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ABSTRAK 
 
 

PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUAL  BERBASIS MACROMEDIA 
FLASH  PADA MATERI DIMENSI TIGA SISWA SMA 

 
Oleh 

Leni Trisnawati 
 

Geometri merupakan salah satu bidang dalam matematika yang mempelajari titik, 
garis, bidang dan ruang serta sifat-sifat, ukuran-ukuran, dan keterkaitan satu dengan yang 
lain. Bila dibandingkan dengan bidang-bidang lain dalam matematika, geometri 
merupakan salah satu bidang dalam matematika yang dianggap paling sulit untuk 
dipahami. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menghasilkan produk berupa media 
pembelajaran matematika menggunakan macromedia flash, dan menguji tingkat 
kelayakan media pembelajaran berbasis macromedia flash pada mata pelajaran 
matematika materi dimensi tiga.Penelitian menggunakan metode penelitian Research and 
Development (R&D) yang menggunakan tahapan penelitian yang diadopsi oleh Sugiono 
yaitu: potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, 
revisi desain, uji coba produk, revisi produk. Kelayakan media pembelajaran dengan 
menggunakan macromedia flash di lihat dari hasil validasi ahli materi pada aspek 
kelayakan isi memperoleh rata-rata skor 92% (sangat baik), pada aspek kebahasaan 
memperoleh rata-rata skor 90% (Sangat baik), dan pada aspek penyajian memperoleh 
rata-rata skor 92% (sangat baik). Validasi ahli media pada aspek kelayakan isi 
memperoleh rata-rata skor 85% (baik), aspek kebahasaan memperoleh rata-rata skor 90% 
(sangat baik), aspek penyajian memperoleh rata-rata skor 93% (sangat baik), dan pada 
aspek kemudahan pengguna memperoleh rata-rata 90%. Pada uji coba peserta didik kelas 
X pada uji coba memperoleh rata-rata skor sebesar 90% (sangat baik) dan respon guru 
dengan skor 91 (sangat baik).  

 
 

 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Macromedia flash, Dimensi Tiga 
  



 

MOTTO  
 

��َ ��
َ
� ��َ  َ��ِ ْ ِ�  ٱ�� ُ��ا ْ إَِذا �ِ�َ� �َُ�ۡ� َ�َ��� ْ �َ  ٱ�َۡ�َ�ٰ�ِِ� َءاَ�ُ�ٓ�ا َ�ۡ�َ�ِ�  ��َۡ�ُ��ا
 ُ ْ �َذا �ِ�َ� �َُ�ۡ�ۖ  ٱ�� وا ْ �َ  ٱ�ُ�ُ وا ُ�ُ��  �َِ��َۡ� ُ ِ��َ  ٱ�� ْ ِ��ُ�ۡ� وَ  ٱ�� ِ��َ َءاَ�ُ��ا  ٱ��

ُ َدَرَ�ٰٖ�� وَ  ٱ�ۡ�ِ�ۡ�َ أُو�ُ�اْ     ��َِ�� َ�ۡ�َ��ُ�َن َ��ِ�ٞ  ٱ��
      

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadillah [58] : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang kompleks, berdimensi luas, dan 

banyak variabel yang mempengaruhinya.1Pendidikan juga diartikan sebagai sikap 

dan usaha terencana seseorang atau kelompok orang dalam  usaha mendewasakan  

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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 sejala dengan itu, Allah SWT pun 

mengistimewakan bagi orang-orang yang memiliki ilmu sebagaimana firman-Nya 

dalam QSAL-Kahf ayat 66 sebagai berikut: 

��� ِ��ۡٗ��  �َ�ََ�َ�ا ُ    �َ�ۡ�ٗ�ا ّ�ِۡ� ِ�َ��دِ�َ�ٓ َءاَ�ۡ�َ�ُٰ� رَۡ�َٗ� ّ�ِۡ� ِ��ِ��َ� وََ���ۡ�َ�ُٰ� ِ�� ��
Yang artinya : “Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu supaya 
kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 
diajarkann kepadamu” (QS. Al-Kahf [66] : 18)” 

 
Islam menerangkan bahwa peran seorang guru adalah sebagai fasilisator, 

tutor, mentor, pendamping dan yang lainnya.Peran seorang guru tersebut 

dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa negara 

dan agamanya. Guru juga harus memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan 
                                                             

1Muhamad Syazali, “Pengaruh Model Pembelajaran Creative Problem Solving Berbantuan 
Maple II Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis,” Al-Jabar:Jurnal Pendidikan 
Matematika 6, no. 1 (2015): 91–98. 



 

dihadapi dalam menuntut ilmu. Hal ini perlu, karena zaman akan selalu berubah 

seiring berjalannya waktu. Kalau kita tidak mengikutinya, maka akan menjadikan 

anak yang tertinggal. Mengarahkannya untuk tidak mempelajari sesuatu jika guru 

mengetahui bahwa potensi anak didiknya tidak sesuai dengan bidang ilmu yang 

akan dipelajarinya. 

Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia bersumber pada pandangan hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila.Hal ini berarti bahwa 

pendidikan di Indonesia harus membawa siswa agar menjadi manusia ber-

Pancasila. Dengan kata lain, landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh 

pendidikan di Indonesian adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila 

itu sendiri. Nilai-nilai filsafat Pancasila yang dianut bangsa Indonesia dicerminkan 

dalam rumusan tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU No. 20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yaitu : Pendidikan Nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesiatahun 1945.2Tujuan pendidikan juga terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-

Imran ayat 139 yang berbunyi : 

�ُ�ُ�  َوَ� 
ۡ��َۡ�نَ ٱ�َِ�ُ��اْ َوَ� َ�َۡ��ُ�اْ َوأَ

َ
�ۡ  �َِ��ِ�ۡ   �إِن ُ��ُ�� ��

Artinya : “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 
bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 
(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-
Imran [3] :139). 

 

                                                             
2Toto Ruhimat, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Rajawali, 2012), 20. 



 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agar manusia menjadi orang-orang yang 

benar-benar beriman kepada Allah, dengan semakin tingginya pendidikan yang 

manusia dapatkan diharapkan manusia tersebut semakin kuat imannya kepada 

Allah SWT. Sehingga tujuan pendidikan tidak akan tercapai apabila seseorang 

yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi bukannya bertambah imannya namun 

imannya semakin berkurang.  

Pendidikan juga merupakan usaha sadar dari orang dewasa untuk membantu 

atau membimbing pertumbuhan dan perkembangan siswa secara teratur dan 

sistematis kearah kedewasaan.Dengan demikian dalam prakteknya usaha 

pendidikan atau usahaa sadar untuk membimbing pertumbuhan dan 

perkembangan siswa tersebut harus dilakukan melalui bimbingan, pengajaran dan 

latihan atau pembiasaan dan diarahkan dalam rangka mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan siswa ke tingkat kedewasaan.Tujuan pendidikan 

adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh siswa setelah 

diselenggarkannya kegiatan pendidikan.3 

Salah satu mata pelajaran pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang 

diajarkan disetiap jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD)  

sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah matematika. Bertrand Russed yang 

merupakan salah seorang filosof mendefinisikan bahwa matematika sebagai suatu 

studi yang dimulai dari pengkajian bagian-bagian yang sangat dikenal menuju 

kearah yang tidak dikenal.4 

                                                             
3H.M.Alisuf, Ilmu Pendidikan (Jakarta, 1999), 5. 
4Hamzah, Mengelola Kecerdasan Dalam Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 108. 



 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang harus dipelajari pada semua 

jenjang Pendidikan, dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling 

tinggi.5Pembelajaran matematika sebagai sarana berpikir yang jelas dan logis, 

dapat memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, serta 

membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam. Dalam matematika, setiap 

konsep berkaitan dengan konsep lain dan suatu konsep menjadi prasyarat konsep 

lain. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan 

sangat penting dalam dunia pendidikan.Belajar matematika bertujuan melatih 

siswa berpikir sistematis, logis, kritis, dan kreatif dalam mengomunikasikan 

ideatau pemecahan masalah.Akan tetapi, sampai saat ini matematika sebagai ilmu 

utama dalam pembelajaran masih memberikan “ketakutan” tersendiri pada 

siswa.Oleh karena itu, proses pembelajaran matematika hendaknya dibuat 

semenarik mungkin agar siswa tidak cepat bosan dalam pembelajaran matematika. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan kebebasan seluas-luasnya 

kepada guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran supaya siswa 

mecapai kompetensi yang diinginkan.Pengembangan perangkat pembelajaran 

meliputi pengembangan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran, pengembangan 

materi pembelajaran, pengembangan pengalaman belajar, pengembangan media, 

dan sumber belajar, dan pengembangan alat evaluasi.Hal ini terutama 

dimaksudkan agar setiap sekolah dapat mengelola dan mengembangkan alat 

evaluasi.Hal ini terutama dimaksudkan agar setiap sekolah dapat mengelola dan 
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Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 8, no. 2 (2017): 197–204. 



 

mengembangkan berbagai potesinya secara optimal dalam kaitannya dengan 

implementasi kurikulum, baik potensi siswa, potensi tenaga kerja kependidikan, 

maupun potensi masyarakat yang dapat digali disekitar sekolah.6 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari dan untuk perkembangan sains dan teknologi.Penguasaan matematika 

sangatlah penting, materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sebagai bekal 

agar dapat mengembangkan sikap dan kemampuan serta pengetahuan dan 

keterampilan dasar, selain itu berperan pula sebagai sarana untuk mengetahui ilmu 

pengetahuan dan teknologi.7 Matematika sebagai ilmu dasar yang menjadi alat 

untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, peran matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang 

memiliki nilai esensial yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan 

menjadi sangat penting.8 

Dalam dunia pendidikan, ilmu Matematika mengambil peranan yang sangat 

penting.Untuk mewujudkan pendidikan Matematika yang baik, banyak sekali 

permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti permasalahan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kebanyakan guru masih menggunakan 

metode konvensional yang kurang bervariasi sehingga menyebabkan proses 

                                                             
6E.Mulyasa, Implementasi KTSP Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 10. 
7Farida, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Heuristic Vee Terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis Peserta Didik,” Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika 6, no. 2 (2015): 111–
120. 

8Bambang Sri Anggoro, “Meningkatkan Kemampuan Generalisasi Matematis Melalui 
Discovery Learning dan Model Pembelajaran Peer Led Guided Inquiry,” Al-Jabar : Jurnal 
Pendidikan Matematika 7, no. 1 (June 2016): 11–20. 



 

belajar mengajar Matematika terkesan monoton dan kurang kreatif sehingga siswa 

kurang mampu menyerap materi yang diajarkan. 9 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat mengharuskan peran guru untuk 

selalu mengikuti perkembangan dan senantiasa mengasah keterampilannya guna 

meningkatkan kualitas bidang keahliannya. Dengan perkembangan teknologi 

diharapkan guru bisa mengembangkan desain pembelajaran, tujuan 

pengembangan desain pembelajaran adalah merancang seperangkat tindakan yang 

bertujuan mengubah situasi nyata pada situasi yang diinginkan yaitu efektif dan 

efesien sehingga membantu terlaksananya proses pembelajaran yang baik. Selama 

ini diketahui bahwa sistem pembelajaran yang diadakan adalah berpusat pada 

guru atau masih mengikuti sistem yang konvensional.Padahal belajar memakai 

teknologi komputer adalah tergantung pada pengguna komputer atau siswa. Ini 

membuktikan bahwa siswa mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap cara 

mereka belajar. Pada saat ini guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran 

yang memacu kreativitas sehingga perlu modifikasi dan perubahan.Selain itu, 

guru juga harus mampu membuat suasana yang bisa membuat siswa memiliki 

pengalaman dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar serta perlu 

menghindari kesan pada siswa bahwa guru sebagai pengendali siswa melainkan 

harus mampu membelajarkan dan memberikan pelayanan secara individual pada 

waktu yang bersamaan.10 

                                                             
9Ferrina Dwi Kurniasari, “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbantuan 
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Media merupakan salah satu sumber belajar yang dapat menyampaikan 

pesan-pesan pendidikan kepada para peserta didik. Perbedaan gaya belajar, minat, 

intelegensi, keterbatasan indera, hambatan jarak dan waktu dan lain-lain dapat 

dibantu dengan memanfaatkan media. Oleh karena itu kehadiran media dalam 

pembelajaran tidak mungkin diabaikan, kehadiran media sangat penting terutama 

dalam menyajikan model kompetensi target yang ingin dicapai 

(modelling).Mediajugadiperlukanuntuk mengembangkan kemampuan bertanya 

peserta didik (questioning) dalam menggali informasi, mengecek pemahaman dan 

meningkatkan respon siswa.11 

 

Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu penunjang 

tercapainya suatu tujuan pembelajaran contohnya pada pembelajaran geometri. 

Geometri yang bersifat abstrak dapat dipelajari dengan mudah yang disajikan 

dalam bentuk konkrit berupa model, gambar atau animasi. Bentuk konkrit ini 

yang harus diupayakan guru agar tujuan dari pembelajaran geometri dapat 

tercapai. Geometri diajarkan disekolah bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir logis, intuisi keruangan,menanamkan pengetahuan untuk 

menunjang materi yang lain, dan dapat membaca sertamenginterpretasi argumen-

argumenmatematika.12 
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12Noris Putra dkk Utama, “Penggunaan Macromedia Flash 8 Pada,” Pendidikan Matematika 1, 
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Perkembangan dunia pendidikan begitu sangat signifikan seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Dunia pendidikan selalu 

diharapkan dapat mengikuti jejak perkembangan teknologi global.Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa dampak yang sangat 

besar di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dimanfaatkan sebagai 

salah satu alat bantu atau media yang digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Media dalam proses mengajar dimaksudkan untuk mempermudah penyampaian 

pesan, informasi, atau materi pelajaran kepada siswa. Dengan adanya media siswa 

diharapkan bisa lebih mudah dalam mempelajari dan memahami suatu materi 

pelajaran.13 Salah satu media pembelajaran yang dapat diujikan yaitu 

menggunakan Macromediaflash yang merupakan salah satu softwarekomputer 

yang digunakan untuk mendesain animasi. Dengan proses pembelajaran yang 

menggunakan Macromediaflash siswa tidak hanya membayangkan, tetapi dapat 

melihat langsung konsep yang dijelaskan guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi Matematika Ibu Lia 

Agustina,S.Pd di SMAN 15 Bandar Lampung mengatakan bahwa pembelajaran 

matematika belum pernah menggunakan media komputer sebagai sarana untuk 

menyampaikan materi, selain itu pembuatan media pembelajaran guru belum 

pernah membuat media pembelajaran sendiri, gurudalam menyampaikan materi 

dengan menggunakan buku paket yang telah disediakan oleh pemerintah, selain 
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itu guru melakukan tanya jawab untuk merangsang keaktifan siswa.Demikian 

halnyamateri dimensi tiga dianggap materi yang paling sulit dipahami oleh siswa. 

Menurut ibu Lia, pada zaman modern seperti sekarang ini siswa lebih tertarik 

dengan media yang berbasis teknologi.Untuk itu diperlukan adanya media 

pembelajaran berupa audio visual yang diharapkan dapat membantu guru dalam 

menjelaskan materi pada mata pelajaran matematika14 

Berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa fasilitas yang dimiliki 

SMAN 15 Bandar Lampung terdapat laboratorium komputer dan proyektor dan 

beberapa siswa mempunyai fasilitas laptop namun hanya untuk mengerjakan tugas 

sekolah, menonton film dan bermain game,guru tidak memanfaatkan fasilitas 

laptop/komputer sebagai sarana media pembelajaran sedangkan perkembangan 

teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan laptop/komputer memuat dan 

menayangkan beragam bentuk media di dalamnya sehingga pembelajaran menjadi 

menyenangkan, menarik, mudah dimengerti dan jelas. 

Selain dari data diatas berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

saat KKN-PPL UIN Lampung 2016, menemukan fakta bahwa terlihat bahwa 

pembelajaran selalu menggunakan metode konvensional tanpa pernah diselingi 

dengan metode lain terlebih lagi penggunaan media pembelajaran matematika. 

Sehingga siswa terlihat merasa jenuh dengan gaya belajar yang selalu berkutat 

dengan pembelajaran seperti itu (metode konvensional), karena perlu diketahui 
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ada suatu interaksi tersendiri antara metode pembelajaran dengan gaya belajar 

siswa.15 

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin 

pesat, maka diperlukan pengembangan media pembelajaran yang berupa media 

audio visual.Media audio visual, merupakan media yang mnggabungkan audio 

atau suara dengan visualatau gambar.16Media audio visual tidak hanyadigunakan 

sebagai media pembelajaran matematika saja tetapi dapat digunakan pada 

berbagai bidang studi.17 

Materi ruang dimensi tiga adalah salah satu materi yang membahas tentang 

menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. Dalam materi ini siswa diharapkan mampu 

menggunakan aturan geometri, abstraksi ruang untuk menggambar, dan gambar 

dalam pemecahan masalah ruang dimensi tiga. Kemampuan abstraksi ruang untuk 

menggambar inilah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu masalah 

matematika yang berkaitan dengan ruang dimensi tiga.Kebanyakan siswa masih 

kesulitan dalam menginterpretasikan soal cerita ke gambar.Jiang Aden  

menyatakan bahwa geometri merupakan salahsatu bidang dalam matematika yang 

sangat lemah diserap oleh siswa sekolah.18 
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Pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran mengondisikan siswa 

untuk belajar secara mandiri karena siswa memiliki tingkat kesulitan yang 

berbeda-beda dalam memahami materi ini, kesulitan yang dialami siswa dalam 

memahami materi yaitu adanya siswa yang kurang memperhatikan penjelasan dari 

guru karena itu  setiap siswa memiliki karekteristik yang berbeda-beda pula dalam 

proses belajar. Demikian halnyadengan materi dimensi tigayang merupakan 

materi yang berisi teori-teori yang disertai gambar apabila yang disampaikan  

hanya dengan metode ceramah saja, maka siswa tidak akan tertarik untuk 

mempelajarinya. Peneliti melihat perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk 

mengembangkan media pembelajaran untuk merangsang kreatifitas siswa dengan 

media pembelajaran. Peneliti akan mengembangkan audio visual dengan 

SoftwareMacromedia Flash 8 dikarenakan kemampuannya memberikan 

gambaran konsep serta memberikan penyajian materi secara jelas dan interaktif 

seperti text, suara, animasi dll, selain itu aplikasi ini bisa juga membuat simulasi 

didalamnya bagi pengembang yang sudah ahli dibidang ini tentunya yang mampu 

memberikan jembatan komunikasi antara guru, siswa dan materi yang 

disampaikan. Oleh karena itu  peneliti tertarik mengembangkan media audio 

visual berbasisMacromedia flash untuk meminimalisir kesulitan yang dialami 

dalam membayangkan dan merealisasikan bangun-bangun ruang dimensi tiga 

berbantuankomputer yang memanfaatkan program aplikasi Macromedia flash 

sebagai pembelajaran.  

Macromedia flash mempunyai kemampuan untuk membuat animasi 

gambar, animasi suara, animasi interaktif dan lain-lain.Dengan menggunakan 



 

media ini, siswa dapat langsung melihat simulasi dan demonstrasi yang 

menyerupai kejadian sebenarnya, sehingga siswa dapat menangkap konsep-

konsep materi dengan baik dan benar serta dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.Selain itu, media ini juga untuk memaksimalkan sarana dan prasana 

yang ada di sekolah tersebut.Menurut Chandra Macromedia flash adalah program 

untuk membuat animasi dan aplikasi web professional. Bukan hanya itu, 

Macromedia flash juga banyak digunakan untuk membuat game, animasikartun, 

dan apilkasi multimedia interaktif seperti demo produk.19 

Macromedia flash ini diharapkan mampu membuat media pembelajaran yang 

inovatif dan materi yang disampaikan dapat direspon positif oleh siswa. Demikian 

peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul “Pengembangan Media audio 

visualberbasisMacromedia flash pada materi Dimensi Tiga siswa SMA 

B. Identifakasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi sebagai berikut : 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami materidimensi tiga 

2. Komputer memiliki keunggulan dan belum banyak dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran 

3. Guru matematikaSMAbelum meamanfaatkan media pembelajaran 

matematika berbasis komputer khususnya dengan menggunakan aplikasi 

Macromedia flash. 

4.  
                                                             

19Chandra, 7 Jam Belajar Flash MX Untuk Orang Awam (Palembang, 2004), 2. 



 

C. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan beberapa hal (kemampuan peneliti, waktu penelitian, 

biaya penelitian), maka penelitian ini dibatasi beberapa hal, yaitu  

1. Penelitian ini memfokuskan pada pembuatan produk media pembelajaran 

matematika pada pokok bahasan Dimensi Tiga  

2. Sofware yang digunakan sebagai media pembelajaran Macromedia 

Flash. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifkasi masalah dan pembatasan masalah 

diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengembangan 

media pembelajaran matematika menggunakan Macromedia flash pada pokok 

bahasa Dimensi Tigasiswa SMA?. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkaan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

pengembangan media yaitu menghasilkan produk berupa media pembelajaran 

menggunakan Macromedia flash pada pembelajaran matematika materi 

Dimensi Tiga. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang berjudul Pengembangan media audio visual 

berbasisMacromedia Flash pada materi dimensi tiga siswa SMA ini 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Siswa 



 

a. Dapat mempermudah pemahaman konsep mengenai Dimensi Tiga bagi 

siswa 

b. Membantu siswa untuk dapat memahami konsep-konsep Dimensi Tiga 

menggunakan media pembelajaran. 

2. Pendidik 

a. Sebagai media pembelajaran matematika, untuk membantu guru 

menyampaikan pokok bahasan Dimensi Tiga. 

b. Sebagai variasi pada proses pendekatan pembelajaran dalam 

penyampaian materi pelajaran 

3. Peneliti 

a. Dapat menambah pengetahuan/pengalaman sebagai bekal untuk 

menjadi guru matematika profesional yang dapat memanfaatkan 

teknologi 

b. Mengetahui bagaimana bentuk media pembelajaran matematika yang 

baik untuk siswa. 

4. Dunia Pendidikan  

Dapat dijadikan sebagai salah satu refrensi media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. 

G. Produk yang Diharapkan  

 Produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

menghasilkan produk berupa program pembelajaran berbasis 

sofwareMacromedia flash pada materi dimensi tiga. 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius secara harfiah berarti ‘tengah’, 

‘perantara’, atau ‘pengantar’. Heinich dan Ibrahim mendifinisikan medium 

sebagai perantara atau pengantar terjadi komunikasi dari pengirim menuju 

penerima. Kata media berasal dari bahasa latin adalah bentuk jamak dari 

medium batasan mengenai pengertian media sangat luas, namun kita 

membatasi pada media pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai 

alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Secara umum dapat dikatakan media 

mempunyai, antaralain : 

a. Menjelaskan pesan agar terlalu verbalistis. 

b. Mengatasi keterbatasan ruangan, waktu tenaga dan daya indra 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestietiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersembahkan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 



 

f. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi guru, bahan 

pembelajaran, media pembelajaran, siswa dan tujuan pembelajaran.20 

 Media pembelajaran adalah alat atau bentuk stimulus yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus bisa 

dipergunakan sebagai media di antaranya adalah hubungan atau interaksi 

manusia, realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan, dan suara yang direkam. 

Kelima bentuk stimulus ini akan membantu siswa mempelajari bahasa asing.  

 Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media 

pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa. Penggunaan media 

mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu media juga 

harus merangsang siswa mengingat apa yang sudah dipelajari selain 

memberikan rangsangan belajarbaru. Media yang baik juga akan 

mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga 

mendorong siswa untuk melakukan praktik-praktik dengan benar.21 

 Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran seharusnya mulai digunakan untuk pembelajaran agar 

siswa dapat mudah merangsang apa yang dipelajari dan dapat memahami 

materi yang diberikan. Hal ini akan mempengaruhi aktifitas belajar siswa 

yang akan semakin maju dengan media pembelajaran. 

 Dalam proses belajar mengajar, hal utama yang harus diperhatikan oleh 

seorang guru dalam penggunaan media adalah berkaitan dengan analisis 
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manfaat dari penggunaan media tersebut. Ada beberapa alasan yang harus 

diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran berkaitan dengan 

analisis manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana dikemukakan oleh 

Sudjana dan Rivai yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penutururan kata-kata oleh guru, sehingga 

siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru 

harus mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

c. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh peserta ddik dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pembelajaran lebih baik. 

d. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan, dan lain-lain.22 

Selain itu, kontribusi media menurut Kemp dan Dayton dikutip oleh 

Daryanto adalah sebagai berikut: 

a. Dilihat dari jenisnya media dapat digolongkan menjadi audio, media 

visual dan media audio visual 
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b. Dilihat dari daya inputnya media dapat digolongkan menjadi media 

dengan daya input luas dan serentak, media dengan daya liput yang 

terbatas dengan ruang dan tempat dan  media pengajaran individual. 

c. Dilihat dari bahan pembuatannya media dapat digolognkan menjadi 

media grafis (dua dimensi), media tiga dimensi, dan media elektronik. 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

 Beberapa pandangan menurut para ahli tentang media, yaitu Gagne yang 

menempatkan media sebagai komponen sumber, mendefinisikan media 

sebagai “komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. “Briggs berpendapat bahwa media harus 

didukung sesuatu  untuk mengkomunikasikan materi pelajaran supaya terjadi 

proses belajar, yang mendefinisikan media sebagai wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional. Wilbr Schramn mencermati pemanfaatan 

media sebagai suatu teknik untuk menyampaikan pesan, di mana ia 

mendefinisikan sebagai teknologi pembawa informasi/pesan pembelajaran. 

 Menurut Sudjana banyak orang membedakan pengertian media dan alat 

peraga. Namun tidak sedikit yang menggunakan kedua istilah itu secara 

bergantian untuk menunjuk alat atau benda yang sama (interchangeable). 

Perbedaan media dengan alat peraga terletak pada fungsinya dan bukan pada 

substansinya. Suatu sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi 

sebagai alat bantu pembelajaran saja; dan sumber belajar disebut media bila 

merupakan bagian integral dari seluruh proses atau kegiatan pembeljaran dan 



 

ada semaca pembagian tanggung jawab antara guru di satu sisi dan sumber 

lain (media) di sisi lain. 

 Media secara luas (makro), yaitu segala sesuau yang dapat merangsang 

terjadinya proses belajar pada siswa. Media dalam arti yang terbatas (mikro), 

yaitu sebagai alat bantuk pembelajaran. Hal ini berarti media sebagai alat 

bantuk yang digunakan guru untuk memotivasi belajar siswa, memperjelas 

informasi/pesan pembelajaran, memberi tekanan pada bagian-bagian yang 

terpenting, memberi variasi pembelajaran, memperjelas struktur 

pembelajaran.23 

3. Manfaat Multimedia Pembelajaran 

 Multimedia pembelajaran merupakan alat bantu pembelajaran yang 

dipilih, dikembangkan, digunakan secara tepat dan baik dalam proses belajar 

dan pembelajaran. Pada hakikatnya gurulah yang utama menyampaikan 

pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswa. Media merupakan alat 

bantu untuk memudahkan guru menyampaikan materi yang sukar untuk 

dicerna dan dipahami oleh siswa, terutama materi pembelajaran yang rumit 

dan komplek.Setiap materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang 

berbeda. Ada pembelajaran yang tidak memerlukan media pembelajaran, 

tetapi ada pembelajaran yang memerlukan media pembelajaran. Materi 

pembelajaran yang mempunyai tingkat kesukaran tinggi tentu sukar dipahami 

oleh siswa. 

                                                             
23Ibid , 64–65. 



 

 Secara umum manfaat yang diperoleh adalah proses pembelajaran lebih 

menarik, lebih interaktif, jumah waktu mengarjar dapat dikurangi, kualitas 

belajar siswa dapat didtingkadtkan dan proses belajar mengajar dapat 

dilakukan di mana ada kapan saja serta sikap belajra dapat ditingkatkan. 

Manfaat tersebut akan diperoleh mengingat terhadap keunggulan dari 

sebuah multimedia pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

a. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, 

seperti kuman, bakteri, dan elektron. 

b. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan ke 

sekolah, seperti gajah, rumah, gunung. 

c. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis (tahu kata-

katanya, tetapi tidak tahu maksudnya). 

d. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, dan berlangsung 

cepat atau lambar, seperti sistem peredaran tubuh manusia, bekerjanya 

suatu desain mesin, beredarnya planet, mengatasi keterbatasan ruang, 

waktu dan daya indera. 

e. Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi 

dapat diatasi sikap pasif siswa 

f. Dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah. 

g. Dapat menimbulkan daya tarik dan perhatian siswa 

h. Membuat konkrit konsep abstrak 

i. Membawa obyek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan 

belajar. 



 

j. Menampilkan obyekyang terlalu besar, misalnya pasar, candi. 

k. Menampilkan obyek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. 

l. Mempelihatkan gerakan yang terlalu cepat 

m. Memungkinkan siswa dapat berinteraksi langsung denga lingkungannya. 

n. Membangkitkan motivasi belajar. 

o. Memberi kesan perhatian individu untuk seluruh anggota kelompok 

belajar. 

p. Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang maupun 

disimpan menurut kebutuhan 

q. Menyajikan informasi belajra secara serempak (mengatasi waktu dan 

ruang) 

r. Mengontrol arah maupun kecepatan belajar peserta didk.24 

4. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Gagne & Briggs dalam Arsyad mengemukakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdiri dari, antara lain: buku, 

tape-recorder , kaset, video kamera, video recorder , film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Berikut ini akan 

diuraikan klasifikasi Media Pembelajaran yaitu: 

 

 

                                                             
24Daryanto, Media Pembelajaran (Bandung: PT. Saran Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011), 

50. 



 

a. Media berbasis manusia 

Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk 

mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini 

bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin 

secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran. 

b. Media berbasis cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umun dikenal adalah 

buku teks, buku penuntun, buku kerja/latihan, jurnal, majalah, dan lembar 

lepas. 

c. Media berbasis visual 

Media berbasis visual ( image atau perumpamaan) memegang peranan 

yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan 

minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran 

dengan dunia nyata. 

d. Media berbasis Audio visual 

Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan 

pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting 

yang diperlukan dalam media audio-visual adalah penulisan naskah dan 

storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan 

penelitian. Contoh media yang berbasis audio-visual adalah video, film, 

slide bersama tape, televisi. 

 



 

e. Media berbasis komputer 

Dewasa ini komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang 

pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses 

pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer- Managed Instruction 

(CMI). Adapula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar; 

pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, 

atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer-Assisted 

Instruction (CAI). CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan akan tetapi 

ia bukanlah penyampaian utama materi pelajaran. Komputer dapat 

menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya disampaikan bukan 

dengan media komputer.25 

Berdasarkan penjelasan dari karakteristik media pembelajaran, peneliti 

menggunakan media berbasis audio visual untuk mencapai tujuan penelitian. 

Audio visual yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah 

Macromedia flash 

5. Kriteria Pemilihan Media 

Kriteria media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian 

dari sistem instruksional secara keseluruhan. Menurut Sudjana dalam memilih 

media untuk kepentingan pengajaran sebaiknya kriteria-kriteria sebagai 

berikut:  

 

 
                                                             

25Azhar Arsyat, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali, 2016), 80–93. 



 

a. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran 

b. Dukungan terhadap isi pengajaran 

c. Kemudahan memperoleh media  

d. Keterampilan guru dalam menggunakannya 

e. Tersedianya waktu untuk menggunakannya 

f. Sesuai dengan taraf berpikir siswa 

Sedangkan menurut Musfiqonkriteria pemilihan media yang perlu 

diperhatikan, yakni  :  

a. Kesesuaian dengan tujuan  

b. Ketepatgunaan 

c. Keadaaansiswa 

d. Ketersediaan 

e. Biaya kecil 

f. Keterampilan guru 

Dari berbagai pendapat tentang pemilihan media bahwa media yang baik 

adalah media yang dapat mempertimbangkan optimalisasi pencapaian tujuan 

pembelajaran. Sehingga rujukan dan kriteria utama memilih media adalah 

kontribusi media dalam meningkatkan keberhasilan pembelajaran 

Kelayakan media pembelajaran menurut Badan Standar Nasional 

Pendidikan (2006), kriteria kelayakan media yang baik dapat ditinjau dari : 

 

 

 



 

1. Kelayakan isi 

2. Kelayakan kebahasaan 

3. Kelayakanpenyajian26 

Berdasarkan penjelasan dari kriteria media pembelajaran, peneliti 

menggunakan Badaan Standar Nasional Pendidikan untuk menilai kelayakan 

media audio visual dengan menggunakan macromedia flash.  

6. Macromedia Flash 

Macromediamerupakan produsen pembuat Flash profesional kini telah 

merger dengan Adobe Corp, perubahan terjadi pada Macromedia Flash series 

9 menjadi Adobe Flash pada 16 April 2007.Macromedia Flash adalah sebuah 

program mutimedia dan animasi yang keberadaannya ditujukan bagi pecinta 

desain dan animasi untuk berkreasi membuat aplikasi-aplikasi unik, animasi-

animasi interaktif pada halaman web, film animasi kartun, presentasi bisnis 

maupun kegiatan.Flash banyak digunakan untuk membuat aplikasi 

multimedia interaktif. Seperti banner, info film, CD interactive, hingga 

pembuatan animasi.27 

Sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia flash 1.0  

diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia membeli program animasi 

vektor bernama Future Splash. Versi terakhir yang diluncurkan dipasaran 

dengan menggunakan nama ‘Macromedia’ adalah Macromedia Flash 8. Pada 

                                                             
26Nurul Hidayati, “Pelajaran Ekonomi Materi Akuntansi Kelas Xi IPS Di SMA Negeri 1 

Gedangan Sidoarjo,” Jurnal Unesa, 2013, 6. 
27Sejarah Flash, “Macromedia Flash Sebelum Adobe Flash,” 

http://.alimmahdi.com/201/2012/sejarah-Flash-Macromedia-Flash-Sebelum.html, 03.30 WIB , 
2017. 



 

tanggal 3 Desember 2005. Adobe Sysetem mengakui sisi Macromedia dan 

seluruh produknya, sehingga nama Macromedia Flash berubah menjadi 

Adobe Flash. 

Macromedia flash adalah sebuah program software yang berfungsi untuk 

membuat animasi dua dimensi yang sangat handal dibandingkan dengan 

program lain. Kehandalannya ialah ukuran file hasil animasi yang kecil. 

macromedia flash tidak hanya digunakan untuk membuat animasi 

melainkan juga digunakan membuat menu interaktif, dan membuat 

presentasi software.  

Pengertian dari animasi adalah gerakan suatu objek yang disusun 

sedemikian rupa sehingga menarik perhatian orang yang melihatnya. Pada 

macromedia flash memberikan kemudahan untuk membuat gerakan-gerakan 

objek yang menyerupai video klip yang dapat dirangkai dengan 

suara.Dengan menggunakan Macromedia Flash ini diharapkan mampu 

membuat media pembelajaran yang inovatif dan materi yang disampaikan 

dapat direspon positif oleh siswa.28 

Dalam pembelajaran, Macromedia flash merupakan gabungan konsep 

pembelajaran dengan teknologi audio-visual yang mampu menghasilkan 

fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Pembelajaran 

berbasis multimedia dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, 

tidak monoton, dan memudahkan penyampaian. Siswa dapat mempelajari 

                                                             
28 I Made Some, Drs.Asri Arbie, M.Si, Citron S.Payu, S.Pdl, Pengaruh Penggunaan 

Macromedia flash Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fisika.(Doctoral 
dissertation, Universitas Negeri Gorontalo).2013, hal.5 



 

materi pelajaran tertentu secara mandiri dengan komputer yang dilengkapi 

program multimedia 

Mengenal komponen-komponenMacromedia flash merupakan hal yang 

sangat penting. Komponen-komponen ini akan membantu kita dalam  

pembuatan program. Pertama kali membukan Macromedia flash akan 

tampil beberapa komponen yang dapat digunakan dalam pembuatan suatu 

program atau sofware, komponen komponen tersebut antara lain : Menu 

Bar, ToolBox, Timeline, Stage, Panel Properties, Panel Actions, Color 

Panel, dan Panel Library. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Area kerja dan komponen  macromedia flash 

Berikut fungsi masing-masing dari area kerja Macromedia Flash : 

a. Menu Bar 

Adalah baris menu yang terdiri 11 elemen yang utama dan masing-

masing memiliki submenu perintah lagi. 

 



 

b. Timeline 

Adalah planel untuk mengatur dan mengontrol jalannya animasi Flash 

yang meliputi kecepatan animasi dan penempatan objek yang akan 

dibuat. 

c. Tools 

Digunakan untuk mengubah layout area kerja agar dapat disesuaikan 

berdasarkan kebutuhan dan objek yang akan dibuat. 

d. Color Panel 

Digunakan untuk memberi warna pada objek dan mengatur komposisi 

warna pada objek yang akan dibuat 

e. Property import 

Berguna untuk mengatur stage, atribut objek, penggunaan filter, 

hingga mempublikasikan movie flash. Selain itu properties panel juga 

akan menampilkan informasi ukuran dan posisi objek yang sedang 

dipilih. 

f. Stage 

Adalah area untuk menempatkan materi animasi, seperti objek, gambar, 

video, teks, maupun tombol. 

7. Konsep Dasar membuat animasi 

Terdapat tiga jenis animasi yang bisa dibuat menggunakan macromedia 

flash, yaitu frame by frame, motion tween dan shapes tween. Adapun 

perbedaan dan cara pembuatannya adalah sebagai berikut : 



 

a. Animasi Frame-by-frame adalah animsi yang disusun berdasarkan 

perubahan objek pada tiap-tiap frame. Pada jendela timeline ditandai dot-

dot hitam.  

 

Gambar 2.2 Tampak animasi frame-by-frame pada jendela time line 

Cara pembuatan animasi yaitu  : 

1) Klik frame 1 layer 1 → buat objek pertama 

2) Klik kanan frame 2 layer 1 → insert keyframe 

3) Hapus objek pertama  → buat objek ke-2 

4) Klik kanan frame 3 layer 1 → insert keyframe 

5) Hapus objek ke-2  → buat objek ke-3 

6) Lakukan hingga frame ke-20 

7) Untuk menjalankan animasi tekan Ctrl+Enter 

b.  Animasi motion tween adalah animasi yang digunakan untuk 

menggerakan sebuah objek dari satu posisi ke posisi yang lain, dengan 

batas-batas keyframe tertentu. Pada jendela timeline ditandai dua buah 

keyframe, sebuah anah panah, dan background. 



 

 

Gambar 2.3 Tampak animasi motion tween pada jendela timeline 

Cara pembuatan animasi yaitu : 

1) Klik  frame 1 layer 1 → buat objek 

2) Klik kanan frame 1 layer 1 → create motion tween 

3) Klik kanan frame 30 layer 1 → insert frame 

4) Pindahkan objek ke posisi lain (sebelah kanan) 

5) Untuk menjalankan animsai tekan Ctrl+Enter 

c. Animasi Shape tween adalah animasi yang digunakan untuk mengubah 

objek dari satu bentuk ke bentuk lain atau merubah pewarnaan objek 

dari satu ke warna lain. Pada jendela timeline ditandai dua buah 

keyframe, sebuah anak panah, background.  

 

Gambar 2.4 Tampak Animasi Shape Tween pada Jendela time line 

Cara pembuatan animasi shape tween yaitu : 



 

1) Klik frame 1 layer 1 → buat objek pertama 

2) Klik kanan frame 20 layer 1 → insert keyframe 

3) Klik frame antara 1-20 (misalnya frame 10) → buka property 

 

Gambar 2.5 Jendela Properties bagian Tween Shape 

 

1) Tentukan jenis animasi “Shape” pada bagian tween 

2) Klik frame 20 layer 1 → buat objek kedua 

3) Untuk menjalankan animasi tekan Ctrl+Enter29 

8. Kelebihan dan Kekurangan Macromedia flash 

a. Kelebihan Macromedia flash 

Kelebihan tersebut di antaranya adalah Macromedia flash 

merupakan program yang bisa digunakan untuk membuat animasi, game 

dan perangkat ajar. Macromedia flash dilengkapi action script (perintah 

tindakan) sehingga membuat presentasi perangkat ajar menjadi lebih 

variatif dan tentunya lebih menarik dibanding dengan program presentasi 

lainnya. Macromediaflashmemiliki keunggulan, antara lain : 

                                                             
29Widada.HR, Mudah Membuat Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Untuk Guru 

Dan Profesional (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2010), 93–95. 



 

1. Program Macromedia flash dapat dengan mudah dan bebas berkreasi 

membuat animasi dengan gerakan bebas sesuai dengan alur adegan 

animasi yang dikehendakinya. 

2. Macromedia flash ini dapat menghasilkan file dengan ukuran kecil. 

Hal ini dikarenakan flash, menggunakan animasi dengan basisi vektor, 

dan juga ukuran file flash yang kecil ini dapat digunakan pada 

halaman web tanpa membutuhkan waktu loading yang lama untuk 

membukanya. 

3. Macromedia flash menghasilkan file bertipe (ektensi) FLA yang 

bersifat fleksibel, karena dapat dikonversikan menjadi file yang 

bertipe .swf, .html, .gift, .jpg, .png, .exe, .mov, hal ini Macromedia 

flash dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang diinginkan. 

b. Kekurangan Macromedia flash 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan Macromedia flash memiliki 

keterbatasan-keterbatasan, yaitu : 

1) Waktu belajarnya lama apalagi yang belum pernah mengggunakan 

sofware desain grafisnya 

2) Grafisnya kurang lengkap 

3) Lambat login 

4) Menunya tidak user friendly 

5) Perlu banyak referensi tutorial 

6) Kurang dalam 3D, pembuatan animasi 3D cukup sulit 

7) Bahasnya pemogramannya agak susah 



 

8) Belum ada template di dalamnya 

9) Ukuran file besar 

9. Media Audi visual Berbasis Macromedia Flash 

Media Audio-visual yaitu media yang merupakan kombinasi audio dan 

visual atau bisa disebut media pandang-dengar.30 Media audio visual adalah 

seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. 

Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan obyek 

aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audio visual adalah 

televisi,video-VCD, sound dan fil. 

Macromedia flash merupakan suatu program aplikasi yang digunakan 

untuk mengolah gambar vektor dan animasi. Objek-objek yang dapat diolah 

untuk membuat animasi selain gambar vektor (yang dibuat langsung dari 

Flash) juga gambar-gambar bitmap yang diimpor, objek sound dan objek avi. 

Program ini dapat juga untuk menghasilkan animasi untuk web, presentasi, 

game, dan film. 

Macromedia flash merupakan gabungan konsep pembelajaran dengan 

teknologi audio visual yang mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang 

dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Pembelajaran berbasis multimedia 

tentu dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih menarik, tidak monoton, 

dan memudahkan penyampaian.  

 

 
                                                             

30Rusman, Op.cit, 63. 



 

10. Dimensi Tiga 

a. Pengertian Titik, Garis, dan Bidang 

Terdapat tiga unsur yang ada dalam suatu benda berdimensi tiga, yaitu 

titik, garis, dan bidang. Pengertian ketiga unsur itu adalah : 

1) Titik, titik merupakan sesuatu yang tidak memiliki ukuran (tak 

berdimensi) dan hanya ditentukan oleh letaknya saja. Sebuah titik 

dilukiskan dengan tanda noktah dan diberi huruf kapital. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Titik A dan Titik B 

2) Garis, garis hanya mempunyai ukuran panjang tetapi tidak mempunyai 

ukuran lebar. Garis merupakan himpunan titik - titik yang hanya 

memiliki ukuran panjang, sehingga dikatakan garis berdimensi satu. 

 

 

 

Gambar 2.7(a) dan (b) 

3) Bidang merupakan himpunan titik - titik yang memiliki ukuran panjang 

dan luas, sehingga dapat dikatakan bidang berdimensi dua.  

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Bidang �	���	������	���� 

1. Kedudukan Titik Terhadap Garis dan Bidang 

a. Kedudukan Titik Terhadap Garis 

Kedudukan titik terhadap garis ada 2 kemungkinan yang dapat 

terjadi, yaitu : 

1) Titik yang terletak pada garis atau garis melalui titik tertentu  

2) Titik yang tidak terletak pada garis atau gari tidak melalui titik 

tertentu 

 

(a) Titik yang terletak pada garis 

 

 

     (b)Titik yang tidak terletak pada garis 

Gambar 2.9 (a) dan (b) 

b. Kedudukan Titik terhadap Bidang 

Kedudukan titik terhadpa bidang ada 2 kemungkinan yang dapat 

terjadi, yaitu : 

 

 



 

1) Titik terletak pada suatu bidang atau bidang melalui titik tertentu 

2) Titik tidak terletak pada suatu bidang atau bidandg tidak melalui 

titik tertentu. 

 

  

    (a) Titik terletak pada bidang 

 

 

 

       (b) Titik tidak terletak pada bidang 

 Gambar 2.10 (a) dan (b) 

2. Kedudukan Garis terhadap Garis Lain 

a. Garis-garis saling Berpotongan  

Dua buah garis atau lebih dikatakan saling berpotongan apabila 

garis-garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan terdapat satu 

titik perpotongan pada garis-garis tersebut. 

 

 

 

 Gambar 2.11 Garis a dan b yang Berpotongan di Titik P. 

b. Garis-garis saling Sejajar 

Dua buah garis dikatakan sejajar, jika kedua garis itu terletak pada 

sebuah bidang dan tidak memiliki satupun titik persekutuan. 



 

 

 

 

 Gambar 2.12Garis a dan b Sejajar 

 
c. Garis-garis saling Berimpit 

Dua garis, misalnya a dan b dikatakan saling berimpit jika a dan b 

saling sejajar, pada suatu bidang dan tiap titik pada garis a terletak 

pada garis b, serta sebaliknya. 

 

 

 

  Gambar 2.13 Garis a dan b yang berimpit 

d. Garis-garis saling bersilangan 

Dua buah garis dikatakan bersilangan (tidak berpotongan dan tidak 

sejajar) jika kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. 

 

 

 

Gambar 2.14Garis g dan h saling bersilang 

3. Kedudukan Garis terhadap Bidang 

Kedudukan suatu garis terhadap bidang adalah garis terletak pada 

bidang, garis sejajar bidang, dan garis memotong bidang. 



 

a. Garis terletak pada Bidang 

Garis a terletak pada bidang α apabila semua titik pada garis a pada 

bidang α.  

 

 

 
Gambar 2.15 Garis a Terletak Pada Bidang � 
 

b. Garis Memotong Bidang 

Jika suatu garis beririsan dengan bidang  dan garis itu tidak terletak 

pada bidang, maka garis itu memotong (menembus) bidang. 

Perhatikan Gambar 2.16menunjukan garis a memotong bidang α di 

titik B. Kejadian khusus garis memotong bidang adalah garis tegak 

lurus bidang. 

 

 
Gambar 2.16Garis a memotong bidang α 
 
Jika garis dan bidang membentuk sudut 90°, garis itu tegak lurus 

bidang.Garis a tegak lurus α. Garis a memotong bidang α di titik B. 

Suatu garis dikatakan tegak lurus pada suatu bidang apabila garis 

tersebut tegak lurus terhadap semua garis yang ada dalam bidang. 

 

 

(a) Garis a memotong bidang α di titik B  

 



 

 

 

 

 

(b) Garis tegak lurus pada bidang 

Gambar 2.17 (a) dan (b) 

c. Garis Sejajar dengan Bidang 

Suatu garis dikatakan sejajar dengan bidang jika pada bidang 

tersebut dapat dibuat suatu garis yang sejajar dengan garis tersebut. 

Garis dan bidang yang sejajar tidak memiliki titik persekutan.  

 

 

 

Gambar 2.18Garis a sejajar dengan b. 

4. Kedudukan Bidang terhadap Bidang Lain 

Misalkan ada dua bidang, yaitu α dan β 

a. Jika setiap titik yang terletak pada bidang α juga menempati β 

maka dikatakan bahwa bidang α dan β saling berimpit. 

b. Jika tidak mempunyai satu pun titik persekutuan, kedua bidang itu 

dinamakan dua bidang saling sejajar. 

c. Jika kedua bidang itu memiliki tepat sebuah garis persekutuan 

maka dapat dikatakan bahwa kedua bidang itu saling berpotongan 

 



 

 

      

 

(a) Bidang α dan β saling berimpit 

 

 

 

 

(b)Bidang saling berjajar  

 

 

 

 (c)Bidang yang saling berpotongan. 

 Gambar 2.19 (a), (b), dan (c)31 

b. Benda-benda Ruang dan Volume 

2. Kubus 

Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang (sisi) 

berbentuk persegi.  

 

 

 

                                                             
31Y. Rosihan Ari, Matematika 1 Kelas X SMA (PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 

2008), 257–59. 



 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Kubus 

Garis AF dan BE dinamakan dionganl bidang dari kubus. Jika 

panjang rusuknya a, panjang diagonal bidang kubus disamping adalah 

a√2 . Jumlah diagonal bidang dalam kubus adalah 12 buah. 

Garis lurus yang menghubungkan titik A dan G (Garis AG) dan 

garis BH dinamakan diagonal ruang. Terdapat 4 buah diagonal ruang 

dalam kubus. Panjang masing-masing diagonal ruang adalah a√3 . 

Bidang ACGE dan ABGH dinamakan bidang diagonal. Terdapat 4 

buah bidang diagonal dari kubus. 

Volumenya (V) dirumuskan dengan : 

 � � �	�	�	�	� � 	�� 

Luas sisi (permukaan) (L) kubus adalah : 

 � � 6	�	�	�	� � 6�� 

3. Balok 

Bentuk balok hampir mirip dengan kubus, namun yang membedakan 

adalah panjang sisinya tidak semua sama.  

 

 



 

 

 

 

Gambar 2.21 Balok 

 Jika ukuran panjang dan lebar suatu balok masing-masing adalah 

p dan l satuan, maka volume satu lapis balok adalah ��	�	���	1 kubus 

satuan. Jika tinggi balok tersebut t satuan maka balok tersebut 

memiliki sebanyak t lapis. Karena satu lapis isinya (volume) adalah 

��	�	�	��	1	kubus satuan maka volume balok yang terdiri atas t lapis 

adalah ��	�	�	�	�	� kubus satuan.  

Volume Balok adalah : 

 � � �	�	�	�	� 

Luas Permukaan Balok : 

															� � 2	��� � �  

4. Prisma dan Tabung  

Prisma adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh dua segi-n 

yang sejajar dan n buah segi empat.  

 

 
  
   

 (a) Prisma segi lima          (b) Prisma segi empat (c)Prisma segitia 

  Gambar 2.22 (a),(b), dan (c) 

 



 

Jika dilihat dari kedudukan rusuk tegaknya, terdapat 2 jenis prisma. 

a. Prisma tegak yaitu prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus dengan 

bidang alas. Gambar 2. 22adalah prisma yang jenis ini. 

b. Prisma condong/miring, yaitu prisma yang rusuk-rusuk tegaknya 

tidak tegak lurus dengan alas. 

Jika bidang alas dan tutup prisma merupakan segi-n beraturan, prisma 

tersebut dinamakan prisma segi-n beraturan. 

Untuk n mendekati tak berhingga, alasnya menyerupai lingkaran. 

Bangun ruang ini dinamakan tabung atau silinder. 

 

 
 

 

Gambar 2.23 Tabung 

Untuk V tabung,  volumenya : 

� � 	�	��	� 

Jika S adalah sebuah prisma yang mempunyai tinggi t, luas A, dan 

volume V(S), berlaku :  

���� � �	�	� 

 

  

 



 

  Gambar 2.24 Prisma 

 

5. Limas dan Kerucut 

Limas adalah bangun ruang yang dibatasi alas berupa segi-n dan 

segitiga sejumlah n di sekelilingnya dengan titik puncak segitiga 

berimpit. Nama limas sesuai dengan bentuk alasnya. Limas segi-n 

beraturan, yaitu limas tegak dengan alas segi-n beraturan dan apabila 

proyeksi titik puncak pada alas berimpit dengan titik pusat bidang 

alas.  

Jika n mendekati tak berhingga, alasnya menyerupai lingkarang. 

Bangun seperti ini dinamakan kerucut. Jadi, kerucut termasuk limas. 

 

 

  

 

(a) Limas segitiga             (b) Limas segi empat                   (c) Kerucut 

Gambar 2.25 (a),(b),dan (c) 

Perhatikan gambar kubus ABCD, EFGH, dengan panjang rusuk 2t. 

Diagonal-diagonal ruang kubus itu adalah AG, BH, CE, dan DF. 

Diagonal-diagonal ruang itu membentuk 6 buah limas, salah satunya 

adalah limas O.ABCD. 

 



 

    

 

 

 

Gambar 2.26Diagonal-diagonal kubus yang membentuk limas 

Jumlah limas ada 6, volume (V) limas dapat diturunkan sebagai 

berikut. 

6	�	������	�����	�. ���� � ���� 	�����	����.���� 

⟺ 6	� � 2�	�	2�	�	2� 

⟺ 				� � 	
2
6 	�	�2��

�	�	� 

Karena (2t)2 adalah luas alas dan t tinggi limas maka 

  � � 	 �
�
	����	����	�	������ 

Untuk kerucut, karena alasnya berbentuk lingkaran maka luas alasnya 

adalah ���. Jadi, volume kerucut adalah 

  � � �
�
	���� 

Luas permukaan dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas alas dan 

jumlah luas bidang tegaknya. 

 

 

 

 



 

6. Bola 

Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang jarak pusat ke 

bidang permukaanya selalu sama. Bangun ruang ini dapat kalian 

pahami melalui ilustrasi berikut. 

 

 

 

  Gambar 2.27 Bola 

Untuk menentukan volume bola (V) dan luas permukaan bola (L), 

dapat menggunkan rumus : 

� �
4
3��

� 

� � 4���32 

c. Jarak Titik, Garis, dan Bidang dalam Ruang 
 
1. Jarak Titik ke Garis 

Misalkan garis g dan titik P pada kedudukan seperti dalam gambar 

dibawah ini. 

 

 

Garis g    Jarak titik B ke garis g 

Gambar 2.28 (a) dan (b) 

                                                             
32Ibid, 261–267. 



 

Yang dimaksud dengan jarak suatu titik B ke garis g adalahh jarak 

terdekat dari titik B ke garis g tersebut. Jarak terdekat tersebut diperoleh 

dengan menarik garis dari titik B ke garis g. Garis yang ditarik tersebut 

harus tegak lurus dengan garis g dan memotong garis g misalkan di titik C. 

Jarak B ke C itulah yang disebut jarak titik B ke garis g. 

2. Jarak Titik ke Bidang 

Misalkan terdapat sebuah bidang α dan titik β, untuk mengukur 

jarak titik B ke bidang α yang ada dibawahnya, terlebih dahulu tariklah 

garis dari B ke arah bidang α sampai memotong bidang itu di suatu titik 

misalnya P. Garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Panjang BP 

itulah jarak titik B ke bidang α.  

 

 

 

Gambar 2.29(a) Bidang α dan titik β, (b) jarak titik B ke bidang α 

3. Jarak Garis ke Garis 

Misalkan kita memilih dua buah garis a dan b, untuk mengukur 

jarak garis a ke garis b, terlebih dahulu kita pilih salah satu titik 

sembarang di garis a, misalnya R. Selanjutnya, tarik garis dari R ke garis 

b sampai memotong garis b disuatu titik, misalnya P pada garis b. Garis 

tersebut harus tegak lurus dengan garis adan b. Panjang RP itulah jarak 

garis a ke garis b.  



 

 

 

 

      (a) Garis a dan b       (b) Jarak garis a ke garis b 

    Gambar 2.30 (a) dan (b) 

4. Jarak Garis ke Bidang 

Misalkan terdapat sebuah garis g dan bidang a, untuk mengukur 

jarak gari g ke bidang a yang ada dibawahnya, terlebih dahulu pilihlah 

salah satu titik sembarang pada garis g, misalnya R. Selanjutnya, ditarik 

garis dari R ke bidang x sampai memotong bidang a, misalnya dititik P. 

Garis tersebut (garis RP) harus tegak lurus dengan bidang a. Panjang RP 

itulah jarak garis a ke bidang.  

 

 

Gambar 2.31Panjang RP 

5. Jarak Bidang ke Bidang 

Misalkan diketahui dua buah bidang sejajar, yaitu a dan b. Untuk 

mengukur jarak bidang α ke bidang β, terlebih dahulu pilihlah salah satu 

titik sembarang di bidang α, misalnya R. Selanjutnya, tarik garis dari Rke 

bidang β sampai memotong bidang β, misalnya di titik P. Garis RP 



 

tersebut harus tegak lurus dengan bidang α dan β. Panjang RP itu adalah 

jarak bidang α ke bidang β.  

 

 

 

 

               (a)Bidang α dan β (b)Jarak bidang α ke bidang β 

   Gambar 2.32 (a) dan (b) 

6. Jarak Dua Garis Bersilangan 

Perhatikan gambar dibawah ini ; 

 

 

Gambar 2.33 Balok dengan garis AH dan FC yang bersilangan 

Pada gambar diatas, garisAH dan FC adalah garis-garis yang 

bersilangan. Bagaimana cara menentukan jarak dua garis yang 

bersilangan? 

Perhatikan langkah-langkahnya : 

a. Buatlah bidang α dan β yang sejajar, dengan ketentuan AH pada 

bidang α dan garis FC pada bidang β. Perhatikan gambar 2.34 

b. Carilah jarak antara dua bidang ADHE dan BCGF seperti yang 

telah kalian pelajari sebelumnya. 



 

 

 

 

 

Gambar 2.34 bidang α dan β yang sejajar 

d. Besar Sudut Hasil Perpotongan Dua Garis atau Dua Bidang 

1. Sudut antara Dua Buah Garis 

Perhatikan gambar bangun ruang dibawah ini : 

 

 

 

 

 Gambar 2.35 Kubus 

Besar sudut ruas garis FB dan BC tentu mudah bagi kalian untuk 

menentukannya, yaitu 90°. Bagaimana cara menentukan besar sudut 

antara garis AH dan BC padahal dua ruas garis tersebut tak 

sebidang.Caranya pindahkan garis BC secara sejajar hingga memotong 

AH. Jika sudah demikian tampak bahwa BC berimpit dengan AD. Sudut 

antara AH dan BC, ditulis ∠���, ��� sama dengan ∠���, ��� � 45°. 

Hal ini dilakukan dengan catatan AH tetap. Demikian juga jika yang tetap 

BC maka dengan menggeser garis AH secara sejajar hingga memotong 

garis BC, akan diperoleh ∠���, ��� � ∠���,���. 



 

2. Sudut antara Garis dan Bidang yang Berpotongan 

Misalkan diberikan sebuah garis g yang memotong bidang α di titik 

R. Sebagai ilustrasi. Cara menentukan besar sudut antara garis g dan 

bidang α adalah dengan membuat bidang β yang tegak lurus dengan 

bidang α dan melalui garis g. Kemudian, tentukan titik sembarang di 

garis g, misalnya titik P. Melalui titik P tersebut, tarik garis yang 

memotong tegak lurus dengan bidang α. Misalkan titik perpotongannya 

adalah titik Q. Sudut PRQ adalah besar sudut yang dibentuk oleh garis g 

dan bidang β.  

 

 

 

(a)garis g yang memotong bidang α   (b) Sudut PRQ 

   Gambar 2.36 (a) dan (b) 

 
3. Sudut antara Dua Bidang yang Berpotongan 

Misalkan diketahui dua buah bidang, yaitu bidang α dan β yang 

berpotongan. Hasil perpotongannya membentuk sebuah garis, yaitu garis 

(α,β).  

Untuk menentukan besar sudut antara bidang α dan β, tentukan 

titik P pada garis (α,β). Tariklah garis melalui titik P pada bidang α yang 

tegak lurus garis (α,β). Misalnya garis itu m pada bidang β yang tegak 

lurus garis (α,β). Misalnya  garis it melalui titik B pada bidang β. Sudut 



 

yang dibentuk oleh garis AP dan PB yaitu ∠��� merupakan sudut antara 

bidang α dan β.  

 

  

 (a) bidang α dan β yang berpotongan     (b) sudut antara bidang α dan β 

      Gambar 2.37 (a) dan (b) 

e. Menggambar Bangun Ruang 

1. Bidang Gambar 

Bidang gambar adalah bidang yang digunakan untuk menggambar 

bangun ruang. Pada Gambar  

2. Bidang Frontal 

Bidang frontal adalah bidang pada bangun ruang yang sejajar dengan 

bidang gambar. Contohnya adalah bidang ABFE dan DCGH 

3. Bidang Ortogonal 

Bidang orogonal adalah bidang pada bangun ruang yang tegak lurus 

degnan bidang frontal atau bidang gambar. 

4. Garis Frontal  

Garis frotal adalah garis-garis pada bangun ruang yang sejajar dengan 

bidang gambar. Garis frontal ada dua macam, yaitu garis frontal 

vertikal dan frontal horizontal.  

5. Garis Ortogonal 



 

Garis ortogonal adalah garis-garis pada bangun ruang yang tegak 

lurus dengan bidang frontal atau bidang gambar. 

6. Perbandingan Ortogonal 

Perbandingan ortogonal adalah perbandingan panjang garis ortogonal 

dengan panjang garis sebenarnya. Perbandingan ortogonal disebut 

juga perbandingan proyeksi 

7. Sudut Surut 

Sudut surut suatu bangun ruang adalah sudut yang dibentuk oleh 

garis frontal horizontal ke kanan dan garis ortogonal ke belakang. 

Pada gambar kubus, sudut seperti ∠���	dan ∠��� adalah sudut 

surut dari bangun ruang ABCD.EFGH. 

 

 

 

 

 Gambar 2.38 Kubus 

f. Irisan Bidang dengan Bangun Ruang 

1. Perpotongan (irisan) dua buah garis berupa titik. 

 Pada Gambar 2.39, A adalah titik potong garis g dan h 

 

 

 



 

Gambar 2.39 titik potong garis g dan h 

2. Perpotongan antara bidang dan garis berupa titik. Pada Gambar 2.40, 

A adalah titik potong garis g dengan bidang α. 

 

 

 

Gambar 2.40 titik potong garis g dengan bidang α 

3. Perpotongan dua buah bidang berupa garis. Pada Gambar2.41 

perpotongan bidang α dan β berupa sebuah garis (α,β) 

 

 

 

Gambar 2.41 Perpotongan bidang α dan β berupa sebuah garis (α,β) 

4. Perpotongan tiga buah bidang berupa 

a. Sebuah garis persekutuan (garis-garis berimpit) (Gambar 2.42(a)) 

b. Tiga buah garis sejajar (Gambar 2.42 (b)) 

c. Sebuah titik (Gambar2.42(c)) 

 

 

 



 

Gambar 2.42 Perpotongan tiga buah bidang 

5. Dalam lingkup yang lebih luas, sebuah bangun ruang apabila diiris 

dengan sebuah bidang, hasilnya berupa sebuah bidang datar. 

 

 

 

  (a) kubus diiris secara vertitikal 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) imas segitiga yang diiris dengan sebuah bidang α 

    Gambar 2.43 (a) dan (b) 

Gambar 2.43(a) menunjukan kubus diiris secara vertitikal dengan sebuah 

bidang α. Hasil irisannya berbentuk bidang ABCD, yaitu bidang yang diarsir. 

Gambar2.43 (b) menunjukan limas segitiga yang diiris dengan sebuah bidang 

α. Hasil irisannya berupa sebuah bidang berbentuk segitiga ABC.33 

B. Penelitian Yang Relevan 

                                                             
33Ibid, 272–285. 



 

 Berdasarkan kajian teori yang dilakukan, berikut ini dikemukakan 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut : 

1. Penelitian Alief Ahdian Fajar Arifin yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Matematika Menggunakan Macromedia FlashPada Pokok 

Bahasan Aritmetika Kelas VII”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Kualitas media pembelajaran yang dikembangkan 

memiliki kualitas Baik dengan persenatase keidealan 83,90%.34 

2. Penelitian Nofrizal yang berjudulPengembangan Media Pembelajaran 

Matematika dengan Macromedia(Skripsi Universitas Negeri Islam Raden 

Intan Lampung). Respon siswa terhadap media tersebut positif, hal ini 

terlihat dari nilai respon siswa yang mencapai skor 3,8 dengan kriteria 

sangat baik.35 

3. Penelitian Sudaryanto yang berjudul Pengembangan Multimedia 

Pembelajaran Bahasa Inggris dengan Program Macromedia Flash MX 

2004 untuk Memotivasi dan Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP 

(Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta). Berdasarkan hasil pre-test dan 

post-test terdapat peningkatan hasil belajar 29.12 %, dan terdapat 82,5 % 

siswa mampu mencapai KKM yang ditetapkan sebesar 7,0. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa produk multimedia pembelajaran 
                                                             

34Alief Ahdian Fajar Arifin, “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 
Menggunakan Macromedia Flash Pada Pokok Bahasan Aritmetika Kelas VII.,” Skripsi 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. 

35Rubhan Masykur, Nofrizal, and Muhamad Syazali, “Pengembangan Media 
Pembelajaran Matematika Dengan Macromedia Flash,” Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika 
8, no. 2 (2017): 177–85. 



 

Bahasa Inggris telah memenuhi kaidah penelitian dan pengembangan, 

interaktif, dan efektif, dipakai dalam proses pembelajaran bagi siswa SMP  

kelas VII semester 2.36 

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Macromedia flash cocok digunakan sebagai salah satu  media 

pembelajaran matematika khususnya pada materi dimensi tiga. 

 
C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman 

yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang 

paling mendasar dan menjdi pondasi bagi seitap pemahaman atau suatu bentuk 

proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan digunakan. 

Pembelajaran tentunya membutuhkan suatu alat bantu untuk menyampaikan 

materi pembelajaran, agar lebih mudah diterima oleh siswa dan menarik. Alat 

bantu pembelajaran itulah yang banyak disebut sebagai media pembelajaran. 

Media pembelajaran hendaknya, dapat membantu siswa memahami materi 

pembelajaran dengan lebih mudah, menarik dan dapat membuat siswa merasakan 

kejadian nyata melalui simulasi. 

                                                             
36Sudaryanto, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Bahasa Inggris Dengan 

Program Macromedia Flash MX 2004 Untuk Memotivasi Dan Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
SMP,” Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010. 



 

Materi dimensi tiga yang dipelajari siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

memerlukan pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan setiap soal-soalnya. 

Pengembangan media pembelajaran matematika pada materi dimensi tiga 

menggunakan media Macromedia Flash bertujuan membantu siswa untuk 

memahami materi dengan mudah. 

Media yang telah dibuat atau dikembangkan melalui pengumpulan dan 

pengolahan data dari hasil permasalahan yang ditemukan selanjutnya produk yang 

berupa media pembelajaran ini divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Jika 

mendapat saran untuk melakukan perubahan maka produk ini akan di revisi sesuai 

saran yang diberikan oleh ahli media dan ahli materi.Apabila sudah mendapatkan 

validasi dari ahli media dan ahli materi maka setelah itu barulah media 

pembelajaran ini akan di uji cobakan kepada calon pengguna. Apabila dari hasil 

uji coba product tersebut memenuhi kriteria kelayakan sehingga menghasilkan 

produk akhir yang berupamedia pembelajaran matematika pada materi dimensi 

tiga menggunakan media Audio visual berbasis Macromedia flash.Berikut bagan 

2.1 kerangka berpikir dari peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Pengembangan Media Audio visual berbasis 
Macromedia flash Pada Materi Dimensi Tiga. 

Permasalahan yang ditemukan: 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi dimensi 
tiga 

2. Komputer memiliki keunggulan dan belum banyak 
dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 

3. Guru matematika SMA belum meamanfaatkan media 
pembelajaran matematika berbasis komputer khususnya 
dengan menggunakan aplikasi Macromedia Flash. 

Pengumpulan dan 
Pengolahan Data 

Mengembangkan produk penelitian 
berupa media audio visual berbasis 
Macromedia flash 

Media dikembangkan 

Uji validasi oleh ahli materi 
dan ahli media 

Media dengan kriteria tidak 
layak, diperbaiki sesuai 

saran uji coba 

Layak siap 
digunakan 

Media dengan kriteria tidak 
layak, diperbaiki sesuai 

saran 

Layak di uji 
coba 

Uji coba 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Research and Development adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Tujuan untuk menghasilkan produk tertentu 

digunakaan peneltian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji produk 

tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian 

untuk menguji produk tersebut. Penelitian dan pengembangan yang menghasilkan 

produk tertentu untuk bidang administarasi, pendidikan, dan sosial masih sangat 

rendah padahal banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang 

perlu dihasilkan melalui Research and Development.Sehinggapengembangan 

bahan ajar ini dirancang dengan metode penelitian dan pengembangan.37 

Pada penelitian ini dikembangkan media pembelajaran berupa audio visual 

berbasis Macromedia flash padamateri dimensi tiga. Objek uji coba dalam 

penelitian ini adalah siswaSMA N 15 Bandar Lampung. Pengembangan 

dilaksanakan pada mata pelajaran matematika, di SMA N 15 Bandar Lampung. 

Penelitian bermaksud untuk mengembangkan media pembelajaran berupa audio 

visual berbasis Macromedia flash pada materi dimensi tiga. 

                                                             
37Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 297. 



 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikonto adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.38 Secara umum metode 

penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan memproleh data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

pengembangan menurtu Sugiyono, langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

ditunjukkan pada diagram berikut:39 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Research and Development  

Model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan 

penelitian pengembangan produk tertentu. Pengembangan ini menggunakan 

prosedur pengembangan model yang dikemukakan oleh Sugiono. 

                                                             
38Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Renika Cipta, 2006), 163. 
39Sugiyono, Op.Cit, 298. 



 

Berikut penjelasan langkah-langkah penelitian dan pengembangan sesuai 

dengan bagan diatas.40 

1. Potensi dan Masalah 

 Potensi adalah segala sesuatu yang apabila didayagunakan akan memiliki 

nilai tambah. Sebagai contoh, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

aplikasi Macromedia flash sebagai potensi yang dapat digunakan sebagai alat 

bantu untuk membuat media pembelajaan yang inovatif. Selain itu, masalah 

juga dapat dijadikan potensi apabila kita dapat mendayagunakannya. Dalam 

penelitian ini penulis menemukan suatu masalah dalam tingkat kesulitan dalam 

memahami konsep materi Dimensi Tiga. Masalah ini dapat diatasi melalui 

research and development dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan 

suatu model, pola, atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Model, pola, dan sistem ini dapat 

ditemukan dan diaplikasikan secara efektif kalau dilakukan melalui penelitian 

dan pengembangan. 

Metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode survey atau 

kualitatif. Berdasarkan hal itu, untuk mengetahui efetivitas model tersebut, 

maka perlu diuji. Pengujian dapat menggunakan metode eksperimen. Setelah 

model teruji, maka dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah yang dialami. 

2. Pengumpulan data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara factual dan up to 

date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 
                                                             

40Ibid, 298–311. 



 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan 

dapat mengatasi masalah tersebut. 

3. Desain produk 

Produk yang dihasilkan dalam Research and development bermacam-

macam. Dalam bidang teknologi, orientasi produk yang dihasilkan adalah 

produk yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia yakni produk yang 

berkualitas, hemat energy, menarik, harga murah, bobot yang ringan dan 

bermanfaat ganda. Lain lagi dalam bidang pendidikan, produk yang dihasilkan 

akan berorientasi pada peningkatan efetivitas pembelajaran dan peningkatan 

prestasi belajar siswa. Hasil akhir dari tahap ini adalah berupa desain produk 

baru yang lengkap dengan spesifikasinya. 

4. Validasi desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatakan secara 

rasional karena validasi disini masih bersifat penilaian brrdasarkan pemikiran 

rasional, belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 

menghadirkan beberapa pakar tenaga ahli yang sudah berpengalamam untuk 

menilai produk baru yang dirancang tersebut. 

5. Revisi Desain 

 Setalah desain produk divalidasi oleh pakar ahli, maka akan dapat 

diketahui kelemahan dan kekurangannya. Setalah diketahui kelemahan dan 

kekurangannya maka peneliti akan memperbaiki desain produk tersebut. 

6. Uji coba produk 



 

 Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dahulu. 

Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan produk tersebut 

yang di uji coba. Pengujian dapat dilakukan dengan ekperimen yaitu 

membandingkan efektivitas dan efesiensi sistem kerja lama dengan yang baru. 

7. Revisi Produk 

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut akan menunjukan 

bagaimana kinerja sistem kerja baru apakah anda akan lebih baik dari sistem 

lama jika penggunaan sistem baru masih mendapatkan 60% dari yang 

diharapkan maka perlu adanya revesi produk. 

8. Uji Coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi, maka 

selanjutnya produk tersebut diterapkan untuk dinilai kekurangan atau hambatan 

yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut. 

9. Revisi Produk  

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian kondisi nyata 

terdapat kekurangan dan kelemahan. Uji pemakaian  sebaiknya pembuat 

produk mengevaluasi kinerja produk. Dalam hal ini untk mengetahui 

kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga dapat digunakan untuk 

penyempurnaan dan pembuatan produk baru lagi. 

10. Pembuatan Produk Masal 

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah di 

ujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. 



 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model Borg and Gall. Dalam 

penelitian pengembangan dibutuhkan sepuluh langkah pengembangan untuk 

menghasilkan produk akhir yang siap untuk diterapkan dalam lembaga 

pendidikan. Borg & Gall adalah untuk mengembangkan dan memvalidasi 

produk yang dikembangkan sesuai pernyataan Borg & Gall yaitu “R&D is 

process used to develop and validate educational products”. Selain itu sesuai 

pernyataan Borg dan Gall dalam Emzir yang menyarankan untuk membatasi 

penelitian dalam skala kecil, termasuk dimungkinkan membatasi langkah 

penelitian.41 Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis  membatasi langkah-

langkah penelitian pengembangan dari sepuluh langkah menjadi tujuh langkah 

dikarenakan mengingat waktu yang tersedia dan kesempatan yang terbatas. 

Prosedur yang dilakukan peneliti seperti pada gambar . 

 
Gambar 3.2 Langkah-langkah penggunaan Research and Development 

                                                             
41Luhur Agus Utomo, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Multimedia Pembelajaran 

Interaktif Model Borg And Gall Materi Listrik Dinamis Kelas X SMA Negeri 1 Marawola” 4, no. 
2 (2013): 10. 



 

Gambar diatas merupakan langkah-langkah yang digunakan pada penelitian 

ini. Produk akhir dari penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran 

Audio Visual berbasisMacromedia Flash pada materi Dimensi Tiga siswa SMA. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai respon siswa terhadap media pembelajaran menggunakan kuesioner dan 

wawancara. Kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.42 

Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui data awal dalam penelitian dan 

informasi yang diperoleh digunakandalampengembangan media pembelajaran. 

2. Angket (kuesioner) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.43Angket digunakan pada saat evaluasi dan uji 

coba media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran dilakukan oleh 

                                                             
42Arikunto, Op.Cit, 193–94. 
43Ibid, 193. 



 

validator ahli media dan validator ahli materi. Sedangkan uji coba media 

pembelajaran dengan memberikan angket siswa uji coba kelompok kecil dan 

uji coba lapangan. 

D. Insturmen Penelitian  

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan 

sesuatu. Instrumen yang di gunakan dalam penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran audio visual berbasis Macromedia flash pada materi dimensi tiga 

sebagai alternatif pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Studi Pendahuluan 

Instrumen berupa wawancara kepadagurudan siswayang disusun untuk 

mengetahui media pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan berfungsi untuk memberi masukan dalam pengembanganmedia 

audio visual berbasis Macromedia flash pada materi dimensi tiga. 

2. Instrumen Validasi Ahli 

a. Instrumen Validasi Ahli Media 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait penyajian media 

mediaaudio visual berbasis Macromedia flash pada materi dimensi 

tiga. 

b. Instrumen Validasi Ahli Materi 

Instrumen ini berbentuk angket validasi terkait kelayakan isi, 

kebahasaan dan kesesuaian media pembelajaran, serta berfungsi 

untuk memberi masukan dalam pengembangan media mediaaudio 

visual berbasis Macromedia flash pada materi dimensi tiga. 



 

3. Instrumen Uji Coba Produk 

Instrumen ini berbentuk angket uji aspek kemenarikan yang diberikan 

kepadasiswa. Angket uji aspek kemenarikan untuk mengetahui tingkat daya 

tarik siswa terhadap media mediaaudio visual berbasis Macromedia flash 

pada materi dimensi tigayang dikembangkan. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Teknik analisis data kualitatif 

Data kualitatif berupa kritik dan saran produk media audio visual berbasis 

Macromedia flash pada materi dimensi tiga yaitu penilaian oleh ahli materi, 

ahli media dan guruSMA N 15 Bandar Lampung 

2. Teknik analisis data kuantitatif  

Kualitas media pembelajaran matematika yang diperoleh dari pengisian 

lembar penilaian oleh para ahli dan respon siswa dimuat dalam bentuk table 

kelayakan produk. Kemudian data dijadikan landasan untuk melakukan revisi 

setiap komponen dari media pembelajaran matematika yang telah disusun, 

selanjutnya di analisis untuk mengetahui kualitas media pembelajaran. 

Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data instrumen validasi ahli 

media, materi dan respon siswa: 

Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data instrumen validasi ahli 

media dan materi: 



 

a) Langkah pertama adalah memberi skor pada tiap kriteria dengan ketentuan 

Tabel 3.1 di bawah ini44: 

Tabel 3.1 
Pedoman Skor Penilaian Para Ahli 

Kriteria Skor 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (K) 1 

 
b) Selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir pertanyaan menggunakan 

rumus sebagai berikut45: 

P = ∑�
���

	� 100% 

Keterangan : 

P = Persentase kelayakan 

∑� = jumlah skor 

��� = SkorMaksimal Ideal 

c) Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan 

aspek dengan melihat Tabel 3.2 di bawah ini46: 

 

                                                             
44Ibid, 137. 
45Ketut Pudjawan I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Model Penelitian Pengembangan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 82. 
46Ibid, 83. 



 

Tabel 3.2 
Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Program 

Skor Persentase 
(%) Interpretase Keterangan 

90% - 100% SangatBaik TidakPerluRevisi 
75% - 89% Baik DirevisiSeperlunya 
65% - 74% Cukup Baik CukupBanyakRevisi 
55% - 64% Kurang BanyakRevisi 
0% - 54% Sangat Kurang Direvisi Total 

 

Sedangkan angket respon siswa diberikan setelah pembelajaran 

menggunakan media audio visual sebagai media pembelajaranmatematika 

menggunakan macromedia flashyangbertujuan untuk mengetahui respon 

siswaterhadap media audio visualyang telahdikembangkanselama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Selanjutnya angket yang sudah diisi oleh siswa dianalisis berdasarkan 

setiap aspeknya. 

a) Langkah pertama adalah memberi skor pada tiap kriteria dengan ketentuan 

Tabel 3.3 di bawah ini47: 

Tabel 3.3 
Pedoman Skor Penilaian AngketResponSiswa 

Kriteria Skor 
Sangat Baik (SB) 5 
Baik (B) 4 
Cukup (C) 3 
Kurang (K) 2 
Sangat Kurang (K) 1 

 

 

                                                             
47Sugiyono,Op.Cit. 



 

b) Selanjutnyadilakukanperhitungantiapbutirpertanyaanmenggunakanrumuss

ebagaiberikut48: 

P = ∑�
���

	� 100% 

Keterangan : 

P = Persentase kelayakan 

∑� = jumlah skor 

��� = SkorMaksimal Ideal 

c) Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan 

aspek dengan melihat Tabel 3.4 di bawah ini49: 

Tabel 3.4 
Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Program 

Skor Persentase (%) Interpretase 
90% - 100% SangatBaik 
75% - 89% Baik 
65% - 74% Cukup Baik 
55% - 64% KurangBaik 
0% - 54% Sangat Kurang 

 

 

  

                                                             
48I Made Tegeh, I Nyoman Jampel,Op.Cit. 
49Ibid. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian Pengembangan 

Hasil utama dari penelitian ini adalah media audio berbasis 

macromedia flash pada materi dimensi tiga. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan prosedur pengembangan model Brog dan Gall yang telah 

dimodifikasi oleh sugiyono yang dilakukan dari  tahan 1 hingga tahap 7. Data 

hasil setiap tahapan prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Potensi dan Masalah  

Hasil penelitian melalui wawancara di SMA N 15 Bandar Lampung 

diperoleh potensi bahwa kemajuan tehnologi yang belum bisa dimanfaatkan 

oleh para guru khususnya dalam pembelajaran matematika sedangkan 

beberapa siswa mempunyai fasilitas laptop namun hanya untuk mengerjakan 

tugas sekolah, menonton film dan bermain game. Perkembangan teknologi 

yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan 

beragam bentuk media. Pada masa era kini kemajuan tehnologi sangat 

menuntut para guru untuk kreatif dan inovatif dalam menyampaikan 

pembelajaran terutama dalam pembelajaran matematika khususnya pada 

materi dimensi tiga yang dianggap siswa materi yang sulit. komputer atau 

laptop yang dilengkapi dengan sofwaremacromedia flash tentunya sangat baik 

jika digunakan sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran karena 



 

komputer bisa menayangkan beragam bentuk media sehingga pembelajaran 

menjadi menyenangkan, menarik, mudah dimengerti dan jelas. Sehingga 

masih diperlukannya pengembangan media audio visual berbasis Macromedia 

flash untuk meminimalisir kesulitan dalam membayangkan dan 

merealisasikan bangun-bangun ruang dimensi tiga 

2. Pengumpulan Data 

Hasil penelitian pada pengumpulan data dilakukan melalaui 

pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi sangat penting untuk 

mengetahui kebutuhan dari siswa terhadap produk yang ingin dikembangkan 

melalui penelitian dan pengembangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap 

kebutuhan siswa SMA N 15 Bandar Lampung, bahwa kebutuhan siswa SMA 

yaitu siswa sangat butuh suatu media yang bisa membuat perhatian siswa 

tertuju terhadap materi yang disampaikan dan dapat membayangkan dan 

merealisasikan bangun-bangun ruang dimensi tiga. Selain  itu, peneliti 

mengumpulkan sumber referensi seperti jurnal-jurnal Matematika yang 

berkaitan dengan media audio visual berbasis Macromedia Flash dan buku 

Matematika 1 kelas X Rosihan Ari Y didapatkan materi yaitu dimensi tiga. 

Berdasarkan imformasi yang telah peneliti dapatkan, serta potensi-potensi 

yang terdapat pada penelitian maka dikembangkan media audio visual 

berbasis Macromedia flash pada materi dimensi tiga. 

 

 

 



 

3. Desain Produk 

Hasil penelitian pada desain produk yaitu pembuatan media. Media 

dibuat dengan menggunakan aplikasi macromedia flash dengan bantuan 

program aplikasi photoshop dan handphone sebagai perekam suara. Adapun 

perancangan penyajian isi dalam media diantaranya materi dimensi tiga, contoh 

soal serta latihan soal. Materi dimensi tiga disesuaikan dengan SK/KD 

berdasarkan kurikulum K13. Produk media pembelajaran ini dikemas dalam 

bentuk File exe, Tampilan pokok-pokok hasil dari penelitian dan 

pengembangan ini meliputi sebagai berikut : 

a) Menu Utama 

Pada saat media pembelajaran dibuka terdapat tampilan menu utama 

Tampilan pada gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama 

Padabagian menu utamaterdapatmenupengantar, materi, Standar 

Kompetensi dan Latihan. 

 

 



 

b) Pengantar 

Menu pengantar memuat tampilan nama perancang.Tampilan pada 

gambar 4.2 : 

 

Gambar 4.2 Tampilan Pengantar 

c) Standar Kompetensi 

Menu berikutnya yaitu SK dan KD. SK/KD memuat informasi tentang 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi dimensi tiga. Hasil 

tampilan SK dan KD dapat dilihat pada gambar 4.3 : 

 

Gambar 4.3 Tampilan SK dan  KD  

 

 

d) Materi 
 



 

Menu berikutnyaadalahmenu materi.Materiberisibab-bab yang 

dipelajaridalammateri dimensi tiga ini. Materi dimensi tigaterbagimenjadi 

sub-bab.Tampilan menu materi dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.4 Tampilan menu materi 

e) Latihan 

Menu utama selanjutnya adalah menu Latihan. 

Ujikompetensiiniterdiridari7soalpilihanganda dandiakhirnya akan ada 

perolehan nilai skor  yang di dapatkan.Tampilan menu materi dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

         Gambar 4.5 Tampilan latihan 

 

 

 



 

4. Validasi Desain 

Hasil penelitian pada validasi desain dipeoleh melalui penyebaran angket 

kepada 5 ahli, yang terdiri dari 3 ahli materi, 2 ahli media.Instrumen validasi 

yang disusun dengna acuan standar penilaian BSNP dan menggunakan skala 

likert lima. Adapun hasil validasi ahli sebagai berikut: 

a. Hasil Validasi Ahli Materi  

Validasi ahli materi bertujuan untuk mengujikelengkapan materi, 

kebenaran materi, dan sistematika materi. Adapun validator yang 

menjadi ahli materi terdiri dari 2 dosen matematika dari UIN Raden Intan 

Lampung yaitu Bapak Rizki Wahyu Y.P, M.Pd dan Bapak Fredi Ganda 

Putra, M.Pd. Hasil data validasi materi tahap 1 dan 2 dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Hasil Validasi Tahap 1 dan 2 oleh Ahli Materi 

No. Aspek Analisis 
Tahap 1 Tahap 2 

1 2 1 2 

1 Kelayakan isi 

JumlahSkor 11 17 18 19 

SkorMaksimum 20 20 20 20 

Persentase 55% 85% 90% 95% 

Rata-rata 70% 92% 

Kriteria Cukup Baik Sangat baik 

2 Kebahasaan 

JumlahSkor 7 8 8 10 

SkorMaksimum 10 10 10 10 

Persentase 70% 80% 80% 100% 



 

Rata-rata 75% 90% 

Kriteria Baik Sangat baik 

3 Penyajian 

JumlahSkor 15 17 18 19 

SkorMaksimum 20 20 20 20 

Persentase 75% 85% 90% 95% 

Rata-rata 80% 92% 

Kriteria Baik Sangat baik 

SumberData :Diolahdarihasi penilaianangketahlimateri 

Berdasarkan hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi pada Tabel 

4.1,dapat diketahui bahwa validasi ahli materi memperoleh nilai sebagai 

berikut: pada aspek kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 70 % 

dengan kriteria “cukup baik”. Aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 75 % dengan kriteria “baik”. Aspek penyajian diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 80 % dengan kriteria “baik”. 

Hasil dari penilaian ahli materi tahap 1 diperoleh rata-rata nilai 

keseluruhan kelayakan tahap 1 sebesar 75 %. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan berada dalam skor prsentase 

75% - 89% sehingga dinyatakan dalam kriteria “baik” dan direvisi 

seperlunya untuk masing-masing aspek sesuai saran yang diberikan.  

Berdasarkan hasil validasi tahap 2oleh ahli materi dapat diketahui 

bahwa validasi ahli materi memperoleh nilai sebagai berikut: pada aspek 

kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 92% dengan kriteria 

“sangat baik”. Aspek kebahasaan  diperoleh nilai rata-rata sebesar 90% 



 

dengan kriteria “sangat baik”. Aspek penyajian diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 92 % dengan kriteria “sangat baik”.  

Hasil dari penilaian ahli materi tahap 2 diperoleh rata-rata nilai 

keseluruhan kelayakan tahap 2 sebesar 91 %. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan berada dalam skor prsentase 

90% - 100% sehingga dinyatakan dalam kriteria “Sangat baik” dan tidak 

perlu direvisi untuk masing-masing aspek. Selain dalam bentuk tabel 

hasil validasi tahap 1 dan 2 oleh ahli materi disajikan juga data dalam 

bentuk grafik untuk melihat penilaian ahli materi tahap 1 dan 2 dari 

masing-masing validator terdapat 3 aspek yaitu aspek kelayakan isi, 

kebahasaan, dan penyajian. 

Gambar 4.6 
Grafik Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 dan 2 

 
Terlihat dari Grafik 4.6 hasil validasi ahli materi pada tahap 1 

dan 2 nilai rata-rata dari semua aspek mengalami peningkatan.  
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b. Hasil Validasi Ahli Media  

Validasi ahli Media bertujuan untuk menguji penyajian pada 

media audio visual berbaisi macromedia flash pada materi dimensi 

tiga. Adapun ahli media terdiri dari 1 dosen UIN Raden Intan 

Lampung dengan bapak  Iip Sugiharta, M.Si dan 1 dosen Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan Ibu Wita Kurnia, M.Kom. Hasil analisis 

data validasi ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.2 
Hasil Validator Tahap 1 dan 2 Oleh Ahli Media 

No. Aspek Analisis 
Tahap 1 Tahap 2 

1 2 1 2 

1 Kelayakan isi 

JumlahSkor 14 20 18 20 

SkorMaksimum 20 20 20 20 

Persentase 70% 100% 90% 100% 

Rata-rata 85% 95% 

Kriteria Baik Sangat baik 

2 Kebahasaan 

JumlahSkor 6 9 8 10 

SkorMaksimum 10 10 10 10 

Persentase 60% 90% 80% 100% 

Rata-rata 75% 90% 

Kriteria Baik Sangat baik 

3 Penyajian 
JumlahSkor 12 14 13 15 

SkorMaksimum 15 15 15 15 



 

Persentase 80% 93% 86% 100% 

Rata-rata 86% 93% 

Kriteria Baik Sangat baik 

4 
Kemudahan 
Pengguna 

JumlahSkor 6 8 8 10 

SkorMaksimum 10 10 10 10 

Persentase 60% 80% 80% 100% 

Rata-rata 70% 90% 

Kriteria Cukup Baik Sangat baik 

SumberData :Diolahdarihasilpenilaianangketahli media 

Berdasarkan  hasil validasi tahap 1 diberikan penilaian oleh ahli 

media yang terdiri dari 4 aspek yaitu aspekkelayakan isi, aspek kebahasaan, 

aspek penyajian dan aspek kemudahan penggunaan. Pada aspek kelayakan 

isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 85% dengan kriteria “baik”, aspek 

kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 75% dengan kriteria “baik”, 

asepek penyajian diperoleh nilai rata-rata sebesar 86 % dengan kriteria 

“baik” dan aspek kemudahan penggunaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 

70 % dengan kriteria “cukup baik”. 

Hasil dari penilaian ahli media tahap 1 diperoleh rata-rata nilai 

keseluruhan kelayakan tahap 1 sebesar 79 %. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan berada dalam skor prsentase 75% - 

89% sehingga dinyatakan dalam kriteria “baik” dan direvisi seperlunya 

untuk masing-masing aspek sesuai saran yang diberikan.  



 

Berdasarkan  hasil validasi tahap 2 diberikan penilaian oleh ahli 

media yang terdiri dari 4 aspek yaitu aspekkelayakan isi, aspek kebahasaan, 

aspek penyajian dan aspek kemudahan pengguna. Pada aspek kelayakan isi 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 85 % dengan kriteria “sangat baik”. Aspek 

kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 90 % dengan kriteria “sangat 

baik”. Aspek penyajian diperoleh nilai rata-rata sebesar 93 % dengan 

kriteria “sangat baik” dan aspek kemudahan penggunaan  diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 90 % dengan kriteria “sangat baik”. 

Hasil dari penilaian ahli media tahap 2 diperoleh rata-rata nilai 

keseluruhan kelayakan tahap 2 sebesar 89 %. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan berada dalam skor prsentase 75% - 

89% sehingga dinyatakan dalam kriteria “baik”. Selain dalam bentuk tabel 

hasil validasi tahap 1 dan 2 oleh ahli media disajikan juga data dalam bentuk 

grafik untuk melihat hasil penilaian ahli media tahap 1 dan 2 dari  masing-

masing validator terhadap aspekkelayakan isi, aspek kebahasaan, aspek 

penyajian dan aspek kemudahan penggunaan. 

 

Gambar 4.7 
Grafik Hasil Validasi Ahli Media Tahap 1 dan 2 



 

 

Terlihat dari Grafik 4.7 hasil validasi ahli media pada tahap 1 dan 2 

nilai rata-rata dari semua aspek mengalami peningkatan. 

Berdasarkan penilaian hasil validasi ahli materi dan media pada tahap 

1 dan 2 nilai rata-rata dari semua aspek mengalami peningkatan yang cukup 

baik dan sudah  memenuhi kriteria layak dan tidak dilakukan perbaikan 

kembali. 

5. Revisi Desain 

Hasil dari angket validasi diperoleh informasi sebagai acuan dalam 

melakukan revisi desain. Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian 

dari ahli materi dan ahli media serta guru matematika SMAN 15 Bandar 

Lampung kelas X, peneliti melakukan revisi terhadap desain produk yang 

dikembangkan berdasarkan masukan-masukan ahli tersebut. Adapun 

saran/masukan untuk perbaikan adalah sebagai berikut: 
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a. Saran/Masukan Ahli Materi 

Tabel 4.3 
Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi 

No Aspek Saran/Masukan untuk perbaikan Hasil Perbaikan 

1. Kelayakan 

Isi 

- Tampilan dipercepat  
- Perbaiki penulisan sama 

dengan (=) pada  contoh soal 
- Tunjukan titik sudut dan 

rusuk pada kubus 
- Buktikan hasil rumus 

diagonal sisi dan ruang 
- Buktikan rumus volume 

kubus dengan kubus satuan 
-  Tambahkan contoh soal di 

sub menu materi 

- Tampilan sudah dipercepat 
- Perbaikan pada peunulisan 

sama dengan (=) pada 
contoh soal  

- Menunjukan titik sudut dan 
rusuk pada kubus 

- Membuktikan hasil rumus 
diagonal sisi dan ruang 

- Membuktikan rumus 
volume dengan kubus 
satuan 

- Penambahan contoh soal di 
sub menu materi 

 
Berdasarkan Tabel 4.3dapat dilihat bahwa perbaikan pada aspek 

kelayakan isi dengan masukan dari validator ahli materi untuk mempercepat 

tampilan, menambahkan soal disetiap sub menu materi, dan membuktikan 

hasil rumus diagonal sisi dan diagonal ruang. Tindak lanjut dari perbaikan 

menurut komentar atau saran dari ahli materi disajikan dalam gambar sebagai 

berikut: 

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.8 Perbaikan penulisan sama dengan (=) pada contoh soal 



 

Pada gambar 4.8dilakukan perbaikan pada penulisan sama dengan (=) 

pada contoh soal atas masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan 

revisi pada gambar di atas adalah  supaya sesuai dengan aturan penulisan  

matematika . 

  

Sebelum revisi: Setelah revisi: 
Gambar 4.9  Membuktikan hasil rumus diagonal sisi dan diagonal ruang 

Pada Gambar 4.9 dilakukan perbaikan dalam menunjukan titik sudut 

dan rusuk pada kubus masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan 

revisi pada gambar di atas adalah  supaya dapat mengetahui titik sudut dan 

rusuk dengan jelas.  

   
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.10  Membuktikan hasil rumus diagonal sisi dan diagonal ruang 



 

Pada Gambar 4.10 dilakukan pembuktian hasil rumus diagonal sisi dan 

diagonal ruang masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan revisi 

pada gambar di atas adalah  supaya dapat mengetahui referensi rumus.  

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.11 Pembuktian rumus volume kubus dengan kubus satuan 

Pada gambar 4.11dilakukan pembuktian hasil rumus  volume kubus 

dengan kubus satuan masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan 

revisi pada gambar di atas adalah  supaya dapat mengetahui referensi rumus. 

  
Setelah revisi: 

Gambar 4.12 penambahan soal 



 

Pada Gambar 4.12 dilakukan penambahan contoh soal di setiap sub 

menu materi atas masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan revisi 

pada gambar di atas adalah  supaya menyesuaikan contoh soal dengan materi.  

b. Saran/Masukan Ahli Media 
 

Tabel 4.4 

Saran Perbaikan Validasi Ahli Media 

No Aspek Saran/Masukan untuk perbaikan Hasil perbaikan 

1. Kelayakan 
isi 

- Warna pada fitur back perlu 
diperbaiki  

- Perbaiki pada irisan saat 
mengiris bidang pada 
bangun ruang 

- warna pada media sudah 
diperbaiki 

- memperbaiki pada irisan saat 
mengiris bidang pada 
bangun 

2. Kemudahan 
Penggunaan 

- perbaiki fitur-fitur media, 
tanda (petunjuk)  pada setiap 
interface. 

- Memperbaiki fitur-fitur 
media, tanda (petunjuk) pada 
setiap interface 

 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa saran/masukan dari validasi ahli 

media untuk aspekkelayakan isi perlu dilakukan perbaikan pada warna pada 

fitur “back” serta memperbaiki pada irisan saat mengiris bidang pada bangun. 

Setelah dilakukan perbaikan, warna pada fitur “back” sudah diubah menjadi 

lebih jelas serta memperbaiki pada irisan saat mengiris bidang pada bangun. 

Untuk aspek kemudahan penggunaan validator ahli media menyarankan 

memperbaiki fitur-fitur media, tanda (petunjuk) pada setiap interface. Karena 

intruksi dalam media kurang jelas. Intruksi sudah sesuai dengan masukan dari 

validator ahli media.Hasil validasi yang memuat saran perbaikan oleh ahli 

media digunakan sebagai perbaikan media pembelajaran. 



 

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.13 Perbaikan Warna pada fitur back 

Pada Gambar 4.13 perbaikan dilakukan  karena warna pada fitur “back” 

pada media pada produk awal pengembangan pemililihan warna yang kurang 

tepat, oleh karena itu dilakukan perbaikan agar lebih jelas fitur dalam 

menggunakan media sehingga dapat mempermudah menggunakan media 

tersebut. 

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.14 Perbaikan pada irisan saat mengiris bidang pada bangun ruang 
 

Pada gambar 4.14Perbaikan pada irisan saat mengiris bidang pada 

bangun ruang dilakukan karena bidang mengiris ditengah bidang tetapi 



 

melewati ujung bidangsehingga tidak sesuai dengan hasil irisan yang berada 

ditengah bidang.  

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.15 Perbaikan button fitur tanda (petunjuk)  pada setiap interface. 

Pada gambar 4.15Dilakukan Perbaikan button fitur tanda (petunjuk)  

pada setiap interface Karena intruksi dalam media kurang jelas sehingga 

dilakukan perbaikan. Alasan validator memberi masukan karena intruksi yang 

jelas akan  memudahakn dalam menggunakan media. 

6. Uji Coba Produk 

Hasil penelitian pada uji coba produk diperoleh melalui penyebaran 

angket kepada kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa, uji coba lapangan 

yang terdiri dari 34 siswa serta uji coba guru sebagai ahli materi. Adapun 

hasil uji coba produk sebagai berikut:  

a. Uji Kelompok Kecil 

Pada uji coba kelompok kecil dimaksudkan untuk menguji 

kemenarikan produk, siswa dalam uji kelompok kecil ini melihat media 

pembelajaran yang diberikan, dan diakhir uji coba produk dengan 

melibatkan 10 siswa yang dipilih secara heterogen berdasarkan 



 

kemampuan dikelas dan jenis kelamin kemudian siswa diberi angket untuk 

menilai kemenarikan media pembelajaran. Uji kelompok kecil dilakukan 

di SMAN 15 Bandar Lampung. Hasil respon siswa terhadap media 

pembelajaran diperoleh rata-rata 78% dengan kriteria interpretasi yang di 

capai yaitu “baik”, hal ini berarti media pembelajaran yang dikembangkan 

oleh peneliti mempunyai kriteria menarik untuk digunakan sebagai alat 

bantu dalam kegiatan belajar mengajar pada materi dimensti tiga untuk 

kelas X SMA. 

 
b. Uji Coba lapangan 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk diuji 

cobakan kembali ke uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan 

untuk meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk secara luas. 

Responden pada uji kelompok besar ini berjumlah 34 siswa SMA kelas X 

dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon siswa terhadap 

kemenarikan media pembelajaran. Uji coba lapangan ini dilakukan di 

SMAN 15 Bandar Lampung. Hasil uji coba lapangan memperoleh rata-rata 

90% dengan kriteria interpretasi yang di capai yaitu “sangat baik”, hal ini 

berarti media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti mempunyai 

kriteria sangat baik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan 

belajar mengajar pada materi dimensi tiga  untuk kelas X SMA. 

 

 



 

c. Uji Coba guru 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan, 

kemudian produk diuji cobakan kembali ke uji coba guru. Uji coba guru 

ini dilakukan untuk meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk 

secara luas. Responden pada uji guru ini berjumlah 1 guru SMAN 15 

Bandar Lampung kelas X dengan cara memberi angket untuk mengetahui 

respon guru terhadap kemenarikan media pembelajaran. Uji coba guru ini 

dilakukan di SMAN 15 Bandar Lampung. Hasil uji coba lapangan 

memperoleh skor 91% dengan kriteria interpretasi yang di capai yaitu 

“sangat baik”, hal ini berarti media pembelajaran yang dikembangkan oleh 

peneliti mempunyai kriteria sangat baik untuk digunakan sebagai alat 

bantu dalam kegiatan belajar mengajar pada materi dimensi tiga 

matematika untuk kelas X SMA. 

 
7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok 

besar untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran menggunakan 

macromedia flash pada materi dimensi tiga, produk dikatakan kelayakannya 

sangat tinggi sehingga tidak dilakukan uji coba ulang. Selanjutnya media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media belajar bagi siswa 

dan guru di SMA  pada materi dimensi tiga untuk kelas X. 

 

 



 

B. Pembahasan  

Padapengembangan media audio visual ini, penelitimenggunakan model 

pengembanganBorg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono  dan 

hanya dibatasi 7 langkah yaitu potensi dan masalah, mengumpulkan 

imformasi, desainproduk, validasidesain, perbaikandesain, 

ujicobaprodukmrevisiproduk. 

1. Potensi dan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masih diperlukannya 

pengembangan media audio visual berbasis Macromedia flash untuk 

meminimalisir kesulitan dalam membayangkan dan merealisasikan bangun-

bangun ruang dimensi tiga. Serupa dengan pernyataan Jiang dalam aden  

yang menyatakan bahwa geometri merupakan salah satu bidang dalam 

matematika yang sangat lemah diserap oleh siswa sekolah.50 Mualdin Sinurat 

mengungkapkan bahwa media pembelajaran matematika berbantuan program 

flash dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa.51 Oleh 

karena itu mengembangkan media audio visual berbasis macromedia flash, 

bisa menjadi solusi dalam permasalahan tersebut sehingga fasilitas yang ada 

bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa dengan baik. 

 

 
                                                             

50Rohmi julia Purbasari, M. Shohibul Kahfi, and Mahmuddin Yunus, “Pengembangan 
Aplikasi Android Sebagai Media Pembelajaran Matematika Pada Materi Dimensi Tiga Untuk 
Siswa SMA Kelas X,” Jurnal Online Universitas Negeri Malang, 2013, 1–11. 

51Mualdi Sinurat, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbantuan Program Flash Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa SMP,” Jurnal Tabularasa PPS Unimed 
12, no. 2 (2015): 154–55. 



 

2. Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengumpulan data, peneliti 

mengetahui kebutuhan media untuk siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. Teori pendukung dalam pengumpulan data diperoleh darisumber 

referensi seperti jurnal-jurnal Matematika yang berkaitan dengan media audio 

visual berbasis Macromedia Flash dan materi dimensi tiga di peroleh dari 

buku Matematika 1 kelas X Rosihan Ari Y.Pengumpulan imformasi terkait 

penelitian dan pengembangan sebuah media pembelajaran ataupun bahan ajar 

yang akan dikembangkan, peneliti juga memperoleh referensi bersumberkan 

penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan olehMustamid yang 

menyatakan bahwa penerapan Macromedia flash  dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika.Nanang Supriadi 

juga mengungkapkan bahwa terdapat dampak positif dari pembelajaran 

menggunakan bahan ajar, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan 

mengenai kemampuan mengembangkan koneksi matematis melalui Buku 

Ajar Elektronik Interatif (BAEI) yang terintegrasi nilai-nilai 

keislaman.52Berdasarkan imformasi yang telah peneliti dapatkan, serta 

potensi-potensi yang terdapat pada penelitian maka dikembangkan  media 

audio visual berbasis Macromedia flash pada materi dimensi tiga. 

 

 

                                                             
52Nanang Supriadi, “Mengembangkan Kemampuan Koneksi Matematis Melalui Buku 

Ajar Elektronik Interaktif (BAEI) Yang Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman,” Jurnal Pendidikan 
Matematika 6, no. 1 (2015): 63–73. 



 

3. Desain Produk 

Padatahapdesain produk dilakukan perancanganpenyajianmateri, contoh 

soal, dan latihan soal yang disesuaikandengan SK dan KD yang 

sudahditentukan.Menurut musfiqon menyatakan untuk kriteria pemilihan 

media yang perlu diperhatikan yakni kesesuaian dengan tujuan, 

ketepatgunaan, keadaan peserta didik, ketersediaan, biaya kecil, dan 

keterampilan guru.53Pemilihan aplikasi sebagai pendukung dalam pembuatan 

media audio visual yang dikembangkan dikarenakan perkembangan 

teknologi, sehingga menyebabkan penggunaan media pembelajaran yang 

paling tepat adalah media audio visual. Media audio visual 

dapatdigunakansebagaialat bantu mengajarkarena media audio visual 

merupakan media yang memilikiunsurgerakandansuara.54Oleh karena itu 

peneliti memilihmacromedia flash karena sofware 

tersebutdapatdigunakanuntukmembuat media visual bergerakatau beranimasi 

yang berbentukdimensiruang. 

4. Validasi Desain 

Hasil validasi ahli materi dan media pada tahap 1 dan 2 nilai rata-rata dari 

semua aspek mengalami peningkatan yang cukup baik dan memenuhi kriteria 

layak. Penilaian ahli materi pada tahap 1 memperoleh persentase rata-rata 

sebesar 75% dengan kriteria “baik” sedangakan pada tahap 2 mengalami 

                                                             
53Nurul Hidayati, “Pelajaran Ekonomi Materi Akuntansi Kelas Xi Ips Di Sma Negeri 1 

Gedangan Sidoarjo,” Jurnal Unesa, 2013, 1–18. 
54Hamzah dan Lamatenggo, Teknologi Komunikasi Dan Informasi Pembelajaran 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 



 

peningkatan diperoleh presentase rata-rata menjadi 91% dengan kriteria 

“sangat baik”. Penilaian ahli media pada tahap 1 memperoleh persentase rata-

rata sebesar 79% dengan kriteria “baik” sedangakan pada tahap 2 mengalami 

peningkatan diperoleh presentase rata-rata menjadi 89% dengan kriteria 

“baik”. Hasil penilaian para ahli, 

dikategorikankelayakannyaberdasarkanskalakelayakan media 

pembelajaran,jika0 � 	54	%	; sangat kurang, jika 55 � 	64	% ; kurang, jika 

65 � 74	%	;	cukup baik, jika 75 � 89	%	; baik, jika 90 � 100	%	; sangat 

baik.55 

5. Revisi Desain 

Hasil revisi desain diperoleh dari masukan para ahli dan guru  

disunting sebagai acuan revisi, selain itu juga pengisian angket validasi yang 

menentukan kelayakan media untuk dapat diujicobakan kepada siswa. Revisi 

ini dilakukan sebagai langkah membuat produk yang layak. Produk yang 

telah dikembangkan kemudian direvisi pada beberapa komponen yang harus 

diperbaiki dalam media, seperti memperbaiki warna pada fitur back dan 

memperbaiki fitur-fitrur media, tanda (petunjuk) pada setiap interface agar 

menjadi lebih menarik serta komponen lain yang harus diperbaiki.Hal 

inisesuai dengan penelitian yang dilakukan olehAli, yang menyatakan bahwa 

mediapembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik 

                                                             
55Ketut Pudjawan I Made Tegeh, I Nyoman Jampel, Model Penelitian Pengembangan 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). 



 

berdasarkan penilaianahli media dan menurut respon siswamendapatkan 

kriteria sangat baik untuk mendukung proses pembelajaran.56 

6. Uji coba Produk 

Setelah media direvisi dan dinyatakan baik untuk diujicobakan, 

kemudian hasil evaluasi angket yang dilakukan pada ujicoba kelompok kecil 

yang diikuti 10 siswa termasuk dalam kategori “baik” dengan rata-rata 

persentase sebesar 84%. Pada hasil uji coba lapangan yang diikuti 34 siswa 

termasuk dalam kategori “sangat baik” dengan rata-rata persentase sebesar 90 

%. Penilaian guru sebagai ahli materi terhadap media ini termasuk dalam 

kategori “sangat baik” dengan rata-rata persentase sebesar 91%.Pernyataan 

yang ditulis dalam angket, terdapat juga tanggapan yang berupa kritik dan 

saran dari para responden yang diberikan, seperti media pembelajaran 

memiliki tampilan menarik 

7. Revisi Produk 

Pada tahap uji coba produk tidak megalami revisi, karena siswa telah 

menyatakan bahwa produk yang dikembangkan sudah baik. Menurut Badan 

Standar Nasional Penddidikan (2006), kriteria kelayakan media yang baik 

dapat ditinjau dari kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, kelayakan 

penyajian.57 Merujuk dari penyataan tersebut pengembangan media audio 

visual berbasis Macromedia flashini memenuhi kriteria kelayakan dan dapat  

                                                             
56D Febriana, “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Group Discovery Learning 

(Gdl) Pada Materi Protista Kelas X Sma Negeri” 4, no. 2 (2015). 
57Hidayati, “Pelajaran Ekonomi Materi Akuntansi Kelas Xi Ips Di Sma Negeri 1 

Gedangan Sidoarjo.” 



 

digunakan sebagai media pembelajaran matematika pada materi dimensi tiga 

dibuktikan dari hasil validasi ahli materi, ahli media, guru dan siswa. 

Kelebihan  produk hasil pengembangan ini memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut : 

a. Media Pembelajaran yang dikembangkan memberikan wawasan 

pengetahuan baru kepada peserta didik sehingga lebih tertarik dalam 

belajar matematika. 

b. Media pembelajaran dengan Macromedia flash pada materi dimensit 

tiga efektif jika digunakan secara mandiri maupun kelompok. 

c. Media Pembelajaran yang dikembangkan dapat dibuka di komputer 

tanpa install Macromedia flash terlebih dahulu. 

Kelebihan  produk hasil pengembangan ini memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut: 

a. Media ini tidak cocok jika digunakan pada sekolah yang belum 

memadai sarana lab komputer.  

b. Media yang dikembangkan hanya menggunakan Macromedia Flash 

pada materi dimensi tiga. 

 

 

  



 

 
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
C. Hasil Penelitian Pengembangan 

Hasil utama dari penelitian ini adalah media audio berbasis 

macromedia flash pada materi dimensi tiga. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan prosedur pengembangan model Brog dan Gall yang telah 

dimodifikasi oleh sugiyono yang dilakukan dari  tahan 1 hingga tahap 7. Data 

hasil setiap tahapan prosedur penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

2. Potensi dan Masalah  

Hasil penelitian melalui wawancara di SMA N 15 Bandar Lampung 

diperoleh potensi bahwa kemajuan tehnologi yang belum bisa dimanfaatkan 

oleh para guru khususnya dalam pembelajaran matematika sedangkan 

beberapa siswa mempunyai fasilitas laptop namun hanya untuk mengerjakan 

tugas sekolah, menonton film dan bermain game. Perkembangan teknologi 

yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan 

beragam bentuk media. Pada masa era kini kemajuan tehnologi sangat 

menuntut para guru untuk kreatif dan inovatif dalam menyampaikan 

pembelajaran terutama dalam pembelajaran matematika khususnya pada 

materi dimensi tiga yang dianggap siswa materi yang sulit. komputer atau 

laptop yang dilengkapi dengan sofwaremacromedia flash tentunya sangat baik 

jika digunakan sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran karena 



 

komputer bisa menayangkan beragam bentuk media sehingga pembelajaran 

menjadi menyenangkan, menarik, mudah dimengerti dan jelas. Sehingga 

masih diperlukannya pengembangan media audio visual berbasis Macromedia 

flash untuk meminimalisir kesulitan dalam membayangkan dan 

merealisasikan bangun-bangun ruang dimensi tiga 

8. Pengumpulan Data 

Hasil penelitian pada pengumpulan data dilakukan melalaui 

pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi sangat penting untuk 

mengetahui kebutuhan dari siswa terhadap produk yang ingin dikembangkan 

melalui penelitian dan pengembangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap 

kebutuhan siswa SMA N 15 Bandar Lampung, bahwa kebutuhan siswa SMA 

yaitu siswa sangat butuh suatu media yang bisa membuat perhatian siswa 

tertuju terhadap materi yang disampaikan dan dapat membayangkan dan 

merealisasikan bangun-bangun ruang dimensi tiga. Selain  itu, peneliti 

mengumpulkan sumber referensi seperti jurnal-jurnal Matematika yang 

berkaitan dengan media audio visual berbasis Macromedia Flash dan buku 

Matematika 1 kelas X Rosihan Ari Y didapatkan materi yaitu dimensi tiga. 

Berdasarkan imformasi yang telah peneliti dapatkan, serta potensi-potensi 

yang terdapat pada penelitian maka dikembangkan media audio visual 

berbasis Macromedia flash pada materi dimensi tiga. 

 

 

 



 

9. Desain Produk 

Hasil penelitian pada desain produk yaitu pembuatan media. Media 

dibuat dengan menggunakan aplikasi macromedia flash dengan bantuan 

program aplikasi photoshop dan handphone sebagai perekam suara. Adapun 

perancangan penyajian isi dalam media diantaranya materi dimensi tiga, contoh 

soal serta latihan soal. Materi dimensi tiga disesuaikan dengan SK/KD 

berdasarkan kurikulum K13. Produk media pembelajaran ini dikemas dalam 

bentuk File exe, Tampilan pokok-pokok hasil dari penelitian dan 

pengembangan ini meliputi sebagai berikut : 

f) Menu Utama 

Pada saat media pembelajaran dibuka terdapat tampilan menu utama 

Tampilan pada gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama 

Padabagian menu utamaterdapatmenupengantar, materi, Standar 

Kompetensi dan Latihan. 

 

 



 

g) Pengantar 

Menu pengantar memuat tampilan nama perancang.Tampilan pada 

gambar 4.2 : 

 

Gambar 4.2 Tampilan Pengantar 

h) Standar Kompetensi 

Menu berikutnya yaitu SK dan KD. SK/KD memuat informasi tentang 

standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi dimensi tiga. Hasil 

tampilan SK dan KD dapat dilihat pada gambar 4.3 : 

 

Gambar 4.3 Tampilan SK dan  KD  

 

 

i) Materi 
 



 

Menu berikutnyaadalahmenu materi.Materiberisibab-bab yang 

dipelajaridalammateri dimensi tiga ini. Materi dimensi tigaterbagimenjadi 

sub-bab.Tampilan menu materi dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.4 Tampilan menu materi 

j) Latihan 

Menu utama selanjutnya adalah menu Latihan. 

Ujikompetensiiniterdiridari7soalpilihanganda dandiakhirnya akan ada 

perolehan nilai skor  yang di dapatkan.Tampilan menu materi dapat dilihat 

pada gambar berikut : 

 

         Gambar 4.5 Tampilan latihan 

 

 

 



 

10. Validasi Desain 

Hasil penelitian pada validasi desain dipeoleh melalui penyebaran angket 

kepada 5 ahli, yang terdiri dari 3 ahli materi, 2 ahli media.Instrumen validasi 

yang disusun dengna acuan standar penilaian BSNP dan menggunakan skala 

likert lima. Adapun hasil validasi ahli sebagai berikut: 

c. Hasil Validasi Ahli Materi  

Validasi ahli materi bertujuan untuk mengujikelengkapan materi, 

kebenaran materi, dan sistematika materi. Adapun validator yang 

menjadi ahli materi terdiri dari 2 dosen matematika dari UIN Raden Intan 

Lampung yaitu Bapak Rizki Wahyu Y.P, M.Pd dan Bapak Fredi Ganda 

Putra, M.Pd. Hasil data validasi materi tahap 1 dan 2 dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Hasil Validasi Tahap 1 dan 2 oleh Ahli Materi 

No. Aspek Analisis 
Tahap 1 Tahap 2 

1 2 1 2 

1 Kelayakan isi 

JumlahSkor 11 17 18 19 

SkorMaksimum 20 20 20 20 

Persentase 55% 85% 90% 95% 

Rata-rata 70% 92% 

Kriteria Cukup Baik Sangat baik 

2 Kebahasaan 

JumlahSkor 7 8 8 10 

SkorMaksimum 10 10 10 10 

Persentase 70% 80% 80% 100% 



 

Rata-rata 75% 90% 

Kriteria Baik Sangat baik 

3 Penyajian 

JumlahSkor 15 17 18 19 

SkorMaksimum 20 20 20 20 

Persentase 75% 85% 90% 95% 

Rata-rata 80% 92% 

Kriteria Baik Sangat baik 

SumberData :Diolahdarihasi penilaianangketahlimateri 

Berdasarkan hasil validasi tahap 1 oleh ahli materi pada Tabel 

4.1,dapat diketahui bahwa validasi ahli materi memperoleh nilai sebagai 

berikut: pada aspek kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 70 % 

dengan kriteria “cukup baik”. Aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 75 % dengan kriteria “baik”. Aspek penyajian diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 80 % dengan kriteria “baik”. 

Hasil dari penilaian ahli materi tahap 1 diperoleh rata-rata nilai 

keseluruhan kelayakan tahap 1 sebesar 75 %. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan berada dalam skor prsentase 

75% - 89% sehingga dinyatakan dalam kriteria “baik” dan direvisi 

seperlunya untuk masing-masing aspek sesuai saran yang diberikan.  

Berdasarkan hasil validasi tahap 2oleh ahli materi dapat diketahui 

bahwa validasi ahli materi memperoleh nilai sebagai berikut: pada aspek 

kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 92% dengan kriteria 

“sangat baik”. Aspek kebahasaan  diperoleh nilai rata-rata sebesar 90% 



 

dengan kriteria “sangat baik”. Aspek penyajian diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 92 % dengan kriteria “sangat baik”.  

Hasil dari penilaian ahli materi tahap 2 diperoleh rata-rata nilai 

keseluruhan kelayakan tahap 2 sebesar 91 %. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan berada dalam skor prsentase 

90% - 100% sehingga dinyatakan dalam kriteria “Sangat baik” dan tidak 

perlu direvisi untuk masing-masing aspek. Selain dalam bentuk tabel 

hasil validasi tahap 1 dan 2 oleh ahli materi disajikan juga data dalam 

bentuk grafik untuk melihat penilaian ahli materi tahap 1 dan 2 dari 

masing-masing validator terdapat 3 aspek yaitu aspek kelayakan isi, 

kebahasaan, dan penyajian. 

Gambar 4.6 
Grafik Hasil Validasi Ahli Materi Tahap 1 dan 2 

 
Terlihat dari Grafik 4.6 hasil validasi ahli materi pada tahap 1 

dan 2 nilai rata-rata dari semua aspek mengalami peningkatan.  

d. Hasil Validasi Ahli Media  
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Validasi ahli Media bertujuan untuk menguji penyajian pada 

media audio visual berbaisi macromedia flash pada materi dimensi 

tiga. Adapun ahli media terdiri dari 1 dosen UIN Raden Intan 

Lampung dengan bapak  Iip Sugiharta, M.Si dan 1 dosen Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan Ibu Wita Kurnia, M.Kom. Hasil analisis 

data validasi ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.2 
Hasil Validator Tahap 1 dan 2 Oleh Ahli Media 

No. Aspek Analisis 
Tahap 1 Tahap 2 

1 2 1 2 

1 Kelayakan isi 

JumlahSkor 14 20 18 20 

SkorMaksimum 20 20 20 20 

Persentase 70% 100% 90% 100% 

Rata-rata 85% 95% 

Kriteria Baik Sangat baik 

2 Kebahasaan 

JumlahSkor 6 9 8 10 

SkorMaksimum 10 10 10 10 

Persentase 60% 90% 80% 100% 

Rata-rata 75% 90% 

Kriteria Baik Sangat baik 

3 Penyajian 

JumlahSkor 12 14 13 15 

SkorMaksimum 15 15 15 15 

Persentase 80% 93% 86% 100% 

Rata-rata 86% 93% 



 

Kriteria Baik Sangat baik 

4 
Kemudahan 
Pengguna 

JumlahSkor 6 8 8 10 

SkorMaksimum 10 10 10 10 

Persentase 60% 80% 80% 100% 

Rata-rata 70% 90% 

Kriteria Cukup Baik Sangat baik 

SumberData :Diolahdarihasilpenilaianangketahli media 

Berdasarkan  hasil validasi tahap 1 diberikan penilaian oleh ahli 

media yang terdiri dari 4 aspek yaitu aspekkelayakan isi, aspek kebahasaan, 

aspek penyajian dan aspek kemudahan penggunaan. Pada aspek kelayakan 

isi diperoleh nilai rata-rata sebesar 85% dengan kriteria “baik”, aspek 

kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 75% dengan kriteria “baik”, 

asepek penyajian diperoleh nilai rata-rata sebesar 86 % dengan kriteria 

“baik” dan aspek kemudahan penggunaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 

70 % dengan kriteria “cukup baik”. 

Hasil dari penilaian ahli media tahap 1 diperoleh rata-rata nilai 

keseluruhan kelayakan tahap 1 sebesar 79 %. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan berada dalam skor prsentase 75% - 

89% sehingga dinyatakan dalam kriteria “baik” dan direvisi seperlunya 

untuk masing-masing aspek sesuai saran yang diberikan.  

Berdasarkan  hasil validasi tahap 2 diberikan penilaian oleh ahli 

media yang terdiri dari 4 aspek yaitu aspekkelayakan isi, aspek kebahasaan, 

aspek penyajian dan aspek kemudahan pengguna. Pada aspek kelayakan isi 



 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 85 % dengan kriteria “sangat baik”. Aspek 

kebahasaan diperoleh nilai rata-rata sebesar 90 % dengan kriteria “sangat 

baik”. Aspek penyajian diperoleh nilai rata-rata sebesar 93 % dengan 

kriteria “sangat baik” dan aspek kemudahan penggunaan  diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 90 % dengan kriteria “sangat baik”. 

Hasil dari penilaian ahli media tahap 2 diperoleh rata-rata nilai 

keseluruhan kelayakan tahap 2 sebesar 89 %. Dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan berada dalam skor prsentase 75% - 

89% sehingga dinyatakan dalam kriteria “baik”. Selain dalam bentuk tabel 

hasil validasi tahap 1 dan 2 oleh ahli media disajikan juga data dalam bentuk 

grafik untuk melihat hasil penilaian ahli media tahap 1 dan 2 dari  masing-

masing validator terhadap aspekkelayakan isi, aspek kebahasaan, aspek 

penyajian dan aspek kemudahan penggunaan. 

 

Gambar 4.7 
Grafik Hasil Validasi Ahli Media Tahap 1 dan 2 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kelayakan isiKebahasaan PenyajianKemudahan penggunaan

Tahap 1

Tahap 2



 

Terlihat dari Grafik 4.7 hasil validasi ahli media pada tahap 1 dan 2 

nilai rata-rata dari semua aspek mengalami peningkatan. 

Berdasarkan penilaian hasil validasi ahli materi dan media pada tahap 

1 dan 2 nilai rata-rata dari semua aspek mengalami peningkatan yang cukup 

baik dan sudah  memenuhi kriteria layak dan tidak dilakukan perbaikan 

kembali. 

11. Revisi Desain 

Hasil dari angket validasi diperoleh informasi sebagai acuan dalam 

melakukan revisi desain. Setelah desain produk divalidasi melalui penilaian 

dari ahli materi dan ahli media serta guru matematika SMAN 15 Bandar 

Lampung kelas X, peneliti melakukan revisi terhadap desain produk yang 

dikembangkan berdasarkan masukan-masukan ahli tersebut. Adapun 

saran/masukan untuk perbaikan adalah sebagai berikut: 

c. Saran/Masukan Ahli Materi 

Tabel 4.3 
Saran Perbaikan Validasi Ahli Materi 

No Aspek Saran/Masukan untuk perbaikan Hasil Perbaikan 

1. Kelayakan 

Isi 

- Tampilan dipercepat  
- Perbaiki penulisan sama 

dengan (=) pada  contoh soal 
- Tunjukan titik sudut dan 

rusuk pada kubus 
- Buktikan hasil rumus 

diagonal sisi dan ruang 
- Buktikan rumus volume 

kubus dengan kubus satuan 
-  Tambahkan contoh soal di 

sub menu materi 

- Tampilan sudah dipercepat 
- Perbaikan pada peunulisan 

sama dengan (=) pada 
contoh soal  

- Menunjukan titik sudut dan 
rusuk pada kubus 

- Membuktikan hasil rumus 
diagonal sisi dan ruang 

- Membuktikan rumus 
volume dengan kubus 
satuan 



 

- Penambahan contoh soal di 
sub menu materi 

 
Berdasarkan Tabel 4.3dapat dilihat bahwa perbaikan pada aspek 

kelayakan isi dengan masukan dari validator ahli materi untuk mempercepat 

tampilan, menambahkan soal disetiap sub menu materi, dan membuktikan 

hasil rumus diagonal sisi dan diagonal ruang. Tindak lanjut dari perbaikan 

menurut komentar atau saran dari ahli materi disajikan dalam gambar sebagai 

berikut: 

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.8 Perbaikan penulisan sama dengan (=) pada contoh soal 

Pada gambar 4.8dilakukan perbaikan pada penulisan sama dengan (=) 

pada contoh soal atas masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan 

revisi pada gambar di atas adalah  supaya sesuai dengan aturan penulisan  

matematika . 



 

  

Sebelum revisi: Setelah revisi: 
Gambar 4.9  Membuktikan hasil rumus diagonal sisi dan diagonal ruang 

Pada Gambar 4.9 dilakukan perbaikan dalam menunjukan titik sudut 

dan rusuk pada kubus masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan 

revisi pada gambar di atas adalah  supaya dapat mengetahui titik sudut dan 

rusuk dengan jelas.  

   
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.10  Membuktikan hasil rumus diagonal sisi dan diagonal ruang 

Pada Gambar 4.10 dilakukan pembuktian hasil rumus diagonal sisi dan 

diagonal ruang masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan revisi 

pada gambar di atas adalah  supaya dapat mengetahui referensi rumus.  



 

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.11 Pembuktian rumus volume kubus dengan kubus satuan 

Pada gambar 4.11dilakukan pembuktian hasil rumus  volume kubus 

dengan kubus satuan masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan 

revisi pada gambar di atas adalah  supaya dapat mengetahui referensi rumus. 

  
Setelah revisi: 

Gambar 4.12 penambahan soal 

Pada Gambar 4.12 dilakukan penambahan contoh soal di setiap sub 

menu materi atas masukan atau saran dari validator ahli materi. Alasan revisi 

pada gambar di atas adalah  supaya menyesuaikan contoh soal dengan materi.  

d. Saran/Masukan Ahli Media 
 
 
 



 

Tabel 4.4 

Saran Perbaikan Validasi Ahli Media 

No Aspek Saran/Masukan untuk perbaikan Hasil perbaikan 

1. Kelayakan 
isi 

- Warna pada fitur back perlu 
diperbaiki  

- Perbaiki pada irisan saat 
mengiris bidang pada 
bangun ruang 

- warna pada media sudah 
diperbaiki 

- memperbaiki pada irisan saat 
mengiris bidang pada 
bangun 

2. Kemudahan 
Penggunaan 

- perbaiki fitur-fitur media, 
tanda (petunjuk)  pada setiap 
interface. 

- Memperbaiki fitur-fitur 
media, tanda (petunjuk) pada 
setiap interface 

 

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa saran/masukan dari validasi ahli 

media untuk aspekkelayakan isi perlu dilakukan perbaikan pada warna pada 

fitur “back” serta memperbaiki pada irisan saat mengiris bidang pada bangun. 

Setelah dilakukan perbaikan, warna pada fitur “back” sudah diubah menjadi 

lebih jelas serta memperbaiki pada irisan saat mengiris bidang pada bangun. 

Untuk aspek kemudahan penggunaan validator ahli media menyarankan 

memperbaiki fitur-fitur media, tanda (petunjuk) pada setiap interface. Karena 

intruksi dalam media kurang jelas. Intruksi sudah sesuai dengan masukan dari 

validator ahli media.Hasil validasi yang memuat saran perbaikan oleh ahli 

media digunakan sebagai perbaikan media pembelajaran. 



 

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.13 Perbaikan Warna pada fitur back 

Pada Gambar 4.13 perbaikan dilakukan  karena warna pada fitur “back” 

pada media pada produk awal pengembangan pemililihan warna yang kurang 

tepat, oleh karena itu dilakukan perbaikan agar lebih jelas fitur dalam 

menggunakan media sehingga dapat mempermudah menggunakan media 

tersebut. 

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.14 Perbaikan pada irisan saat mengiris bidang pada bangun ruang 
 

Pada gambar 4.14Perbaikan pada irisan saat mengiris bidang pada 

bangun ruang dilakukan karena bidang mengiris ditengah bidang tetapi 



 

melewati ujung bidangsehingga tidak sesuai dengan hasil irisan yang berada 

ditengah bidang.  

  
Sebelum revisi: Setelah revisi: 

Gambar 4.15 Perbaikan button fitur tanda (petunjuk)  pada setiap interface. 

Pada gambar 4.15Dilakukan Perbaikan button fitur tanda (petunjuk)  

pada setiap interface Karena intruksi dalam media kurang jelas sehingga 

dilakukan perbaikan. Alasan validator memberi masukan karena intruksi yang 

jelas akan  memudahakn dalam menggunakan media. 

12. Uji Coba Produk 

Hasil penelitian pada uji coba produk diperoleh melalui penyebaran 

angket kepada kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa, uji coba lapangan 

yang terdiri dari 34 siswa serta uji coba guru sebagai ahli materi. Adapun 

hasil uji coba produk sebagai berikut:  

b. Uji Kelompok Kecil 

Pada uji coba kelompok kecil dimaksudkan untuk menguji 

kemenarikan produk, siswa dalam uji kelompok kecil ini melihat media 

pembelajaran yang diberikan, dan diakhir uji coba produk dengan 

melibatkan 10 siswa yang dipilih secara heterogen berdasarkan 



 

kemampuan dikelas dan jenis kelamin kemudian siswa diberi angket untuk 

menilai kemenarikan media pembelajaran. Uji kelompok kecil dilakukan 

di SMAN 15 Bandar Lampung. Hasil respon siswa terhadap media 

pembelajaran diperoleh rata-rata 78% dengan kriteria interpretasi yang di 

capai yaitu “baik”, hal ini berarti media pembelajaran yang dikembangkan 

oleh peneliti mempunyai kriteria menarik untuk digunakan sebagai alat 

bantu dalam kegiatan belajar mengajar pada materi dimensti tiga untuk 

kelas X SMA. 

b. Uji Coba lapangan 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil, kemudian produk diuji 

cobakan kembali ke uji coba lapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan 

untuk meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk secara luas. 

Responden pada uji kelompok besar ini berjumlah 34 siswa SMA kelas X 

dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon siswa terhadap 

kemenarikan media pembelajaran. Uji coba lapangan ini dilakukan di 

SMAN 15 Bandar Lampung. Hasil uji coba lapangan memperoleh rata-rata 

90% dengan kriteria interpretasi yang di capai yaitu “sangat baik”, hal ini 

berarti media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti mempunyai 

kriteria sangat baik untuk digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan 

belajar mengajar pada materi dimensi tiga  untuk kelas X SMA. 

c. Uji Coba guru 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan, 

kemudian produk diuji cobakan kembali ke uji coba guru. Uji coba guru 



 

ini dilakukan untuk meyakinkan data dan mengetahui kemenarikan produk 

secara luas. Responden pada uji guru ini berjumlah 1 guru SMAN 15 

Bandar Lampung kelas X dengan cara memberi angket untuk mengetahui 

respon guru terhadap kemenarikan media pembelajaran. Uji coba guru ini 

dilakukan di SMAN 15 Bandar Lampung. Hasil uji coba lapangan 

memperoleh skor 91% dengan kriteria interpretasi yang di capai yaitu 

“sangat baik”, hal ini berarti media pembelajaran yang dikembangkan oleh 

peneliti mempunyai kriteria sangat baik untuk digunakan sebagai alat 

bantu dalam kegiatan belajar mengajar pada materi dimensi tiga 

matematika untuk kelas X SMA. 

13. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok 

besar untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran menggunakan 

macromedia flash pada materi dimensi tiga, produk dikatakan kelayakannya 

sangat tinggi sehingga tidak dilakukan uji coba ulang. Selanjutnya media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media belajar bagi siswa 

dan guru di SMA  pada materi dimensi tiga untuk kelas X. 

D. Pembahasan  

Padapengembangan media audio visual ini, penelitimenggunakan 

model pengembanganBorg and Gall yang telah dimodifikasi oleh Sugiyono  

dan hanya dibatasi 7 langkah yaitu potensi dan masalah, mengumpulkan 

imformasi, desainproduk, validasidesain, perbaikandesain, 

ujicobaprodukmrevisiproduk.Alasan peneliti membatasi hanya 7 langkah 



 

karna keterbatasan biaya, 

waktusertakekurangankemampuanpenelitidalammengembangkan media 

ini.Telahdijelaskanjugadalam Al-Quran Surat An-Nisaayat 28 yang berbunyi: 

 ُ��ِ�ُ�  ُ �َ�ٰ�ُ أَن ُ�َّ�َِ� َ��ُ�ۡ�ۚ وَُ��َِ�  ٱ��    �َ��ِ�ٗ��  ٱۡ�ِ

Artinya :  Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 

manusia dijadikan bersifat lemah. 

Sejalan dengan ayat itu bahwa manusia penuh dengan kekurangan dan 

keterbatasan, sehingga ada beberapa yang patut deberikan keringanan sesuai 

dengan kemampuandanusaha. 

8. Potensi dan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masih diperlukannya 

pengembangan media audio visual berbasis Macromedia flash untuk 

meminimalisir kesulitan dalam membayangkan dan merealisasikan bangun-

bangun ruang dimensi tiga.Serupa dengan pernyataan Jiangdalam aden yang 

menyatakan bahwa geometri merupakan salah satu bidang dalam matematika 

yang sangat lemah diserap oleh siswa sekolah. Mualdin Sinurat 

mengungkapkan bahwa media pembelajaran matematika berbantuan program 

flash dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa.Oleh 

karena itu mengembangkan media audio visual berbasis macromedia flash, 

bisa menjadi solusi dalam permasalahan tersebut sehingga fasilitas yang ada 

bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa dengan baik. 



 

9. Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengumpulan data, peneliti 

mengetahui kebutuhan media untuk siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. Teori pendukung dalam pengumpulan data diperoleh darisumber 

referensi seperti jurnal-jurnal Matematika yang berkaitan dengan media audio 

visual berbasis Macromedia Flash dan materi dimensi tiga di peroleh dari 

buku Matematika 1 kelas X Rosihan Ari Y.Pengumpulan imformasi terkait 

penelitian dan pengembangan sebuah media pembelajaran ataupun bahan ajar 

yang akan dikembangkan, peneliti juga memperoleh referensi bersumberkan 

penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan olehMustamid yang 

menyatakan bahwa penerapan Macromedia Flash  dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika.Nanang Supriadi 

juga mengungkapkan bahwa terdapat dampak positif dari pembelajaran 

menggunakan bahan ajar, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan 

mengenai kemampuan mengembangkan koneksi matematis melalui Buku 

Ajar Elektronik Interatif (BAEI) yang terintegrasi nilai-nilai 

keislaman.Berdasarkan imformasi yang telah peneliti dapatkan, serta potensi-

potensi yang terdapat pada penelitian maka dikembangkan  media audio 

visual berbasis Macromedia flash pada materi dimensi tiga. 

10. Desain Produk 

Padatahapdesain produk dilakukan perancanganpenyajianmateri, contoh 

soal, dan latihan soal yang disesuaikandengan SK dan KD yang 

sudahditentukan.Menurut musfiqon menyatakan untuk kriteria pemilihan 



 

media yang perlu diperhatikan yakni kesesuaian dengan tujuan, 

ketepatgunaan, keadaan peserta didik, ketersediaan, biaya kecil, dan 

keterampilan guru.Pemilihan aplikasi sebagai pendukung dalam pembuatan 

media audio visual yang dikembangkan dikarenakan perkembangan 

teknologi, sehingga menyebabkan penggunaan media pembelajaran yang 

paling tepat adalah media audio visual. Media audio visual 

dapatdigunakansebagaialat bantu mengajarkarena media audio visual 

merupakan media yang memilikiunsurgerakandansuara.Oleh karena itu 

peneliti memilihmacromedia flash karena sofware 

tersebutdapatdigunakanuntukmembuat media visual bergerakatau beranimasi 

yang berbentukdimensiruang. 

11. Validasi Desain 

Hasil validasi ahli materi dan media pada tahap 1 dan 2 nilai rata-rata dari 

semua aspek mengalami peningkatan yang cukup baik dan memenuhi kriteria 

layak. Penilaian ahli materi pada tahap 1 memperoleh persentase rata-rata 

sebesar 75% dengan kriteria “baik” sedangakan pada tahap 2 mengalami 

peningkatan diperoleh presentase rata-rata menjadi 91% dengan kriteria 

“sangat baik”. Penilaian ahli media pada tahap 1 memperoleh persentase rata-

rata sebesar 79% dengan kriteria “baik” sedangakan pada tahap 2 mengalami 

peningkatan diperoleh presentase rata-rata menjadi 89% dengan kriteria 

“baik”. Hasil penilaian para ahli, 

dikategorikankelayakannyaberdasarkanskalakelayakan media 

pembelajaran,jika0 � 	54	%	; sangat kurang, jika 55 � 	64	% ; kurang, jika 



 

65 � 74	%	;	cukup baik, jika 75 � 89	%	; baik, jika 90 � 100	%	; sangat 

baik. 

12. Revisi Desain 

Hasil revisi desain diperoleh dari masukan para ahli dan guru  

disunting sebagai acuan revisi, selain itu juga pengisian angket validasi yang 

menentukan kelayakan media untuk dapat diujicobakan kepada siswa. Revisi 

ini dilakukan sebagai langkah membuat produk yang layak. Produk yang 

telah dikembangkan kemudian direvisi pada beberapa komponen yang harus 

diperbaiki dalam media, seperti memperbaiki warna pada fitur back dan 

memperbaiki fitur-fitrur media, tanda (petunjuk) pada setiap interface agar 

menjadi lebih menarik serta komponen lain yang harus diperbaiki.Hal 

inisesuai dengan penelitian yang dilakukan olehAli, yang menyatakan bahwa 

mediapembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik 

berdasarkan penilaianahli media dan menurut respon siswamendapatkan 

kriteria sangat baik untuk mendukung proses pembelajaran. 

13. Uji coba Produk 

Setelah media direvisi dan dinyatakan baik untuk diujicobakan, 

kemudian hasil evaluasi angket yang dilakukan pada ujicoba kelompok kecil 

yang diikuti 10 siswa termasuk dalam kategori “baik” dengan rata-rata 

persentase sebesar 84%. Pada hasil uji coba lapangan yang diikuti 34 siswa 

termasuk dalam kategori “sangat baik” dengan rata-rata persentase sebesar 90 

%. Penilaian guru sebagai ahli materi terhadap media ini termasuk dalam 

kategori “sangat baik” dengan rata-rata persentase sebesar 91%.Pernyataan 



 

yang ditulis dalam angket, terdapat juga tanggapan yang berupa kritik dan 

saran dari para responden yang diberikan, seperti media pembelajaran 

memiliki tampilan menarik 

14. Revisi Produk 

Pada tahap uji coba produk tidak megalami revisi, karena siswa telah 

menyatakan bahwa produk yang dikembangkan sudah baik. Menurut Badan 

Standar Nasional Penddidikan (2006), kriteria kelayakan media yang baik 

dapat ditinjau dari kelayakan isi, kelayakan kebahasaan, kelayakan penyajian. 

Merujuk dari penyataan tersebut pengembangan media audio visual berbasis 

Macromedia flashini memenuhi kriteria kelayakan dan dapat  digunakan 

sebagai media pembelajaran matematika pada materi dimensi tiga dibuktikan 

dari hasil validasi ahli materi, ahli media, guru dan siswa. 

Kelebihan  produk hasil pengembangan ini memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut : 

d. Media Pembelajaran yang dikembangkan memberikan wawasan 

pengetahuan baru kepada peserta didik sehingga lebih tertarik dalam 

belajar matematika. 

e. Media pembelajaran dengan Macromedia flash pada materi dimensit 

tiga efektif jika digunakan secara mandiri maupun kelompok. 

f. Media Pembelajaran yang dikembangkan dapat dibuka di komputer 

tanpa install Macromedia flash terlebih dahulu. 

Kelebihan  produk hasil pengembangan ini memiliki beberapa 

kelebihan sebagai berikut: 



 

c. Media ini tidak cocok jika digunakan pada sekolah yang belum 

memadai sarana lab komputer.  

d. Media yang dikembangkan hanya menggunakan Macromedia Flash 

pada materi dimensi tiga. 

 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan media berupa media audio 

vsiual sebagai media pembelajaran matematika menggunakan macromedia 

flash dengan metode penelitian Borg and Gall yang dimodifikasi oleh 

Sugiyono yang meliputi tahapan: 

- Potensi dan masalah : 

Perkembangan tehnologi dan fasilitas yang ada di sekolah dan dimiliki 

siswa seperti  laptop dimanfaatkan oleh guru dan siswa pada materi 

dimensi tiga menggunakan macromedia flash  dalam proses pembelajaran 

matematika 

- Pengumpulan data : 

pengumpulan data diperoleh dari sumber referensi seperti jurnal-jurnal 

Matematika yang berkaitan dengan media audio visual berbasis 

Macromedia Flash dan materi dimensi tiga di peroleh dari buku 

Matematika 1 kelas X Rosihan Ari  

- Desain produk : 

Desain produk macromedia flash yang dikembangkan menyajikan materi, 

contoh soal,serta latihan soal  

 

 



 

- Validasi desain : 

Hasil validasi oleh ahli materi memperoleh skor kelayakan materi dari 

ketiga aspek diperoleh rata-rata 91% dengan kriteria “Sangat Baik”. Hasil 

validasi oleh ahli media memperoleh skor kelayakan media dari keempat 

aspek diperoleh rata-rata 89% pada kriteria “baik”. Media layak 

diujicobakan. 

- Revisi desain : 

Media yang telah dikembangkan sudah layak untuk digunakan/diterapkan 

pada proses pembelajaran dengan data validasi yang diisi oleh ahli media 

dan ahli materi sebagai validator, maka media ini dinyatakan memenuhi 

persyaratan untuk layak digunakan sebagai media. 

- Uji coba produk : 

Media diuji cobakan dengan uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 10 

siswa memperoleh skor presentase 78 %, uji coba kelompok besar yang 

terdiri dari 34 siswa memproleh skor presentase 90%. 

- Revisi produk : 

Skor presentase pada uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok 

besar telah memenuhi kriteria kelayakannya sehingga tidak dilakukan uji 

coba ulang. 

 

 

 

 



 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk Media audio visual berbasis 

Macromedia flash dengan Macromedia flash  pada materi dimensi tiga  ini 

adalah: 

1. Media audio visual berbasis Macromedia flash dengan Macromedia 

flash  pada materi dimensi tiga hanya menyajikan materi dimensi tiga 

sehingga diharapkan untuk pengembangan Media Media audio visual 

berbasis Macromedia flash dengan Macromedia flash selanjutnya dapat 

dikembangkan dengan meteri yang lebih luas. 

2. Media audio visual berbasis Macromedia flash dengan Macromedia 

flash  pada materi dimensi tiga masih banyak kekurangan dalam 

pembuatan atau pengembangannya sehingga pengembangan media 

audio visual selanjutnya dapat dikembangkan media audio visual 

berbasis macromedia flash pada materi dimensi tiga yang lebih baik, 

agar dapat membuat motivasi dan ketertarikan siswa dalam mengikuti 

pelajaran matematika dengan aktif. 
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