𝑚 𝑥  𝑡 



 

 

 
 karena: 

     Maka  

 

 

Keterangan : 

 = banyaknya kalor (joule) 

 = kalor jenis (J/kg˚C) 

   = perubahan suhu (˚C)
32

 

d. Kalor Laten  

Ketika benda melebur, kalor tidak digunakan untuk menaikkan suhu tetapi hanya 

untuk memperlebar jarak antar molekul. Tampak seolah-olah kalor ini tidak ada 

(tersembunyi). Oleh karena itu, kalor yang terlihat dalam perubahan wujud, termasuk 

kalor pada proses melebur yang disebut kalor laten.
33

 

Untuk mengubah wujud cair menjadi gas pada titik didihnya diperlukan energi kalor. 

Jumlah energi kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair 

menjadi gas pada titik didihnya disebut kalor didih atau kalor uap. 

 

Keterangan : 

  = banyaknya kalor (joule) 

  = massa zat (kg) 

 = Kalor didih atau Kalor Uap (J/Kg) 
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Saat terjadi penguapan zat memerlukan kalor, sedangkan pada pengembunan gas 

melepaskan kalor hingga berubah menjadi cair. Jumlah kalor yang dilepaskan untuk 

mengubah 1 kg zat dari wujud uap menjadi cair pada titik embunnya disebut kalor 

embun. Titik embun adalah suhu pada saat zat gas mengembun. Percobaan yang 

dilakukan oleh para ilmuwan menghasilkan pernyataan bahwa : 

 

 

Pada saat zat cair melebur yaitu berubahnya wujud dari padat menjadi cair 

memerlukan kalor. Energi kalor yang diperlukan tidak digunakan untuk menaikkan 

suhunya, tetapi untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair. Suhu pada saat 

zat padat melebur disebut titik lebur. Titik lebur suatu zat dapat diubah-ubah dengan 

cara: tekanan ditambah maka titik leburnya turun, tekanan dikurangi maka titik 

leburnya naik, dan menambahkan ketidakmurnian zat maka titik leburnya turun. 

Untuk mengubah wujud padat menjadi cair pada titik leburnya diperlukan 

energi kalor. Jumlah energi kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat dari 

wujud padat menjadi cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Secara matematis 

dapat dituliskan : 

 

 

Keterangan  

Q = energi kalor yang diperlukan (J) 

m = massa zat (kg) 

L = kalor lebur (J/kg) 

Kalor uap= kalor  Eembun 

𝑄 = 𝑚 𝑥 𝐿 



 

 

Saat terjadi peleburan zat memerlukan kalor, sedangkan pada pembekuan zat 

cair melepaskan kalor hingga berubah menjadi padat. Jumlah kalor yang dilepaskan 

untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair menjadi padat pada titik bekunya disebut 

kalor beku. Titik beku adalah suhu pada saat zat cair membeku. Percobaan yang 

dilakukan oleh para ilmuwan menghasilkan pernyataan bahwa : 
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e.  Kalor pada Perubahan Wujud Benda  

Zat yang berwujud padat dapat berubah menjadi cair jika kalor yang diberikan cukup 

untuk mengubah zat tersebut. Jika kalor yang diberikan ditambah, maka zat yang 

berwujud cair dapat berubah menjadi gas. Ada enam istilah perubahan dari tiga zat, 

yaitu : 

1. Mencair 

Perubahan wujud zat padat menjadi cair disebut mencair. Saat zat mencair 

memerlukan energi kalor. Contoh peristiwa mencair, antara lain: es 

dipanaskan, lilin dipanaskan dll. 

2. Menguap 

Perubahan wujud zat cair menjadi gas disebut menguap. Pada saat tersebut zat 

memerlukan energi kalor. Contoh, antara lain: minyak wangi, air dipanaskan 

sampai mendidih, dll. 
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Kalor lebur= Kalor beku 



 

 

3. Mengembun 

Perubahan wujud zat gas menjadi cair disebut mengembun. Saat terjadi 

pengembunan zat melepaskan energi kalor. Dengan kata lain mengembun 

merupakan penggabungan kembali partikel-partikel zat yang berada dalam 

wujud gas menjadi cair. Penggabungan dapat terjadi jika kecepatan gerak 

partikel dikurangi dengan cara menurunkan suhunya. Contoh, antara lain : 

gelas berisi es bagian luarnya basah, titik air di pagi hari pada tumbuhan, dll 

4. Membeku 

Perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku. Pada saat zat 

membeku melepaskan energi kalor. Contoh peristiwa membeku, antara lain : 

air didinginkan di bawah 0
0
C, lilin cair didinginkan, dll. 

5. Menyublim 

Perubahan wujud zat padat menjadi gas disebut menyublim. Saat penyubliman 

zat memerlukan energi kalor. Contoh, antara lain: kapur barus (kamper), obat 

hisap , dll. 

6. Mengkristal 

Perubahan wujud zat gas menjadi padat. Pada saat pengkristalan zat 

melepaskan energi kalor. Contoh peristiwa pengkristalan, antara lain: salju, 

gas yang didinginkan, dll.
35
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Gambar 2.10 Perubahan Wujud Benda 

 

2. Perpindahan Kalor 

Sebelum ditemukannya ilmu tentang perpindahan kalor, Allah SWT telah    

memfirmankannya dalam kitab suci Al-quran, yaitu: 

 

ىِيَه  َزيُۥ َمىَاِشَل لِتَۡعلَُموْا َعَدَد ٱلسِّ ۡمَس ِضيَاٗٓء َوٱۡلقََمَس وُوٗزا َوقَدَّ هَُو ٱلَِّري َجَعَل ٱلشَّ

ِت لِقَۡوٖم يَۡعلَُموَن  ُل ٱۡۡلٓيََٰ لَِك إَِّلَّ بِٱۡلَحقَِّۚ يُفَصِّ ُ َذَٰ   ٥َوٱۡلِحَساَبَۚ َما َخلََق ٱَّللَّ

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan 

itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). 

Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia 



 

 

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang 

mengetahui . (QS: Yunus: 5)
36

 

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa matahari memancarkan 

sinarnya, sedangkan antara matahari dengan bumi adalah ruang hampa udara 

sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa energi kalor dapat sampai ke bumi 

tanpa zat perantara (radiasi). Kalor dapat. berpindah dari yang suhunya tinggi ke 

suhunya rendah. Ada tiga cara perpindahan kalor secara konduksi,konveksi dan 

radiasi 

1. Konduksi 

Proses perpindahan energi berupa kalor dapat juga disebut konduksi atau konduksi 

termal, dalam proses ini transfernya dapat dipresentasikan pada skala atomik 

sebagai pertukaran dari enrgi kinetik antara partikel-partikel mikroskopis molekul, 

atom, dan elektron bebas dimana partikel dan energi lebih sedikit memperoleh 

energi dari tumbukan dengan partikel dengan energi lebih banyak.
37

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11Contoh Peristiwa Konduksi 
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Ketika sebatang besi ujungnya dipanaskan maka lama kelamaan ujung satunya 

juga akan terasa panas. Hal tersebut disebabkan karena kalor yang berada di ujung 

besi yang dipanaskan bergerak ke ujung lainnya, bisa dikatakan energi panas yang 

diterima oleh besi menjadi menyebar rata ke seluruh permukaan yang ada di benda 

tersebut. 

2. Konveksi 

Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama 

dengan gerak partikel-partikel bendanya
38

. Contoh konveksi adalah ketika air 

bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga panas. Bagian bawah air 

mendapatkan kalor dari pemanas, air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan 

bergerak naik dan digantikan dengan air dingin bagian atas. Dengan cara ini, panas 

dari bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Pola aliran air 

membentuk arus konveksi. 

 

Gambar 2.12 Arus Konveksi Pada Air yang Dipanaskan 
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Konveksi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada peristiwa terjadinya angin 

darat dan angin laut.
 39

 Pada siang hari Daratan lebih cepat panas daripada lautan 

(kalor jenisnya kecil), udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, diganti 

udara dari lautan. Terjadilah angin laut. Pada  Malam hari Daratan lebih cepat 

mendingin daripada lautan, udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, 

diganti udara dari daratan. Terjadilah angin darat. 

 

Gambar 2.13 Peristiwa Konveksi Angin Laut dan Angin Darat 

 

3.Radiasi 

Ketika berjalan di siang hari terasa panasnya matahari di wajah, kalor di matahari 

dapat sampai di wajah. Kalor dapat menempuh jarak berjuta-juta kilometer dan 

melewati ruang hampa, dimana di ruang hampa tidak ada materi yang 

memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi.  

Jadi perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Cara 

tersebut adalah radiasi. Radiasi adalah adalah transfer energi oleh gelombang 

elektromagnetik, seperti pada matahari.
40

Setiap benda dapat memancarkan dan 
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menyerap radiasi kalor, yang besarnya antara lain bergantung pada suhu benda, 

luas permukaan benda, dan warna benda.  

1) Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin 

besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin rendah suhu 

benda, makin besar pula kalor yng diterima dari lingkungannya.  

2) Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan 

ke lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor 

yang diterima dari lingkungannya.  

3) Makin gelap benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke 

lingkungannya. Makin gelap benda dingin, makin besar pula kalor yang 

diterima dari lingkungannya. 
41

 

4) Contoh peristiwa radiasi yang ada di sekitar kita adalah perambatan panas pada 

api unggun.Udara merupakan konduktor buruk, dan udara panas api unggun 

bergerak ke atas. Namun, kamu yang berada di samping api unggun dapat 

merasakan panas.
42

 

 

Gambar 2.14  Contoh Peristiwa Radiasi 
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3. Manfaat Kalor dalam Kehidupan Sehari-hari 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kamu jumpai peralatan rumah tangga yang 

prinsip kerjanya menggunakan konsep perpindahan kalor, misal: panci tekan 

(pressure cooker), setrika, alat penyulingan, dan alat pendingin. Berikut beberapa 

contoh penerapan perpindahan kalor secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. 

a. Pada siang hari yang panas, orang lebih suka memakai baju cerahdaripada baju 

gelap. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyerapan kalor. 

b. Cat mobil atau motor dibuat mengkilap untuk mengurangi penyerapan kalor. 

c. Mengenakan jaket tebal atau meringkuk di bawah selimut tebal saat udara dingin 

badanmu merasa nyaman. Udara termasuk isolator yang baik. Beberapa bahan 

penyekat terdiri dari banyak kantong-kantong udara kecil terbungkus.Kantong 

tersebut berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi.  

d. Termos 

Dinding termos dilapisi perak. Hal ini bertujuan untuk mencegah hilangnya kalor 

secara radiasi. Ruang hampa antara dinding kaca pada termos bertujuan untuk 

mencegah perpindahan kalor secara konveksi.
43

 

C. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan oleh : 

1. Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Online Prezi Dalam Pokok 

Bahasan Alat Optik Pada Siswa Kelas X IPA SMA Negeri 3 Purworejo Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa media 
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pembelajaran online prezi dapat dikategorikan baik dan layak digunakan 

sebagai media pembelajaran Fisika
44

 

2. Pengembangan Dan Penelitian Media Pembelajaran Interaktif Dilengkapi 

Software Prezi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Instalasi 

Penerangan Listrik Kelas XI TIPTL SMK Negeri 1 Nganjuk. Dari hasil 

penelitian di peroleh kesimpulan bahwa Terdapat peningkatan hasil belajar 

setelah menggunakan media pembelajaran interaktif dilengkapi software prezi 

mata pelajaran Instalasi Penerangan Listrik SMK Negeri 1 Nganjuk. 
45

 

3. Pengembangan Media Pembelajara Berbasis Prezi Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berpikir Kritis Pada Materi Kalor. Dari hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa telah dihasilkan media pembelajaran prezi pada 

materi kalor yang memenuhi kreteria kelayakan baik dari segi materi maupun 

format tampilan media, dengan kategori sangat baik
46

 

4. Kelayakan Teoritis Media Slide Prezi Pada Materi Sistem Peredaran Darah 

Manusia.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa program aplikasi 

prezi pada materi sistem peredaran darah untuk siswa kelas VIII SMP adalah 

sebesar 3,70 (92,50% dalam persen) yang berarti bahwa media memiliki 
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kualitas yang yang sangat baik dan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran.
47

 

5. Using Prezi Presentation Softwere to Enhance Vocabulary Learning of EFL 

Secondary School Students, Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, 

efektifitas menggunakan presentasi prezi itu efektif  dalam meningkatkan 

perbaikan dalam pembelajaran kosa kata di sekolah menegah pertama
48

 

6. Effects of Lectures with PowerPoint or Prezi Presentations on Cognitive 

Load, Recall, and Conceptual Learning, Dari hasil penelitian diperoleh 

kesimpulan bahwa, Prezi lebih efektif karena program menampilkan 

mendalam konsep di atas kanvas tunggal. Dengan demikian, Prezi 

mengurangi beban kognitif yang tidak diinginkan dan meningkatkan 

konseptual belajar.
49

 

D. Desain Model 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pandangan teoritis yang telah di 

kemukakan bahwa media pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran, unsur yang 

sangat penting.  Pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat 

menumbuhkan keinginan dan minat yang baru, membangkikan motivasi dan 
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rangsangan belajar. Media pembelajaran harus mudah digunakan dan harus menarik 

agar merangsang pengguna tertarik menjelajah seluruh program, sehingga seluruh 

materi pembelajaran yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Materi 

yang terkandung di dalamnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sesuai 

dengan kurikulum dan mengandung banyak manfaat.Desain penelitian merupakan 

rancangan tentang cara menyimpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan 

secara ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian diperlukan 

dalam suatu penelitian karena desain penelitian menjadi pegangan yang jelas dalam 

melakukan penelitian. Untuk memberikan kelancaran dalam penelitian ini Sehingga 

penulis menyusun rancanan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Gambar 2.15 Desain Model 

Dari desain model di atas dijelaskan bahwa pada pengembangan media 

pembelajaran fisika dibutuhkan media pembelajaran yang dapat menyampaikan 

materi fisika secara nyata dan interaktif pada pembelajaran IPA  sehingga perlu di 

kembangkan media pembelajaran berbasis  prezi menggunakan pendekatan saintifik 

Pembelajaran Fisika 

Penelitian Pendahuluan dan Menganalisis Kebutuhan Media 

Pembelajaran Berbasis  Prezi materi kalor 
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Uji Ahli materi 

Materi 

Uji  respon 

peserta didik 

Uji ahli 

media 

Uji Validitas Guru SMP 



 

 

pokok  bahasan kalor. Dan setelah melakukan validasi yaitu validasi ahli materi, 

validasi ahli media, validasi guru SMP/MTs, dan uji respon kepada peserta didik 

maka di hasilkan media pembelajaran berbasis  prezi menggunakan pendekatan 

saintifik tingkat SMP/MTs kelas VII pada pokok bahasan kalor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

Dalam kegiatan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah : 

a. Mengetahui cara pengembangan media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs. 

b. Mengetahui kelayakan media pembelajaran  berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs. 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan di 3 SMP di antaranya MTs 

Muhammadiyah Sukarame, SMP Negeri 1 Gisting Kab. Tanggamus, dan 

SMP 2 Pugung  Kab. Tanggamus penelitian ini untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran prezi yang dikembangkan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tahap persiapan hingga selesai tahap 

pelaksanaan yaitu pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 

 

 

 

  



 

 

C. Karakteristik Sasaran Penelitian 

1. Objek  penelitian   

Objek penelitian ini adalah Media pembelajaran  berbasis prezi 

Menggunakan Pendekatan Saintifik Pada Materi Kalor Tingkat SMP/MTs.  

Yang di lakukan di MTs  Muhammadiyah  Sukarame Bandar   Lampung, 

SMP  N  1  Gisting  dan  SMP  N  2  Pugung. 

2. Subjek  penelitian  

Peserta  Didik  Kelas VII MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  

Lampung, SMP  N  1  Gisting, dan  SMP  N  2  Pugung. 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah model prosedural Borg & 

Gall. yaitu model deskriptif yang menggambarkan langkah-langkah prosedur atau 

alur yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk baru atau mengembangkan 

produk yang telah ada sehingga semakin meningkat efektifitas dan efesiensi suatu 

sistem.
1
 Hal ini diperkuat oleh Sugiyono bahwa metode penelitian dan 

pengembangan atau dalam bahasa inggrisnya Resech and Devlopment adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. 

Dalam penelitian dan pengembangan Model Borg & Gall yang telah 

dimodifikasi oleh sugiyono dibutuhkan sepuluh langkah prosedur untuk 
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menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan. 

Tetapi, peneliti  membatasi penelitian pengembangan dari sepuluh langkah 

menjadi tujuh langkah dikarenakan mengingat waktu yang tersedia dan 

kesempatan yang terbatas. 

Dalam kesempatan ini, peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis 

prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs di 

kelas VII MTs Muhammadiyah Sukarame, SMP Negeri Gisting  Dan SMP 2 

Pugung yang akan dikembangkan di kelas, kemudian menguji kelayakan 

produknya. Prosedur yang dilakukan  peneliti  seperti  pada  gambar  3.1 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan metode research and development 

(R&D). 

 

E. Langkah – langkah Pengembangan Produk 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dalam penelitian dan  pengembangan ini adalah masih kurangnya guru 

dalam menggunakan media dalam proses pembelajaran dan guru belum 

pernah menggunakan presentasi prezi dalam proses pembelajaran terutama 
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pada materi kalor. Masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah 

sedikitnya media pembelajaran dalam proses pembelajaran, guru hanya 

sebatas menggunakan media yaitu media power point saja. Berdasarkan  hasil 

pra penelitian di MTs Muhammadiyah Sukarame oleh guru IPA kelas VII ibu 

Siti Qomariyah Hasil observasi yang didapat membuktikan bahwa 

pembelajaran yang berlangsung belum mendukung tercapainya hasil belajar 

berupa penguasaan konsep oleh siswa. Hal ini disebabkan karena proses 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Selain itu juga penggunaan 

metode dan media yang bervariasi sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran masih jarang dilakukan. Hal ini juga terjadi pada saat peneliti 

melakukan pra penelitian di SMP N 1 Gisting, Berdasarkan hasil pra 

penelitian di SMP N 1 Gisting , wawancara dengan ibu Qoriyah, S.Pd beliau 

mengatakan bahwa mempelajari  IPA dianggap sebagai hal yang sulit dan 

kurang diminati. Terutama pada materi fisika  hal itu disebabkan karena ilmu 

fisika memerlukan pemahaman baik dalam bidang matematik maupun 

terapannya. Tenaga pendidik juga sangat mempengaruhi minat belajar siswa, 

ketika seorang pendidik mampu mengambil hati peserta didiknya maka minat 

belajar peserta didik juga akan meningkat, sehingga peserta didik lebih cepat 

memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Meskipun kurikulum  2013 

sudah banyak diterapkan di  sekolah,  namun belum sepenuhnya dapat 

diterapkan yang hakikatnya masih menggunakan metode ceramah. Media 

yang di gunakan dalam proses pembelajaran di SMP N 1 Gisting yang sering 



 

 

di gunakan yaitu media persentasi power point saja. Selain itu, dalam proses 

pembelajaran IPA yang berlangsung selama ini didominasi dengan media 

buku maupun papan tulis. Sementara guru mata pelajaran IPA belum ada yang 

menggunakan media prezi. Sehingga mengakibatkan peserta didik kurang 

antusias dalam proses belajar. Tidak sesuainya bahan ajar yang disampaikan 

semakin membuat peserta didik kurang tertarik untuk membaca buku 

pelajaran termasuk buku IPA.  Berdasarkan observasi di SMP 2 Pugung oleh 

ibu sumini di dapatkan hasil bahwa penggunaan media pembelajaran dalam 

mata pelajaran ipa terutama materi kalor sudah di lakukan namun dalam 

prakteknya belum optimal, peserta didik masih terfokus pada guru.  

Berdasarkan wawancara diatas maka diperlukan media alternatif yang dapat 

memotivasi minat mereka dalam memahami materi IPA, Media alternatif yang 

dapat dikembangkan untuk peserta didik saat ini adalah media pembelajaran 

prezi. Karena prezi dapat menggeser paradigma pembelajaran yang semula 

berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai 

fasilitator sehingga siswa menjadi aktif belajar, tidak lagi mengandalkan guru 

sebagai narasumber tunggal.
2
 

Harapannya dengan adanya media  pembelajaran prezi dapat menjadi alternatif 

yang  dapat memotivasi minat mereka dalam memahami materi IPA.  
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2. Pengumpulan Data 

Setelah ditemukan masalah pada tahap sebelumnya, selanjutnya perlu dilakukan 

pengumpulan data dengan melakukan pengkajian terhadap materi dan 

pengkajian terhadap perangkat pembuatan media sehingga diperoleh data 

sebagai berikut: 

a. Pengkajian Materi 

Pada tahap ini ditentukan materi yang akan disampaikan pada peserta 

didik, perangkat media dan penggunaannya. Materi yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah kalor untuk peserta didik kelas VII SMP. 

Pengimplementasian kurikulum 2013 dalam pembelajaran menekankan 

penggunaan pendekatan saintifik.
3
 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari 

fenomena alam. Salah satu materi IPA di sekolah menengah pertama 

(SMP) adalah kalor. Sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, 

pembelajaran di kelas hendaknya menggunakan pendekatan saintifik. 

Sehingga diperlukan pengembangkan media berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs. 
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b. Perangkat Pembuatan Media 

Setelah ditetapkan materi yang akan dikemas dalam media pembelajaran 

pembelajaran, tahap selanjutnya adalah pengkajian perangkat pembuatan 

media. Alat dan bahan yang digunakan dalam mengembangkan produk 

meliputi : 

1. Software 

a. Perangkat lunak untuk sistem oprasi: Windows 7 Home Ultimate 

b. Prezi Dekstop 

2. Hardware  

a) 1 unit notebook spesifikasi sebagai berikut: 

1) Prosesor Intel Inside  

2) RAM 1 GB  

3) Monitor256 colour dengan resolusi 1366 x 768 

4) Hardisk minimal 120 GB  

5) Compact disk (CD) 

6) Sistem oprasi Windows 7 Home Ultimate 

b) Silabus  

c) Buku IPA yang relevan kelas VII 

 

 

3. Desain Produk  

Setelah mengumpulkan informasi, selanjutnya membuat produk awal media 

pembelajaran, selanjutnya peneliti mendesain  produk awal yang akan 

dikembangkan yaitu berupa pengembangan media pembelajaran berbasis  prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs.. 

Rancangan media ini menggunakan beberapa sumber buku yang relevan. 



 

 

Spesifikasi produk yang dikembangkan ini memperhatikan hasil analisis 

kebutuhan di sekolah dan informasi berupa landasan teoritis yang memperkuat 

produk yang dikembangkan. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan media 

pembelajaran  berbasis prezi  ini adalah : 

a. Melakukan analisis kurikulum 

b. Menganalisis materi yang akan dibahas 

c. Menyusun media prezi  sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi  

d. Menambahkan langkah-langkah pendekatan saintifik, gambar, animasi, 

simulasi, dan video pada media prezi.  

e. Membuat evaluasi  soal yang dibuat berdasarkan indikator yang telah 

disusun. Berfungsi sebagai sarana bagi siswa untuk menguji penguasaan 

materi yang telah dipelajari. 

4. Validasi Desain 

Berdasarkan pemaparan di atas maka akan di adakan uji validasi desain, 

dimana yang akan dilakukan validasi yaitu berkaitan dengan  media 

pembelajaran berbasis  prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi 

kalor tingkat SMP/MTs oleh beberapa validator yang sudah berpengalaman. 

Pada  Tahap validasi desain, adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan, 

yaitu  sebagai  berikut: 



 

 

1) Menentukan indikator penilaian yang digunakan untuk menilai produk 

yang telah dibuat; 

2) Menyusun  instrument penilaian produk berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditentukan; 

3) Melaksanakan penilaian produk yang dilakukan oleh ahli desain bahan 

ajar  atau  medi   pembelajaran; 

4) Melakukan  analisis  terhadap hasil penilaian produk untuk 

meghasilkan produk yang lebih menarik ; 

5) Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil penilaian; dan 

6) Mengkonsultasikan hasilrekomendasi perbaikan yang telah diperbaiki 

kepada pembimbing. 

Pengujian ini dilakukan setelah peneliti menyelesaikan uji coba terhadap ahli 

materi  dan  melakukan revisi sesuai dengan masukan yang diberikan oleh ahli 

materi. Setiap validator diminta untuk  memberikan  penilaian  kemudian  

akan dilakukan analisis data. Sehingga dapat diketahui kelemahan dan 

kekuatannya.Validator desain media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs adalah 

ahli dalam bidang nya yaitu terdiri dari satu ahli media teknologi, dan  satu 

ahli materi  Kalor.   

 

 

 



 

 

5.  Perbaikan Desain 

Setelah validasi produk selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah memperbaiki desain yang di anggap masih kurang oleh validator 

desain. 

6. Uji Coba Produk 

Setelah  melakukan  validasi  desain  dan  melakukan  perbaikan produk   

maka  selanjutnya   melakukan  tahap  uji  coba  produk.  Pada  tahap uji coba  

produk  maka   terlebih  dahulu  peneliti  melakukan  simulasi  penggunaan 

media pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada 

materi kalor tingkat SMP/MTs. Setelah disimulasikan, maka  penelitian  

dilanjutkan  dengan  uji  coba  pada  kelompok  yang  terbatas. Kelompok 

tersebut  terdiri  dari  10  peserta  didik  dari  tiga  sekolah  yaitu  MTs  

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1  Gisting, dan  SMP  N  

2 Pugung   kelas  VII.  Uji  coba  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan 

informasi  apakah  media   yang  dikembangkan  dalam  menyampaikan 

pembelajaran  lebih  efektif, bermanfaat  dan  mengetahui  respon peserta  didik  

terhadap  media  tersebut  pada materi  kalor dibandingkan  media pembelajaran 

yang  digunakan  sebelumnya.  Adapun  langkah  yang  dilakukan  adalah  

sebagai  berikut: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar3.2  Langkah Tahapan Uji coba Lapangan Terkait Produk 

7. Revisi Produk 

Dari hasil uji coba produk, apabila tanggapan peserta didik mengatakan bahwa 

produk ini baik dan menarik, maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran 

berbasis prezi pada pokok bahasan kalor ini telah selesai dikembangkan sehingga 

Mengumpulkan peserta didik 

Memberikan arahan penggunaan media pembelajaran berbasis  prezi 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

berbasis  prezi sebagai media pembelajaran fisika menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs. 

Menyebar angket respon peserta didik 

 

Menghitung respon peserta didik 



 

 

menghasilkan produk akhir. Namun apabila produk belum sempurna maka hasil 

dari uji coba ini dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan media prezi pada 

pokok bahasan kalor yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang 

siapdigunakan di sekolah. 

F . Jenis data 

Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini terdiri dari data 

kuantitatif dan kualitatif : 

1. Data kuantitatif 

Data  kuantitatif  berupa  skor  penilaian  setiap  poin  kriteria penilaian  

pada  angket  kualitas  media pembelajaran berbasis prezi menggunakan 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs di MTs  

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1 Gisting  dan  SMP  N  

2  Pugung  yang  diisi  oleh  ahli  media,  ahli  materi, guru  serta peserta  didik  

sebagai  pengguna.  Penilaian   untuk  setiap  poin  kriteria diubah  menjadi  skor  

dengan  skala  Likert, yaitu 5 = Sangat  Layak, 4 = Layak, 3 = Cukup, 2 = 

Kurang, 1 = Sangat  Kurang. 

2. Data  kualitatif 

Data  kualitatif  berupa  nilai  kategori  kualitas-kualitas media 

pembelajaran  berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor 

tingkat SMP/MTs di MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  

N  1 Gisting  dan  SMP  N  2  Pugung  berdasarkan angket  yang  telah  diisi  oleh  



 

 

ahli  media, ahli  materi, guru dan peserta  didik. Kategori  kualitas  SL (Sangat 

Layak  ), L (Layak), C (Cukup), K (Kurang), SK (Sangat  Kurang). 

 

G. Instrument Pengumpulan Data 

Instrument  yang  digunakan  dalam  penelitian pengembangan media 

Pembelajaran berbasis Prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi 

kalor tingkat SMP/MTs.adalah  sebagai  berikut : 

1. Lembar Angket Pra Penelitian 

Lembar angket  diisi  oleh  peserta  didik  MTs  Muhammadiyah  

Sukarame  Bandar  Lampung,  SMP  N  1  Gisting,  SMP  N  2 Pugung sebanyak 

10  peserta  didik pada tahap awal penelitian untuk menemukan  tanggapan atau  

pendapat mengenai media pembelajaran terkhusus media pembelajaran 

Prezi.Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan pengembangan media 

pembelajaran ini.kisi-kisi angket pra penelitian terlampir. 

2. Angket Validasi 

Pada  angket  validasi media  pembelajaran  fisika berbasis Prezi memuat 

pernyataan  tertulis  kepada  dua  validator  yaitu  satu ahlimedia  teknologi, satu 

ahli materi kalor .Angket Validasi bertujuan  untuk memperoleh penilaian dari 

validator mengenai media yang  sedang dikembangkan  oleh  peneliti.  Hasil  

dari  validator akan  digunakan sebagai patokan, media  tersebut sudah  valid  

atau  belum valid. Angket validasi dalam  penelitian  ini  disusun berdasarkan 



 

 

dengan kriteria penilaian kisi-kis iinstrumen materi  kalor dan  media  

pembelajaran berbasis  Prezi. 

3. Angket Ahli Guru  

Angket ahli digunakan untuk mengumpulkan pendapat mengenai respon 

guru terhadap media pembelajaran berbasis  Prezi menggunakan pendekatan 

saintifik yang  sedang  dikembangkan.  Angket diisi oleh guru mata pelajaran 

bersangkutan pada akhir kegiatan uji coba.  

4. Angket Peserta Didik  

Angket ini digunakan untuk mengumpulkan pendapat mengenai respon 

peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis Prezi menggunakan 

pendekatan saintifik yang  sedang  dikembangkan.  Angket diisi peserta didik 

mengenai media yang sedang  dikembangkan. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi  yang  digunakan  berupa  pengambilan gambar atau foto 

pada  proses uji coba produk media  pembelajaran berbasis Prezi sebagai media 

pembelajaran  fisika  menggunakan pendekatan saintifik melalui uji coba  

produk kelompok  kecil dan uji coba pemakaian  kelompok besar  

denganmenggunakan  kamera digital. 

H . Tehnik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumplan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner 

(angket) dan dokumentasi. 



 

 

a. Kuesioner (angket) 

Pada tehnik  ini  peneliti memberikan angket menggunakan skalalikert 

kepada ahli media, ahli mater dan pengguna baik guru  maupun  peserta  didik  

MTs  Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1  Gisting,  dan  

SMP  N  2 Pugung. 

2. TeknikAnalisis Data 

a. Validasi Instrumen 

Validasi instrument dilakukan oleh pembimbing dan peserta  didik  MTs  

Muhammadiyah  Sukarame  Bandar  Lampung, SMP  N  1  Gisting, dan  

SMP  N  2 Pugung .  Kemudian di hitung dengan menggunakan rumus 

KR 20 (Kuder Richardson). 

b. Validasi produk 

1. Validasi pada guru  dan  peserta  didik, ahli media, ahli materi. Teknik 

analisis data langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengubah  hasil penilaian ahli media, ahli materi, guru  dan  

peserta  didik yang masih dalam bentuk huruf  diubah menjadi 

skor dengan ketentuan yang dapat di lihat pada tabel 3.1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.1 Aturan Pemberian Skor 
4
 

No Kategori Skor 

1 Sangat baik 5 

2 Baik 4 

3 Cukup Baik 3 

4 Kurang Baik 2 

5 Tidak Baik 1 

 

b. Menghitung persentase kelayakan dari setiap setiap aspek 

dengan rumus:  

 

Rumus skala likert
5
 

  
∑ 

∑  
        

Keterangan: 

     P = Persentase 

 ∑  = Jumlah jawaban responden dalam 1 

   ∑   = jumlah nilai ideal dalam item 

 

c. Menghitung persentase rata-rata seluruh responden dari 

masing-masing kelompok responden 

  
 

 
        

 

                                                             
 4

 Sugiyono. Ibid, h. 135.  
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 Ardian Asyhari, Helda Silvia. Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin Dalam 

Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajran IPA Terpadu, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika „Al-BiRuNi‟ Vol 

05 No 1,2016, h.7.  



 

 

Keterangan: 

   f   =  frekuensi yang akan dicari persentasenya 

   =  jumlah frekuensi 

  P = angka persentase 

d. Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai 

kualitatif yang sesuai dengan kriteria penilaian pada tabel. 

Tabel 3.2 Skala Interpretasi Kriteria
6
 

Interval Kriteria 

0  -  20 % Sangat Kurang layak 

21% -  40% Kurang layak 

41% - 60% Cukup layak 

61%-  80% Layak 

81% -100% Sangat layak 

 

Dengan adanya tabel skala likert tersebut peneliti dapat melihat 

persentase hasil penilaian layak atau tidak produk untuk dijadikan sebagai 

media pembelajaran. 

2. Validasi pada peserta  didik 

Teknik analisisdata langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengubah hasil penilaian  peserta  didik yang masih dalam bentuk  

huruf diubah menjadi skor dengan ketentuan yang dapat  dilihat 

pada tabel 3.1 di atas. 
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b. Menghitung persentase kelayakan dari setiap  peserta  didikdengan 

rumus: 

Rumus skala likert
7
 

                  

  
∑ 

∑  
        

 

Keterangan: 

     P = Persentase 

 ∑  = Jumlah jawaban responden dalam 1 

   ∑   = jumlah nilai ideal dalam item 

 

 

c. Menghitung persentase rata-rata seluruh  peserta  didik dengan rumus; 

 

  
 

 
        

Keterangan:  

  f   =  frekuensi yang akan dicari persentasenya 

   =  jumlah frekuensi 

  P = angka persentase 

 

d. Mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi nilai kualitatif yang 

sesuai dengan kriteria penilaian pada tabel 3.2 Skala Interpretasi 

Kriteria 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Pengembangan Model 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan maka peneliti mendapatkan hasil 

utama dari penelitian dan pengembanganmediapembelajaran berbasis 

prezimenggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkatSMP/MTs. 

Penelitian dan pengembangan dilakukan ditiga sekolah yaitu di 3 SMP di 

antaranya MTs Muhammadiyah Sukarame, SMP Negeri 1 Gisting Kab. 

Tanggamus, dan SMP 2Pugung  Kab. Tanggamus. Responden dalam penelitian ini 

yaitu pendidik dan peserta didik kelas VII yang telah mendapatkan materi kalor. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model penelitian dan pengembangan 

dengan mengadaptasi metode R&D Borg and Gall yang telah dimodifikasi oleh 

Sugiono dari tahap 1 sampai tahap 7. Dalam penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan menghasilkan Mediapembelajaran  berbasis prezimenggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor tingkatSMP/MTs. Hasil dari analisi 

kebutuhan  yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

a. Hasil Tahapan Identifikasi Masalah dan Pengumpulan Data 

Hasil pada tahap identifikasi masalah dan pengumpulan data dari kajian 

pustaka dan pra penelitian yang dilakukan pada saat analisis kebutuhan. 

 



 

 

1. Hasil Landasan Teori 

Pada landasan teori ditemukan teori-teori yang mendukung tentang 

kelayakan dan fungsi media prezi sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan kajian pustaka, Prezi dapat menggeser paradigma 

pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi berpusat pada 

siswa dan guru hanya sebagai fasilitator sehingga siswa menjadi aktif 

belajar, tidak lagi mengandalkan guru sebagai narasumber 

tunggal.Kelebihan prezi adalah dapat menampung keberagaman gaya 

belajar, karena prezi diprogram agar dapat menampilkan media 

visual, audio, maupun animasi. Program aplikasi prezi juga 

merupakan media yang unik karena di dadalamnya terdapat bentuk 

presentasi yang sangat berbeda dengan presentasi umumnya.  

2. Hasil Pra Penelitian (Observasi Lapangan) 

Pra penelitian atau observasi lapangan dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan guru dan peserta didik mengenai media 

pembelajaran prezi. Observasi lapangan dilakukan dengan 

menyebar kuisioner dan wawancara kepada guru dan peserta didik. 

Kreteria pertanyaan observasi adalah mengenai keterampilan yang 

dimiliki oleh pendidik dalam menggunakan dan mengembangkan 

media pembelajaran ,kurikulum yang digunakan dan pendekatan 

yang di gunakan disekolah dantanggapan peserta didik dalam 

menggunakan media pembelajaran prezi. 



 

 

Hasil dari pra penelitian atau observasi lapangan yang 

didapatkan yaitu, perlunya  pemanfaatan media pembelajaran prezi 

dalam pembelajaran IPA dikelas, dan perlunya dilakukan 

pengembangan media prezi sebagai media pembelajaran .  

b. Hasil Desain Produk 

Berdasarkan data hasil pra penelitian atau observasi lapangan, maka 

spesifikasi produk yang akan dikembangankan adalah media pembelajaran 

prezi yang dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Berikut adalah perencanaan pengembangan media 

pembelajaran prezi menggunakan pendekatan saintifik  sebagai media 

pembelajaran IPA  yang  dikembangkan: 

a. Melakukan analisis kurikulum dan Menganalisis materi yang akan 

dibahas 

b. Menyusun media prezi  sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. 

c. Karna kekurangan media prezi sulit untuk memasukan simbol 

matematika maka  pembuatan media prezi membutuhkan bantuan softwere 

lain seperti microsoft word dan paint , dimana microsoft word digunakan 

untuk menulis persamaan yang kita gunakan kemudian kita tekan pada 

cybord ctrl-prt sc sysrq kemudian kita paste ke dalam paint. 



 

 

d. Membuat evaluasi  soal  yang  dibuat  berdasarkan  indikator  yang  

telah  disusun.  berfungsi  sebagai  sarana  bagi  siswa  untuk  menguji  

penguasaan  materi  yang  telah  dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Awal Media Prezi 

Dari bagian tombol di atas terdiri dari beberapa bagian tombol pada 

bagian atas layar terdapat  1 tombol dengan gambar pena dimna fungsinya 

untuk mengedit Prezi,gambar rumah untuk kembali ke menu awal, kemudian 

ada tombol zoom in dan zoom out kemudian di bawah layar terdapat tombol 

play dan gambar speker untuk memberiefek suara dan mematikan suara. 

Kemudian ada tombol panah ke kanan dan kekiri fungsinya untuk 

menjalankan media prezi ke slide selanjutnya atau slide sebelumnya. 

 



 

 

B. Kelayakan Media 

Setelah produk telah berhasil dikembangkan langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji kelayakan model dengan cara validasi produk. Validasi desain atau 

produk dilakukan setelah pembuatan produk awal. Validasi dilakukan dengan 2 

macam, yaitu validasi ahli materi dan validasi ahli media. Sebelum melakukan 

validasi desain atau produk, terlebih dahulu melakukan validasi instrumen penelitian 

oleh dosen ahli.  Lembar validasi diberikan kepada 3 orang ahli materi dan 3 orang 

ahli media sebagai validator. 

 

1. Validasi Ahli Materi 

a) Validasi Ahli Materi Tahap I 

Validasi ahli materi dilakukan dengan mengisi lembar angket penilaian 

pada masing-masing aspek terdapat beberapa pernyataan dari 6 aspek 

terdapat beberapa pernyataan dari 26 seluruhnya di isii oleh 3 orang ahli 

materi yaitu bapak Antomi Saregar, M.Pd., bapak Sodikin, M.Pd, bapak 

Ajo Dian Yusandika, M.Si. Hasil validasi ahli materi dapat dilihat pada 

tabel 4.1 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Validasi Ahli Materi 

Aspek aspek 

penilaian 

Krite

ria 

Validator 𝚺 
skor 

Rata 

Kret

eria 

𝚺 Per 
Aspek 

Rata 

per 

Aspe

k 

Persent

ase 1 

 

2 

 

3 

 

Kualitas isi 1 4 4 4 12 4,0 87 4,0 80,00 % 

2  5 4 4 13 4,3 

3 4 3 4 11 3,6 

4 4 3 4 11 3,6 

5 5 4 4 13 4,3 

6 5 4 4 13 4,3 

7 4 3 4 11 3,6 
Kebahasaan 8 4 4 4 12 4,0 47 

 
 
 
 
 
 

3,9 78,3 % 

9 4 4 4 12 4,0 

10 4 3 4 11 3,6 

11 5 3 4 12 4,0 

Keterlaksanaan  12 4 4 5 13 4,3 74 

 
4,1 82,00% 

13 4 3 4 11 3,6 

14 5 4 4 13 4,3 

15 5 4 4 13 4,3 

16 4 4 4 12 4,0 

17 4 4 4 12 4,0 

Tampilan 

Visual 

18 4 3 4 11 3,6 48 4,0 80,00% 

19 5 4 4 13 4,3 

20 4 4 5 13 4,3 

21 4 3 4 11 3,6 

Aspek Suara  22 4 3 5 12 4,0 36 4,0 80,00% 

23 5 4 4 13 4,3 

24 4 3 4 11 3,6 

Kemudahan 

penggunaan 

25 4 3 4 11 3,6 23 3,8 77,0 % 

26 5 3 4 12 4,0 

Jumlah 113 92 107 312 103,

1 

312 23,8 477,3% 

Rata-rata 4,3 3,5 4,1

5 

12,0

3 

3,97 52 3,9 79,5% 

Keterangan  LAYAK 



 

 

Berdasarkan tabel 4.1 penilaian oleh validasi ahli materi diatas dapat diketahui 

pada aspek 1 tentang kualitas isi dengan materi kalor rmendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 80,00%. Pada aspek 2 tentang kebahasaan mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 78,3%. Pada aspek 3 tentang keterlaksanaan mendapatkan 

persentase kelayakan sebesar 82,00%. Pada aspek 4 tampilan visual mendapatkan 

persentase 80,00%. Pada aspek 5 aspek suara mendapatkan persentase 80,00%. Pada 

aspek 6 kemudahan menggunakan media mendapatkan persentase 77,0%.  Jumlah 

skor total untuk penilaian validator ahli materi sebesar  312 dengan26kreteria 

penilaian. Rata-rata penilaian validator ahli materi yaitu sebesar 3,9 dengan 

persentase kelayakan sebesar79,5%.Dengan kategori layak. Selain dalam bentuk tabel 

hasil penilaian oleh ahli materi terhadap media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs disajikan 

juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat perbandingan hasil penilaiian 

oleh ahli materi dari masing-masing aspek penilaian. 

 

Gambar. 4.2 Grafik hasil penilaian validasi ahli materi 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Series1



 

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli materi. 

Penilaiaan pada aspek 1 tentang kualitas isi dengan materi kalor 

rmendapatkan persentase kelayakan sebesar 80,00% dengan kategori layak. 

Pada aspek 2 tentang kebahasaan mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 78,3% dengan kategori layak. Pada aspek 3 tentang keterlaksanaan 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 82,00 % dengan kategori sangat 

layak. Pada aspek 4 tampilan visual mendapatkan persentase 80,00% 

dengan kategori layak. Pada aspek 5 aspek suara mendapatkan persentase 

80,00% dengan kategori layak .Pada aspek 6 kemudahan menggunakan 

media mendapatkan persentase 77,00% dengan kategori layak . Pada tahap 

validasi materi tahap  I dapat disimpulkan bahwa media ini dikategoikan 

layak. 

b) Validasi Ahli Materi Tahap II 

Produk yang telah divalidasi tahap I kemudian dilakukan perbaikan-

perbaikan untuk penyempurnaan produk. Data validasi oleh ahli materi 

tahap II disajikan dalam tabel 4.2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Validasi Ahli Materi 

Aspek aspek 

penilaian 

Krite

ria 

Validator 𝚺 
skor 

Rata 

Kret

eria 

𝚺 Per 
Aspek 

Rata 

per 

Aspe

k 

Persent

ase 1 

 

2 

 

3 

 

Kualitas isi 1 4 4 4 12 4,0 86 4,09 81,90 

% 2  5 4 4 13 4,3 

3 5 3 4 12 4,0 

4 5 3 4 12 4,0 

5 5 4 4 13 4,3 

6 5 4 4 13 4,3 

7 4 3 4 11 3,6 

Kebahasaan 8 4 4 4 12 4,0 48 

 
 
 
 
 
 

4 80 % 

9 4 4 4 12 4,0 

10 4 3 4 11 3,6 

11 5 3 5 13 4,3 

Keterlaksanaan  12 4 4 5 13 4,3 77 

 
4,2 85,5% 

13 4 3 4 11 3,6 

14 5 4 4 13 4,3 

15 5 4 5 14 4,7 

16 4 4 5 13 4,3 

17 4 4 5 13 4,3 

Tampilan 

Visual 

18 4 3 4 11 3,6 49 4,08 81,6% 

19 5 4 4 13 4,3 

20 5 4 5 14 4,7 

21 4 3 4 11 3,6 

Aspek Suara  22 5 3 5 13 4,3 40 4,4 88,8% 

23 5 4 5 14 4,7 

24 5 3 5 13 4,3 

Kemudahan 

penggunaan 

25 5 3 5 13 4,3 26 4,3 87 % 

26 5 3 5 13 4,3 



 

 

Jumlah 119 98 115 326 108 326 25,0

7 

504,8

% 

Rata-rata 4,5 3,7 4,4 12,5

3 

4,15 54,33 4,17 84,13

% 

Keterangan  SANGAT LAYAK 

Berdasarkan tabel 4.2 penilaian oleh validasi ahli materi diatas dapat 

diketahui pada aspek 1 tentang kualitas isi dengan materi kalor 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 81,90 %. Pada aspek 2 tentang 

kebahasaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 80 %. Pada aspek 3 

tentang keterlaksanaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 85,5 %. 

Pada aspek 4 tampilan visual mendapatkan persentase 81,6%. Pada aspek 5 

aspek suara mendapatkan persentase 88,8%. Pada aspek 6 kemudahan 

menggunakan media mendapatkan persentase 87%.  Jumlah skor total 

untuk penilaian validator ahli materi sebesar  326 dengan26kreteria 

penilaian. Rata-rata penilaian validator ahli materi yaitu sebesar 4,17 

dengan persentase kelayakan sebesar84,13%. Selain dalam bentuk tabel 

hasil penilaian oleh ahli materi terhadap media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs 

disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat 

perbandingan hasil penilaiian oleh ahli materi dari masing-masing aspek 

penilaian. 



 

 

 

Gambar. 4.3 Grafik hasil penilaian validasi ahli materi 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli materi. 

Penilaiaan pada aspek 1 tentang kualitas isi dengan materi kalor 

rmendapatkan persentase kelayakan sebesar 81,90 % dengan kategori 

sangat layak. Pada aspek 2 tentang kebahasaan mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 80% dengan kategorilayak. Pada aspek 3 tentang 

keterlaksanaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 85,5 % dengan 

kategori sangat layak. Pada aspek 4 tampilan visual mendapatkan 

persentase 81,6% dengan kategori sangat layak. Pada aspek 5 aspek suara 

mendapatkan persentase 88,8% dengan kategori sangat layak .Pada aspek 6 

kemudahan menggunakan media mendapatkan persentase 87% dengan 

kategori sangat layak . Pada tahap validasi materi tahap II dapat 

disimpulkan bahwa media ini dikategoikan sangat layak. 
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2. Validasi Ahli Media 

a) Validasi Ahli Media Tahap I 

Validasi ahli media sama halnya dengan ahli materi yaitu dilakukan 

dengan mengisi lembar angket yang terdiri dari 2 aspek yaitu aspek 

kualitas isi, aspek kebahasaan, aspek keterlaksanaan, aspek tampilan visual, 

aspek suara, dan aspek kemudahan penggunaan dengan jumlah seluruh 

pernyataan dari semua aspek adalah 13 pernyataan, penilaian ini diberikan 

oleh 3 ahli media yaitu ibu Dr.Umi Hijriyah, M.Pd, Bapak Indra Gunawan, 

M.T dan Ibu Dr.Yuberti,M.Pd. Hasil validasi ahli media dapat dilihat pada 

tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Validasi Ahli Media 

Aspek penilaian 

Kr

et

eri

a 

Validator Ahli 

Media Tahap I 
𝚺 

Skor 

𝚺 
Selu

ruh 

aspe

k 

𝚺 
Selur

uh 

aspek 

Rata 

per 

aspe

k 

Persentase 
1 2 3 

  
  

    
 

1. Kualitas isi  1 4 4 4 12 4 12 4 80,00% 

2. Kebahasaan 

2 4 4 4 12 4 

36 4 80,00% 3 4 4 4 12 4 

4 4 4 4 12 4 

3.Keterlaksanaan 

5 4 3 4 11 3,7 

35 3,9 77,8% 6 4 3 5 12 4 

7 4 3 5 12 4 

4. Tampilan 

visual 

8 4 3 5 12 4 
24 4 80,00% 

9 5 3 4 12 4 

5. Aspek suara 
10 4 4 4 12 4 

26 4 80,00% 
11 5 4 4 14 4,7 

6. Kemudahan 

penggunaan  

12 4 4 4 12 4 
24 4 80,00% 

13 4 4 4 12 4 

Jumlah   55 47 55 158 52,7 157 23,9 477,8% 



 

 

Rata-Rata   4,23 3,6 4,2 12,15 4,05 26,16 3,98 79,63% 

Keterangan   LAYAK 

Berdasarkan tabel 4.3 penilaian oleh validasi ahli media diatas dapat 

diketahui pada aspek 1 tentang aspek kualitas isi dengan materi kalor 

rmendapatkan persentase kelayakan sebesar 80,00 %. Pada aspek 2 tentang 

aspekkebahasaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 80,00%. Pada 

aspek 3 tentang keterlaksanaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

77,8%. Pada aspek 4 tampilan visual mendapatkan persentase 80,00%. 

Pada aspek 5 aspek suara mendapatkan persentase 80,00%. Pada aspek 6 

kemudahan menggunakan media mendapatkan persentase 80,00%.  Jumlah 

skor total untuk penilaian validator ahli materi sebesar  157 

dengan13kreteria penilaian. Rata-rata penilaian validator ahli materi yaitu 

sebesar 4,05 dengan persentase kelayakan sebesar79,63%. Selain dalam 

bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli materi terhadap media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat 

SMP/MTs disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat 

perbandingan hasil penilaiian oleh ahli media dari masing-masing aspek 

penilaian. 



 

 

 
Gambar 4.4 Grafik hasil penilaian validasi ahli media 

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli media. 

Penilaiaan pada aspek 1 tentang kualitas isi dengan materi kalor 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 80% dengan layak. Pada aspek 

2 tentang kebahasaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 80,00% 

dengan kategori layak. Pada aspek 3 tentang keterlaksanaan mendapatkan 

persentase kelayakan sebesar 77,8% dengan kategori  layak. Pada aspek 4 

tampilan visual mendapatkan persentase 80,00% dengan kategori layak . 

Pada aspek 5 tentang aspek suara mendapatkan persentase 80,00% dengan 

kategori layak . Pada aspek 6 kemudahan menggunakan media 

mendapatkan persentase 80,00% dengan layak . Pada tahap validasi media 

tahap  I dapat disimpulkan bahwa media ini dikategoikan layak. 
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b) Validasi Ahli Media Tahap II 

Produk yang telah divalidasi tahap I kemudian dilakukan perbaikan-

perbaikan untuk penyempurnaan produk. Data validasi oleh ahli media 

tahap II disajikan dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Validasi Ahli Media 

Aspek penilaian 
Kret

eria 

Validator Ahli 

Media Tahap I 

𝚺 
Skor 

𝚺 
Sel

uru

h 

asp

ek 

𝚺 
Selur

uh 

aspe

k 

Rata 

per 

aspe

k 

Persentas

e 

1 2 3 

  
  

    
 

1. Kualitas isi  1 4 4 4 12 4 12 4 80,0% 

2. Kebahasaan 

2 5 4 4 12 4 

38 4,2 84,44% 3 5 4 4 13 4,3 

4 5 4 4 13 4,3 

3.Keterlaksanaan 

5 5 3 4 12 4 

36 4 80,0% 6 4 3 5 12 4 

7 4 3 5 12 4 

4. Tampilan visual 
8 4 3 5 12 4 

24 4 80,0% 
9 5 3 4 12 4 

5. Aspek suara 
10 5 4 5 14 4,7 

28 4,6 93,33% 

11 5 4 5 14 4,7 

6. Kemudahan 

penggunaan  

12 5 4 5 14 4,7 
27 4,5 90,0% 

13 4 4 5 13 4,3 

Jumlah   60 47 59 165 55 165 25,3 507,74% 

Rata-Rata   4,6 3,6 4,5 12,7 4,2 27,5 4,2 84,62% 

Keterangan   SANGAT LAYAK 

 



 

 

Berdasarkan tabel 4.4 penilaian oleh validasi ahli media diatas dapat 

diketahui pada aspek 1 tentang aspek kualitas isi dengan materi kalor 

rmendapatkan persentase kelayakan sebesar 80,00 %. Pada aspek 2 tentang 

aspekkebahasaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 84,44%. Pada 

aspek 3 tentang keterlaksanaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

80,00%. Pada aspek 4 tampilan visual mendapatkan persentase 80%. Pada 

aspek 5 aspek suara mendapatkan persentase 93,33%. Pada aspek 6 

kemudahan menggunakan media mendapatkan persentase 90,00%.  Jumlah 

skor total untuk penilaian validator ahli materi sebesar  165 

dengan13kreteria penilaian. Rata-rata penilaian validator ahli materi yaitu 

sebesar 4,2 dengan persentase kelayakan sebesar84,62%. Selain dalam 

bentuk tabel hasil penilaian oleh ahli materi terhadap media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat 

SMP/MTs disajikan juga data dalam bentuk grafik berikut untuk melihat 

perbandingan hasil penilaiian oleh ahli media dari masing-masing aspek 

penilaian. 



 

 

 

Gambar 4.5 Grafik hasil penilaian validasi ahli media 

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian validator ahli media. 

Penilaiaan pada aspek 1 tentang kualitas isi dengan materi kalor 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 80,00% dengan kategori layak. 

Pada aspek 2 tentang kebahasaan mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 84,44% dengan kategori sangat layak. Pada aspek 3 tentang 

keterlaksanaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 80,00% dengan 

kategori layak. Pada aspek 4 tampilan visual mendapatkan persentase 

80,00% dengan kategori layak . Pada aspek 5 aspek suara mendapatkan 

persentase 93,33% dengan kategori sangat layak . Pada aspek 6 kemudahan 

menggunakan media mendapatkan persentase 90,00% dengan kategori 

sangat layak . Pada tahap validasi media tahap  II dapat disimpulkan bahwa 

media ini dikategoikan sangat layak. 
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C. Hasil Revisi Desain (Produk Awal) 

Setelah validasi produk selesai dilakukanoleh validator ahli materi dan 

ahli media maka didapat saran dari pada validator. Kemudian saran yang 

diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain produk awal. Hasil 

revisi desain dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hasil Validasi Ahli Materi 

 Hasil revisi ahli materi berupa perbaikan dari saran terhadapmedia 

pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi 

kalorsebagai media pembelajaran menurut pada validator. Pada validator ahli 

materi terhadapmedia pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan 

saintifik pada materi kalor ini yaitu:  

1. Bapak Sodikin, M.Pd 

2. Bapak Ajo Dian Yusandika, M.Sc. 

3. Bapak Antomi Saregar, M.Pd.,M.Si 

Menurut para validator terdapat beberapa saran atau masukan dari hasil 

validasi ahli informatika. Saran dari hasil validasi informatika dapat dilihat 

pada tabel 4.5 berikut: 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.5Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Materi 

Nama Validator Saran Perbaikan 

Sodikin, M.Pd 1. Tambahkan 

indikator dan 

standar kompetensi.  

2. Di perbaiki 

pengertian dan 

rumus kalor dan 

kalor laten 

3. Di perbaiki 

pengertian konduksi 

Di tambahkan daftar 

pustaka 

. 

1. Telah ditambahkan indikator dan 

standar kompetensi 

 

2. Sudah diperbaiki pengertian dan 

rumus kalor dan kalor laten 

 

3. Sudah diperbaiki pengertian 

konduksi 

 

4. Sudah ditambahkan daftar 

pustaka 

 

Ajo Dian Yusandika, 

M.Sc. 

1. Perbaiki pengertian 

kalor jenis dan 

kapasitas kalor 

2. Perbaiki kalimat 

pada contoh kalor 

jenis 

3. Perbaiki pengertian 

kalor laten dan 4 

pengertian yang ada 

di kalor laten  

4. Perbaiki warna 

tulisan 

 

1. Sudah diperbaiki pengertian kalor 

jenis dan kapasitas kalor 

 

2. Sudah di perbaiki kalimatnya 

pada contoh kalor jenis. 

3. Sudah diperbaiki sesuai saran 

dengan mengganti pengertian 

kalor laten dan 4 pengertian yang 

ada di kalor laten . 

4. Sudah di perbaiki warna tulisan 

sesuai dengan saran 

 

 

 

Antomi Saregar, 

M.Pd.,M.Si 

1. Tambahkan indikator 

pembelajaran 

2. Tambahkan grafik 

perubahan kalor 

3. Tambahkan soal 

tentang pengetahuan 

konsep 

4. Background warna 

tentang langkah-

langkah pendekatan 

saintifik disamakan  

1. Sudah ditambahkan indikator 

pembelajaran 

 

2. Sudah ditambahkan grafik 

perubahan kalor 

3. Sudah ditambahkan soal tentang 

pengetahuan konsep  

4. Sudah diperbaiki warna 

background tentang langkah-

langkah pendekatan saintifik 

Beberapa gambar produk setelah divalidasi ahli materi dapat dilihat 

sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Materi Sebelum Direvisi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6  Materi Setelah Direvisi 

b. Hasil Revisi Ahli Media 

 Hasil revisi ahli media berupa perbaikan dari saran terhadap media 

pembelajaran terhadap media pembelajaran berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor ini yaitu:  

1. DR.Yuberti,M.Pd 

2. Ibu Dr. Umi Hijriyah, M.Pd 

3. Bapak Indra Gunawan, M.T 



 

 

Menurut ibu  Dr. Umi Hijriyah, M.Pd media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor yang telah dibuat sudah 

baik dan tetap dipertahankan.Menurut bapak Irwandani, M.Pd. terdapat 4 

saran atau masukan. Saran dari hasil validasi ahli media tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Saran dan Hasil Revisi Validasi Ahli Media 

Nama 

Validator 

Saran Perbaikan 

Indra Gunawan 

,M.T 

1. Halaman judul 

diletakan di awal 

2. Ubah warna 

background kompetensi 

inti, kompetensi dasar 

dan indikator 

pembelajaran 

3. Warna harus di 

sesuaikan kembali 

gunakan warna yang 

cerah 

4. Ukuran tulisan 

diperbaiki kembali  

 

1. Halaman judul sudah di letakan 

diawal sesuai dengan saran. 

2. Warna background sudah 

diperbaiki sesuai dengan saran. 

 

3. Warna sudah diubah sesuai 

dengan saran .  

4. Ukuran tulisan sudah diperbaiki 

sesuai dengan saran.  

 

Dr. Yuberti, 

M.Pd 

1. Ubah Background 

warna pada tulisan 

kompetensi inti 

2. Ubah warna tulisan 

pada penjelasan 

grafik perubahan 

kalor 

3. Rangkum kembali 

pada materi dijelajah 

sains 

1. Sudah diubah sesuai saran yang 

diberikan 

2. Warna tulisan sudah diperbaiki 

sesuai saran 

3. Materi pada jelajah sains sudah 

dirangkum sesuai dengan saran 

Beberapa gambar produk setelah divalidasi ahli materi dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Media Sebelum Direvisi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Media Setelah  Direvisi 

 



 

 

D. Efektivitas Media(Uji Coba Produk) 

Uji coba media pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik 

pada materi kaloryang telah direvisi ini dilakukan di 3 sekolah. Uji coba meliputi 

uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba dilakukan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, setelah melakukan pembelajaran dengan media 

pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi 

kalorini peserta didik diminta untuk mengisi angket tanggapan. Hasil yang 

didapat dari uji coba tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Coba Kelompok Kecil 

  Uji coba kelompok kecil produkmedia pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor pada kelas VII 

sebanyak 10 orang , peserta didik yang diberi angket penilaian media 

pembelajaran media pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan 

saintifik pada materi kaloryaitu peserta didik yang sebelumnya tidak 

melakukan validasi terhadap instrument. Hasil uji coba terbatas pada tabel 

4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil (MTs 

Muhammadiyah Sukarame) 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per Aspek Presentase Kelayakan 

Kualitas Isi 254 84,7% 

Tampilan Media 130 86,7% 

Kualitas Teknis 170 85% 

Jumalah 554 256,4% 

Rata-rata 184,6 85,4% 

 



 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di MTs 

Muhammadiyah Sukaramejumlah 10 peserta didik diketahui pada aspek 1 

tentang kualitas isi mendapatkan jumlah nilai per aspek 254 dan persentase 

kelayakan 84,7%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 130 dan persentase kelayakan 

86,7%. Pada  aspek 3 penilaian tentang aspek kualitas teknis mendapatkan 

jumlah nilai per aspek sebesar 170 dan persentase kelayakan 85%.jumlah total 

seluruh nilai per aspek sebesar 554 dengan rata-rata 184,6 dan jumlah total 

persentase kelayakan seluruh aspek sebesar 256,4% dengan rata-rata 

persentase kelayakan sebesar 85,4%.. Data dari uji coba kelompok kecil 

diMTs Muhammadiyah Sukaramedapat dilihat pada gambar 4.10 berikut ini: 

 

Gambar 4.10 Grafik Persentase Uji Coba Kelompok Kecil di MTs 

Muhammadiyah Sukarame 

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase uji coba kelompok kecil di 

MTs Muhammadiyah Sukarame . Penilaian aspek 1 tentang kualitas 
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isimendapat persentase kelayakan 84,70% dengan kategori sangat 

layak.Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 86,70% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang 

kualitas tekhnis  mendapat persentase kelayakan sebesar 85% dengan 

kategori sangat layak. 

Tabel 4.8 Hasil Tanggapan Uji CobaKelompok Kecil (SMP 

Negeri 1 Gisting) 

Aspek Penilaian 

 
𝚺 Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan  

Kualitas Isi 258 86,0% 

Tampilan Media 125 83,0% 

Kualitas Tekhnis 172 86,0% 

Jumlah 555 255% 

Rata-Rata 185 85% 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP 

Negeri  1 Gisting dengan 10 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang 

kualitas isi mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 258 dan persentase 

kelayakan 86,0%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 125 dan persentase kelayakan 

83,0%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek kualitas tekhnis mendapatkan 

jumlah nilai per aspek sebesar 172 dan persentase kelayakan 86,0%. Jumlah 

total seluruh nilai per aspek sebesar 555 dengan rata-rata 185 dan jumlah total 

persentase kelayakan seluruh aspek sebesar 255% dengan rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 85%. Data dari tabel uji coba kelompok kecil di SMP 

Negeri 1 Gisting dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut: 



 

 

 

Gambar 4.11Grafik Persentase Uji Coba Kelompok Kecil di SMP 

Negeri 1 Gisting 

Dari grafik diatas menunjukan persentase uji coba kelompok kecil di 

SMP Negeri 1 Gisting. Penilaian aspek 1 tentang kualitas isimendapat 

persentase kelayakan 86,0% dengan kategori sangat layak.Penilaian aspek 

2 tentang tampilan media mendapatkan persentase kelayakan 83,0% 

dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang kualitas tekhnis  

mendapat persentase kelayakan sebesar 86,0% dengan kategori sangat 

layak. 

Tabel 4.9 Hasil Tanggapan Uji CobaKelompok Kecil di SMP 

Negeri 2 Pugung 

Aspek Penilaian 

 
𝚺 Nilai Per Aspek Persentase Kelayakan  

Kualitas Isi 238 79,3% 

Tampilan Media 119 79,3% 

Kualitas Tekhnis 152 79% 

Jumlah 509 237,6% 

Rata-Rata 169,9 79,2% 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP Negeri 2 

Pugung dengan 10 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang kualitas isi 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 238 dan persentase kelayakan 
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79,3%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media mendapatkan 

jumlah nilai per aspek sebesar 119 dan persentase kelayakan 79,3%. Pada 

aspek 3 penilaian tentang aspek kualitas tekhnis mendapatkan jumlah nilai per 

aspek sebesar 152 dan persentase kelayakan 79%. Jumlah total seluruh nilai 

per aspek sebesar 509 dengan rata-rata 169,9 dan jumlah total persentase 

kelayakan seluruh aspek sebesar 237,6% dengan rata-rata persentase 

kelayakan sebesar 79,2%. Data dari tabel uji coba kelompok kecil di SMP 

Negeri 2 Pugung dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut: 

 

Gambar 4.12Grafik Persentase Uji Coba Kelompok Kecil di SMP Negeri 

2 Pugung 

Dari grafik diatas menunjukan persentase uji coba kelompok kecil di 

SMP Negeri 2 Pugung. Penilaian aspek 1 tentang kualitas isimendapat 

persentase kelayakan 79,30% dengan kategori layak.Penilaian aspek 2 tentang 

tampilan media mendapatkan persentase kelayakan 79,30% dengan kategori 
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layak. Penilaian aspek 3 tentang kualitas tekhnis  mendapat persentase 

kelayakan sebesar 79% dengan kategori layak. 

Dari hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di tiga sekolah 

yaitu MTs Muhammadiyah Sukarame, SMP Negeri 1 Gisting dan SMP 

Negeri 2 Pugung didapat gabungan data hasil tanggapan uji coba kelompok 

kecil ditiga Sekolah pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji CobaKelompok Kecil di 

tiga sekolah 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per 

Aspek 

𝚺 Rata-Rata Persentase 

Kelayakan 

Kualitas Isi 250 83,3% 

Tampilan Media 124,6 83% 

Kualitas Tekhnis 164,6 83,3% 

Jumlah 539,2 249,6% 

Rata-Rata 179,7 83,2% 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di MTs 

Muhammadiyah Sukarame, SMP Negeri 1 Gisting, dan SMP Negeri 2 Pugung 

dengan total 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang kualitas isi 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 250 dan rata-rata persentase 

kelayakan 83,3%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 124,6 dan rata-rata persentase 

kelayakan 83%. Pada aspek 3 penilaian tentang kualitas teknis mendapatkan 

jumlah nilai per aspek sebesar 164,6 dan persentase kelayakan 83,3%. Jumlah 

total nilai seluruh per aspek sebesar 539,2 dan persentase kelayakan sebesar 

249,6%. Sedangkan jumlah rata-rata seluruh aspek sebesar 179,9% dengan 



 

 

rata-rata persentase kelayakan sebesar 83,2% . Data dari tabel uji coba 

kelompok kecil di ketiga sekolah dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut : 

 

Gambar 4.13Grafik Persentase Rata-rata Uji Coba Kelompok Kecil di 

tiga Sekolah  

Dari grafik diatas menunjukan persentase penilaian uji coba kelompok 

kecil di tiga sekolah yaitu di MTs Muhammadiyah Sukarame, SMP Negeri 

1 Gisting, dan SMP Negeri 2 Pugung, 1 tentang kualitas isi mendapat 

persentase kelayakan 83,30% dengan kategori sangat layak. Penilaian 

aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase kelayakan 83,00% 

dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang kualitas tekhnis 

mendapat persentase kelayakan sebesar 83,30%  dengan kategori sangat 

layak. 
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b. Uji Coba Lapangan  

Uji coba lapangan dilakukan kepada 3 sekolahdi MTs 

Muhammadiyah Sukarame, SMP Negeri 1 Gisting, dan SMP Negeri 2 

Pugung. Tujuan pelaksanaan uji coba adalah untuk mendapatkan 

gambaran awal tanggapan peserta didik terhadap media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor 

tingkat SMP/MTs Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah 

memperlihatkan media pembelajaran berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor dengan dibantu LCD proyektor, 

untuk peserta didik mempelajari isinya dan di akhiri dengan melakukan 

evaluasi dengan mengisi kuis yang ada pada media pembelajaran. 

Kegiatan yang terakhir yaitu memberikan angket penilaian tanggapan 

peserta didik terhadap media. Untuk mempermudah peserta didik dalam 

memberikan penilaian, naskah angket penilaian dibacakan oleh peneliti. 

a. MTs Muhammadiyah Sukarame 

Tanggapan peserta didik kelas VII MTs Muhammadiyah 

Sukarame terhadapmediapembelajaran berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor yang berjumlah 30 peserta didik 

yang setelah dihitung dan di cocokan dengan skala penilaian pada tabel 

3.3 maka diperoleh hasil penilaian dari 30 peserta didik MTs 

Muhammadiyah adalah19 peserta didik menilai sangat layak, dan 11 



 

 

peserta didik menilai layak terdapat pada tabel 4.11 Data hasil 

penyebaran angket disajikan dalam tabelpada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Tanggapan Uji CobaLapangan di MTs 

Muhammadiyah Sukarame 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per 

Aspek 

𝚺 Rata-Rata Persentase 

Kelayakan 

Kualitas Isi 741 82,3% 

Tampilan Media 371 81,6% 

Kualitas Tekhnis 514 86,0% 

Jumlah 1626 249,9% 

Rata-Rata 542 83,3% 

 

Berdasarkan hasil tanggapan uji coba lapangan yang dilakukan di 

MTs Muhammadiyah Sukarame dengan 30 peserta didik diketahui pada 

aspek 1 tentang kualitas isi mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 

741 dan persentase kelayakan 82,3%. Pada aspek 2 penilaian tentang 

aspek tampilan media mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 371 

dan persentase kelayakan 81,6%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek 

kualitas tekhnis mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 514 dan 

persentase kelayakan 86,0%. Jumlah total seluruh nilai per aspek 

sebesar 514 dengan rata-rata 1626 dan jumlah total persentase kelayakan 

seluruh aspek sebesar 249,9% dengan rata-rata persentase kelayakan 

sebesar 83,3%. Data dari tabel hasil tanggapan uji coba lapangan di MTs 

Muhammadiyah Sukarame dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut: 



 

 

 

Gambar 4.14 Grafik Persentase Rata-rata Hasil Tanggapan Uji 

Coba Lapangan di MTs Muhmmadiyah Sukarame 

Dari grafik diatas menunjukan persentasehasil tanggapan uji coba 

lapangan di MTs Muhammadiyah Sukarame . Penilaian aspek 1 tentang 

kualitas isimendapat persentase kelayakan 82,30% dengan kategori sangat 

layak.Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 81,60% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang 

kualitas teknis  mendapat persentase kelayakan sebesar 86% dengan 

kategori sangat layak. 

b. SMP Negeri 1 Gisting  

Peserta didik yang menjadi tempat uji coba media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor adalah 

peserta didik kelas VII U1 yang berjumlah 30orang. Hasil uji coba 

lapangan terhadap media pembelajaranberbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalordi tabel 4.12 berikut: 
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Tabel 4.12 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan di SMP Negeri 1 

Gisting 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per 

Aspek 

𝚺 Rata-Rata Persentase 

Kelayakan 

Kualitas Isi 782 86,9% 

Tampilan Media 399 88,7% 

Kualitas Tekhnis 529 88,0% 

Jumlah 1710 263,5% 

Rata-Rata 570 87,85% 

 

Berdasarkan hasil tanggapan uji coba lapangan yang dilakukan di 

SMP N 1 Gisting dengan 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 tentang 

kualitas isi mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 782 dan persentase 

kelayakan 86,9%. Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan media 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 399 dan persentase kelayakan 

88,7%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek kualitas tekhnis mendapatkan 

jumlah nilai per aspek sebesar 529 dan persentase kelayakan 88,0%. 

Jumlah total seluruh nilai per aspek sebesar 1710 dengan rata-rata 570 dan 

jumlah persentase kelayakan sebesar 263,5% dengan rata-rata 87,85%. 

Data dari tabel hasil tanggapan uji coba lapangan di SMP N 1 Gisting dapat 

dilihat pada gambar 4.15 berikut: 



 

 

 

Gambar 4.15Grafik Persentase Rata-rata Hasil Tanggapan Uji 

Coba Lapangan di SMP Negeri 1 Gisting 

Dari grafik diatas menunjukan persentasehasil tanggapan uji coba 

lapangan di SMP Negeri 1 Gisting . Penilaian aspek 1 tentang kualitas 

isimendapat persentase kelayakan 86,90% dengan kategori sangat 

layak.Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 88,70% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang 

kualitas teknis  mendapat persentase kelayakan sebesar 88% dengan 

kategori sangat layak. 

c. SMP Negeri 2 Pugung 

 Peserta didik yang menjadi tempat uji coba media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor adalah 

peserta didik kelas VII  1 yang berjumlah 30 orang. Hasil uji coba lapangan 

terhadap media pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan 

saintifik di SMP N 2 Pugung  terdapat di tabel 4.13 berikut: 
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Tabel 4.13 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan di SMP N 2 

Pugung 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per 

Aspek 

𝚺 Rata-Rata Persentase 

Kelayakan 

Kualitas Isi 740 82,2% 

Tampilan Media 364 80,9% 

Kualitas Tekhnis 519 87,0% 

Jumlah 1709 250,1% 

Rata-Rata 569,67 83,37% 

 

Berdasarkan hasil tanggapan uji coba lapangan yang dilakukan di 

SMP Negeri 2 Pugung dengan 30 peserta didik diketahui pada aspek 1 

tentang kualitas isi mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 740 dan 

persentase kelayakan 82,2%.Pada aspek 2 penilaian tentang aspek tampilan 

media mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 364 dan persentase 

kelayakan 80,9%. Pada aspek 3 penilaian tentang aspek kualitas teknis 

mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 519 dan persentase kelayakan 

87,0%. Jumlah total seluruh nilai per aspek sebesar 1709 dengan rata-rata 

569,67 dan jumlah persentase kelayakan sebesar 250,1% dengan rata-rata 

83,37%. Data dari tabel hasil tanggapan uji coba lapangan di SMP Negeri 2 

Pugung dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut: 



 

 

 

Gambar 4.16Grafik  Persentase Uji Coba Lapangan di SMP N 2 

Pugung 

Dari grafik diatas menunjukan persentasehasil tanggapan uji coba 

lapangan di SMP N 2 Pugung . Penilaian aspek 1 tentang kualitas 

isimendapat persentase kelayakan 82,20% dengan kategori sangat 

layak.Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 80,90% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang 

kualitas teknis  mendapat persentase kelayakan sebesar 87% dengan 

kategori sangat layak.Hasil rata-rata dari ketiga sekolah pada uji coba 

lapangan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Rata-Rata Tanggapan Uji CobaLapangan di tiga 

Sekolah 

Aspek Penilaian 𝚺 Nilai Per 
Aspek 

𝚺 Rata-Rata Persentase 
Kelayakan 

Kualitas Isi 754,3 83,8% 

Tampilan Media 378 83,7% 

Kualitas Tekhnis 520,6 87% 

Jumlah 1652,9 254,5% 

Rata-Rata 550,9 84,8% 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang dilakukan di MTs 

Muhammadiyah Sukarame, SMP Negeri 1 Gisting dan SMP Negeri 2 Pugung 
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dengan total 90 peserta didik diketahui hasil rata-rata tanggapan uji coba 

lapangan, pada aspek 1 tentang kualitas isi mendapatkan jumlah nilai per 

aspek sebesar 754,3 dan rata-rata persentase kelayakan 83,8%. Pada aspek 2 

penilaian tentang aspek tampilan media mendapatkan jumlah nilai per aspek 

sebesar 378 dan rata-rata persentase kelayakan 83,7%. Pada aspek 3 penilaian 

tentang kualitas teknis mendapatkan jumlah nilai per aspek sebesar 520,6 dan 

persentase kelayakan 87%. Sedangkan jumlah rata-rata seluruh aspek sebesar 

1652,9 dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 254,5% , dan rata-rata 

nilai per aspek sebesar 550,9 dengan persentase kelayakan sebesar 84,8%. 

Data dari tabel uji coba lapangan di ketiga sekolah dapat dilihat pada gambar 

4.17 berikut : 

 

Gambar 4.17Grafik Persentase Rata-rata Hasil Tanggapan Uji 

Coba Lapangan di tiga Sekolah 

 

Dari grafik diatas menunjukan persentase rata-rata tanggapan uji coba 

lapangan di tiga sekolah yaitu MTs Muhammadiyah Sukarame, SMP 
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Negeri 1 Gisting dan SMP Negeri 2 Pugungpenilaian aspek 1 tentang 

kualitas isi mendapat persentase kelayakan 83,80% dengan kategori sangat 

layak. Penilaian aspek 2 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

kelayakan 83,70% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 3 tentang 

kualitas teknis mendapat persentase kelayakan sebesar 87%dengan kategori 

sangat layak. 

Tabel 4.15Hasil Tanggapan Pendidik Terhadap Media 

Pembelajaran Berbasis Prezi Menggunakan Pendekatan Saintifik 

Pada Materi Kalor Tingkat SMP/MTs 

Aspek-

aspek 

penilaian 

Kreteria 𝚺 skor 

Validator 

Rata 

Kreteria 
𝚺 Per 

Aspek 

Rata 

per 

Aspek 

Persentase 

Kualitas 

Isi  

 

1 14 4,7 82 

 

4,55 91,11% 

2 13 4,3 

3 14 4,7 

4 14 4,7 

5 13 4,3 

6 14 4,7 

Tampilan 

Media  

7 14 4,7 51 4,25 85% 

8 11 3,7 

9 14 4,7 

10 12 4,0 

Kualitas 

Tekhnis 

  

 

11 13 4,3 37 4,11 82,22% 

12 11 3,7 

13 13 4,3 

Jumlah 170 56,1 170 12,91 258,33% 

Rata-rata 13,07 4,31 56,6 4,3 86,11% 

Keterangan SANGAT LAYAK 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas penilai 1 yaitu Ibu Siti Qomariyah 

S.Pd.guru MTs Muhammadiyah Sukarame , penilai 2 Ibu Qoriyah, S.Pd.dari 

SMP Negeri 1 Gisting dan penilai 3ibu Dr. Sumini dari SMP Negeri 2 



 

 

Pugung. Data hasil penilaian dari tiga pendidik tersebut dapat diketahui pada 

aspek 1 tentang kualitas isi mendapatkan persentase kelayakan 91,11%.Pada 

aspek 2 penilaian tentang aspektampilan media  mendapatkan persentase 

kelayakan85%.Pada aspek 3 penilaian tentang kualitas teknis mendapatkan 

persentase kelayakan82,22%.Dengan rata-rata persentase kelayakan sebesar 

86,11%. Data dari tabel rata-rata hasil tanggapan pendidikdapat dilihat pada 

gambar 4.12berikut : 

 

Gambar 4.18Grafik  Persentase Rata-rata Hasil Tanggapan 

Pendidik ditiga Sekolah 

Dari grafik diatas menunjukkan persentase rata-rata hasil tanggapan 

pendidik ditiga Sekolah. Penilaian aspek 1 kualitas isi mendapat persentase 

kelayakan 91,11% dengan kategori sangat layak. Penilaian aspek 2 

tampilan media mendapatkan persentase kelayakan 85% dengan kategori 

sangat layak. Penilaian aspek 3 kualitas tekhnis mendapat persentase 

kelayakan sebesar 82,22%  dengan  kategori sangat layak. 
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E. Pembahasan  

Tahapan awal yang dilakukan dalam perencanaan produk awal adalah 

melakukan observasi kesekolah-sekolah. Hasil dari observasi yang dilakukan 

diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran belum 

maksimal dan media pembelajaran dibutuhkan dalam proses  pembelajaran. 

Media yang sering digunakan dalam proses pembelajaran hanya media power 

point walaupun di sekolah tersebut sudah menggunakan pendekatan dalam 

proses belajar namun proses penerapanya belum sepenuhnya berjalan dengan 

baik begitupun pelaksanaan dalam penerapan kurikulum. Setelah melakukan 

observasi langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik dengan  menentukan materi 

yang akan dibuat dalam media pembelajaran berbasis prezi,  langkah ke dua 

menyusun media prezi sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar 

dan indikator pembelajaran, langkah ke tiga menambahkan langkah-langkah 

pendekatan saintifik  beserta gambar, animasi, dan vidio pada media prezi. 

Langkah terakhir membuat evaluasi tentang materi kalor. 

Produk tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam 

mengembangkan media pembelajaran berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor. Media pembelajaran berbasis prezi  

merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan pendidik 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan peserta didik dapat lebih 

mudah memahami konsep pembelajaran dengan baik. Produk yang telah 



 

 

dikembangkan kemudian divalidasi oleh beberapa ahli sebelum diuji cobakan 

di lapangan.  Validasi dilakukan oleh 3 ahli materi dan 3 orang ahli media 

yang ahli dibidangnya.  

a. Hasil validasi produk oleh ahli materi 

Hasil validasi oleh ahli materimencakup 6aspek penilaianyaitu kualitas 

isi, kebahasaan, keterlaksanaan, aspek suara, dan kemudahan 

penggunaan.Hasil penilaian dari 3 ahli materi mendapatkan nilai rata-rata 

sebesar4,17dengan  kreteria kelayakan sebesar 84,13 %.Kategori 

penilaian adalah “Sangat Layak”,hal ini berartimedia pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor 

tingkat SMP/MTssudah sesuai dengan materi pembelajaran dan layak 

digunakan dalam pembelajaran. 

b. Hasil validasi ahli media  

Hasil validasi produk yang telah dikembangkan menunjukkan bahwa 

pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada 

materi kalor tingkat SMP/MTs sudah baik tetapi perlu ada perbaikan-

perbaikan agar lebih layak dan lebih baik ketika digunakan sebagai 

media pembelajaran. Produk yang telah direvisi sudah sesuai dengan 

saran atau masukan dari para validator. Hasil revisi ahli media ada 

beberapa saran atau masukan. Saran tersebut seperti ukuran tulisan yang 

digunakan pada percakapan kurang besar dan jelas, kemudian warna 

backgroud diubah agar tulisan mudah dipahami. Hasil validasi oleh ahli 



 

 

media mencakup 6aspek penilaianyaitu kualitas isi, kebahasaan, 

keterlaksanaan, aspek suara, dan kemudahan penggunaan.Hasil penilaian 

dari 3 ahli media  mendapatkan nilai rata-rata sebesar4,2dengan  kreteria 

kelayakansebesar 84,62%.Kategori penilaian adalah “Sangat Layak”,hal 

ini berartimedia pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan 

saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs layak digunakan dalam 

pembelajaran dan Setelah validasi dilakukan maka produk siap diuji 

coba.  

c. Uji Coba Produk 

Uji coba meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan terhadap 

media pembelajaran berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada 

materi kalor tingkat SMP/MTs. Uji coba ini diawali dengan memperlihatkan 

media pembelajaran berbasis prezi dengan di bantu LCD proyektor kemudian 

mendiskusikan kaitannya dengan pokok bahasan kalor selanjutnya peserta 

didik diminta untuk mengisi angket tanggapan terhadap media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik  pada materi kalor. Dalam 

uji coba produk ada seorang guru atau pendidik yang juga diminta untuk 

mengisi angket tanggapan pendidik terhadap media pembelajaran berbasis 

prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor . Angket peserta 

didik terdiri dari 3 aspek penilaian. Pada uji coba kelompok kecil yang 

dilakukan di MTs Muhammadiyah Sukarame mendapatkan nilai sebesar 

184,6 dan kelayakan sebesar 85,4%dengan kategori “Sangat Layak”. Pada uji 



 

 

coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP Negeri 1 Gisting  mendapatkan 

nilai sebesar dan 185kelayakan sebesar85% dengan kategori “Sangat Layak”. 

Pada uji coba kelompok kecil yang dilakukan di SMP Negeri 2 Pugung  

mendapatkan nilai sebesar 169,9 dan kelayakan sebesar79,2%dengan kategori 

“Layak”. 

Pada uji coba lapangan yang dilakukan di MTs Muhammadiyah 

Sukarame mendapatkan nilai sebesar 4,13 dan kelayakan sebesar 85% dengan 

kategori “Sangat Layak ”. Pada uji coba lapangan yang dilakukan di SMP 

Negeri 1 Gisting mendapatkan nilai sebesar 4,39 dan kelayakan sebesar 

87,85% dengan kategori “ Sangat Layak ”. Pada uji coba lapangan yang 

dilakukan di SMP Negeri 2 Pugung medapatkan nilai sebesar 4,14 dan 

kelayakan sebesar 83,37% dengan kategori “Sangat Layak”. Sedangkan untuk 

penilaian pendidik di MTs Muhammadiyah, SMP Negeri 1 Gisting dan SMP 

Negeri 2 Pugung mendapatkan nilai 4,3 dan kelayakan sebesar 86,11 dengan 

kategori “Sangat Layak ”.Media pembelajaran berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs yang telah 

dikembangkan dapat digunakan dengan baik oleh peserta didik.  

Produk yang berhasil dikembangkan ini berupa media pembelajaran 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat 

SMP/MTs . Media ini digunakan untuk menjelaskan materi-materi tentang 

kalor dan perpindahanya. Setelah melalui tahap validasi dari beberapa dosen 

yang ahli dibidangnya serta uji coba yang dilakukan media pembelajaran 



 

 

berbasis prezi menggunakan pendekatan saintifik  pada materi kalor tingkat 

SMP/MTs dinyatakan “Sangat Layak” sehingga tidak perlu direvisi kembali. 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian pengembangan ini adalah: 

1. Telah dikembangkan media pembelajaran berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs media 

pembelajaran ini di buat dengan bantuan Software lain seperti paint untuk 

mengedit gambar yang telah di screenshoot dari laptop, Microsoft Word 

untuk mengetik materi yang akan dijadikan pokok bahasan dalam media 

prezi. Yang kemudian setelah semua bahan siap di satukan pada slide 

prezi. 

2. Pengembangan media pembelajaran berbasis prezi menggunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs layak digunakan 

dalam pembelajaran. Kelayakan produk berdasarkan penilaian ahli materi 

dan ahli media dengan penilaian persentase rata-rata 84,13% dalam 

kategori sangat layak dan 84,62% dalam kategori sangat layak. Hasil uji 

coba yang dilakukan yaitu uji coba kelompok kecil dengan persentase 

kelayakan rata-rata sebesar 83,2% dalam kategori sangat layak. Pada uji 

coba lapangan yang dilakukan di tiga sekolah mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 84,8% dalam kategori sangat layak. 

 



 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pendekatan saintifik pada materi kalor dapat dikembangkan 

oleh guru secara berkelanjutan untuk materi yang berbeda. 

2. Bagi peneliti, dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis prezi 

menggunakan pedekatan yang lain dengan materi  fisika berbeda serta 

dengan meningkatkan keefektifan belajar. 

3. Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis prezi mengunakan 

pendekatan saintifik pada materi kalor tingkat SMP/MTs  terdapat 

beberapa kendala atau kesulitan yang mungkin bisa menjadi perbaikan 

bagi peneliti selanjutnya mengembangkan media pembelajaran berbasis 

prezi dengan materi lain, diantaranya : memperhatikan pemilihan kata dan 

konsep yang tepat, warna background serta membuat soal evaluasi yang di 

sertai dengan pembahasan untuk soal perhitungan, serta dapat menambah 

simulasi percobaan yang lebih baik dan lengkap 
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