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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
INTERAKTIF TIPE SIMULASI BERBASIS KOMPUTER PADA 

PESERTA DIDIK SMP NEGERI 3NATAR 
TAHUN AJARAN 2017/2018 

Oleh 

Rahmat Diyanto Fitri Dwi Kusuma 

 Strategi penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dibutuhkan untuk 
mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Adapun 
permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran dimulai dengan 
pembelajaran yang membosankan, kesulitan dalam memahami materi yang 
berdampak pada nilai peserta didik yang belum tuntas berdasarkan kriteria ketuntasan 
minimum (KKM). Media pembelajaran berbasis komputer dapat dikemas dengan 
menarik karena dapat dikombinasikan dengan teks, gambar, animasi, dan video 
sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam pembelajaran. Penelitian ini 
bertujuan mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis komputer yang 
interaktif  pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan dengan 
menggunakan software Macromedia Flash. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah R&D (Research and Development) atau penelitian dan 
pengembangan dengan metode Borg and Gall. Media pembelajaran dikembangkan 
melalui tahap validasi ahli materi dan ahli media serta penilaian dari guru matematika 
dan peserta didik.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 
media pembelajaran yang dikembang secara keseluruhan memenuhi kriteria 
kelayakan setelah melewati validasi secara keseluruhan yaitu pada ahli media dengan 
persentase 90 % dan ahli materi dengan presentase 87%. Sedangkan pada uji coba 
produk oleh peserta didik diperoleh persentase 92% dengan kategori sangat baik. 
Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran matematika interaktif  pada materi 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel berbasis komputer menggunakan software 
Macromedia Flash  yang telah dikembangkan dalam penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar.  

 

Kata kunci: Media Pembelajaran, Macromedia Flash, Komputer  



 



 

MOTTO 

 

 ِخَرةِ �ٓأ�ۡلٱُد �ۡ َء وَع�َٓفِإَذا َجا �ۚ فَـَلَها �ُۡتم�َۡأَسأ �َۡوِإن �ۡ�ۖ ِألَنُفِسُكم �َۡسنُتم�َۡأح �َۡسنُتم�َۡأح �ِۡإن 

 
ُ
َولِيَُتبـُِّروْا َما  �َٖكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرَّة  ِجدَ �َۡمس�ۡلٱُخُلوْا �َۡوِلَيد �ۡوْا ُوُجوَهُكم ُٔ لَِيس

  ٧بِيًرا �ْۡا َتت�َۡعَلو

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 
kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang 
saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) 
untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, 
sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk 

membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”. 

(QS. Al-Israa: 7)1 

 
  

                                                             
1Pustaka Al-Hanan, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surakarta: PT Riels Grafika, 2009, hal. 255.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang mampu mengasah kemampuan logika 

berpikir dan anlisis. Seperti yang diungkapkan Johnson dan Rising, bahwa 

matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, 

matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan secara 

cermat, jelas, dan akurat, representasinya dengan simbol yang padat, lebih berupa 

bahasa simbol yang mengenai ide dari pada mengenai bunyi.2 Hal serupa juga 

dikatakan oleh Kline bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang 

dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, 

dan alam.3 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, matematika merupakan ilmu yang 

mampu mengasah kemampuan logika berpikir dan analisis yang menggunakan 

bahasa yang cermat, jelas, akurat yang dituangkan dalam bentuk simbol. Oleh karena 

itu suatu hal yang wajar jika matematika menjadi mata pelajaran wajib di sekolah 

serta menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam UN (Ujian Nasional). 

Matematika dipelajari di sekolah bukan semata-mata hanya untuk keperluan 

praktis saja, tetapi matematika mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

pendidikan. Selain itu matematika juga berperan besar dalam perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat. Untuk menguasai dan 

menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat 

sejak dini. Peserta didik diharapkan memiliki berbagai kemampuan agar kualitas 

pembelajaran matematika lebih baik. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah menurut Permendiknas No. 22 adalah: (1) memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) 
                                                             

2Erman Suherman, dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung:Jica, 
2003), hal. 17. 

3Ibid., hal. 17.  



 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan (5) 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupam, yaitu memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah.4 

Kesulitan para peserta didik dalam memahami materi dan tuntutan ketuntasan 

belajar membuat mereka lebih cenderung memilih untuk menghafalkan rumus 

praktis.5 Peserta didik merasa terbantu dan dipermudah ketika menggunakan rumus 

praktis untuk menyelesaikan soal matematika. Apalagi menjelang ujian, peserta didik 

lebih bersemangat menghafalkan rumus-rumus praktis. Penggunaan rumus praktis 

matematika secara berlebihan tentunya dapat mengakibatkan terabaikannya 

pemahaman konsep yang seharusnya dikuasi oleh para peserta didik. Hal tersebut 

tentunya  bisa menumpulkan daya analisis peserta didik sehingga peserta didik 

kesulitan untuk menyelesaikan soal matematika dengan berbagai variasi. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 April 

2017 pukul 10.00 WIB di SMPN 3 Natar Lampung Selatan dengan ibu Sulasmi, 

S.Pd, beliau menjelaskan bahwa peserta didik kurang memahami konsep materi pada 

saat proses pembelajaran sedang berlangsung yang berakibat pada rata-rata hasil 

belajar matematika peserta didik kelas VIII dapat dilihat pada data tabel berikut: 

Tabel 1 

Nilai Ujian Akhir semester Ganji 

No. 
Kelas Nilai Jumlah 

Siswa 

Persentase nilai 

dibawah rata-rata X < 72 X ≥72 

                                                             
4 Ito Masitoh “Peningkatan Pemahaman Konesep Matematika dan Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis Siswa Kelas V Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Eksploratif”. (Jurnal 
Pendidikan Matematika)  hal. 1. 

5 Rani Kristina Dewi “Pengembangan Multimedia Pembelajaran  Matematika Math-
Tainment Materi Pokok Garis dan Sudut Untuk SMP Kelas VII”. (Jurnal Pendidikan Matematika 2011)  
hal. 3. 



 

1 VIII A 22 10 32 68% 

2 VIII B 17 14 31 54% 

3 VIII C 23 11 34 68% 

Rata-rata total (%) 60% 40% 
  Sumber : Dokumentasi SMPN 3 Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017.6 
Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar matematika  

masih tergolong rendah.  Hal itu dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang 

memperoleh nilai UAS di bawah rata-rata mencapai 60% pada tahun ajaran 

2016/2017. Pada kelas VIII A yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata mencapai 

68% , kelas VIII B yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata mencapai 54%, 

sedangkan kelas VIII C yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata mencapai 68%. 

Hal ini tidak sesuai dengan syarat kriteria ketuntasan minimal belajar siswa yang 

ditentukan oleh pihak sekolah yaitu: 72. 

Oleh karena itu, keberhasilan suatu peserta didik ditentukan oleh peranan guru 

dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik suatu materi 

pelajaran. pendidik perlu berupaya menggunakan berbagai metode maupun strategi 

yang bervariasi, serta menyiapkan bahan ajar yang sesuai dan tepat sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk senang dalam belajar matematika serta mampu dimanfaatkan  

siswa sebagai sumber belajar mandiri dan mampu untuk memahami konsep materi 

yang diberikan. Salah satu bahan ajar yang sesuai dan tepat digunakan untuk peserta 

didik adalah dengan memodifikasi media pembelajaran dalam wahana yang menarik 

sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap pelajaran matematika. Berdasarkan 

penelitian De Porter, manusia dapat menyerap suatu materi sebanyak 70% dari yang 

dikerjakan, 50% dari apa yang didengar dan dilihat (audio visual), sedangkan dari 

yang dilihatnya 30%, dari yang didengarnya hanya 20%, dan dari yang dibaca hanya 

10%.7 

 

 

                                                             
6 Dokumentasi SMPN 3 Natar Lampung Selatan tahun pelajaran 2016-2017 
7 Priyanto Hidayatullah, Making Educational Animation Using Flash, (Bandung: Informatika, 

2008), hal.2.  



 

Di dalam Al-qur’an, Allah menggambarkan pentingnya peranan media dalam  

surat Al-Alaq ayat 1-5 : 

 

ِ  ٱ�َۡ�أۡ   ِيَرّ�َِ�  �ۡ��ِ � �َ�ٰ�َ َ��ََ�   �َ��ََ�  ٱ�� َوَر��َ�  ٱ�َۡ�أۡ   �ِ�ۡ� َ��ٍَ�  ٱۡ�ِ

ۡ�َ�مُ 
َ
ِي  � ٱۡ� ِ  ٱ�� � �َ���َ ِ�َ��َۡ�� �  َ����َ  َ�ٰ�َ� ٓ إِن�   �َ�� �َۡ� َ�ۡ��َۡ�  ٱۡ�ِ ��َ َ�ٰ�َ�  ٱۡ�ِ

 ��َ�َۡ�َ�   
Artinya:  

”1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; 2) Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah; 3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah; 4) yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam; 5) Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”8 

 

Dalam ayat tersebut tersirat sebuah perintah dari Allah SWT kepada manusia, 

untuk senantiasa memperkaya ilmu pengetahuan dengan suatu isyarat yaitu 

“bacalah”. Ketika membaca, kita memerlukan sesuatu untuk dibaca dan sarana untuk 

membaca, sarana ini disebut media. Oleh karena itu, dalam pembelajaran media 

menjadi salah satu komponen penting yang dapat memberikan dukungan yang sangat 

besar terhadap efektivitas pembelajaran. Seiring dengan berkembangnya teknologi 

dan komunikasi sekarang ini, telah menghadirkan komputer sebagai media 

pembelajaran. Namun, pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran masih 

belum maksimal. Komputer lebih banyak digunakan sebagai alat untuk dipelajari 

dalam pelajaran TIK (Teknologi Informatika dan Komunikasi) bukan sebagai media 

pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran selain TIK. Oleh karena itu, hal 

tersebut memicu banyaknya media pembelajaran yang dikembangkan dengan 

                                                             
8M. Said, Al-Qur’an Al-Karim, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987),  hal. 537.  



 

berbasis komputer. 

Salah satu bentuk aplikasi komputer yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

adalah multimedia. Multimedia merupakan bentuk teknologi komputer yang 

melibatkan berbagai media dalam satu perangkat lunak (software) serta memiliki 

kemampuan interaktif tinggi sebagai sarana dalam menyampaikan berbagai 

informasi, serta sarana untuk memperoleh umpan balik bagi peserta didik. 

Penggunaan multimedia menjadi salah satu alternatif bagi seorang guru untuk 

memilih media pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajarkan, 

hal ini dikarenakan multimedia memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

media yang lainnya. Kelebihan multimedia pembelajaran yaitu dapat menarik 

perhatian peserta didik, meningkatan kualitas penyampaian informasi, memiliki 

kemampuan interaktif karena multimedia dapat dikombinasi dengan teks, suara, 

gambar, video dan animasi. Aplikasi multimedia matematika sebagai bahan ajar atau 

perangkat lunak (software) pembelajaran dapat menyajikan konsep dan keterampilan 

antara unsur dan unsur lainnya yang sulit diajarkan dan dipelajari melalui buku 

semata. Oleh karena itu, diharapkan dengan penggunaan multimedia sebagai media 

pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik dapat 

lebih memahami konsep materi yang diajarkan. Untuk itu, dengan melihat 

permasalahan di atas dan perkembangan teknologi yang semakin  maju namun belum 

dimanfaatkan secara optimal di dunia pendidikan maka muncullah sebuah gagasan 

untuk membuat sebuah multimedia pembelajaran yang dapat menarik perhatian 

peserta didik. Multimedia pembelajaran tersebut dapat berupa multimedia yang di 

dalamnya dikemas unsur hiburan (Entertainment). Perpaduan dan kombinasi antara 

matematika dan unsur hiburan dapat menjadi salah satu alternatif desain multimedia 

pembelajaran berbasisi komputer yang efektif. Unsur hiburan dimaksudkan untuk 

menarik perhatian sehingga peserta didik dapat menyukai pelajaran matematika dan 

menghindarkan kejenuhan peserta didik dapat pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membuat suatu kesimpulan bahwa 

pentingnya multimedia pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran matematika 

agar peserta didik lebih menyukai pelajaran matematika yang dapat membuat peserta 



 

didik lebih mudah memahami konsep materi yang diajarkan. Berdasarkan latar 

belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“Pengembangan multimedia pembelajaran matematika interaktif berbasis teknologi 

komputer”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Peserta didik menganggap matematika sebagai pelajaran yang abstrak dan 

penuh simbol sehingga sulit dipahami. 

2. Peserta didik cenderung lebih memilih untuk menghafalkan rumus praktis 

daripada memahami konsep materi.  

3. Media pembelajaran yang digunakan masih sederhana. 

4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran masih 

belum optimal.  

5. Belum ada multimedia pembelajaran matematika interaktif berbasis teknologi 

komputer yang dapat mempermudah peserta didik memahami konsep materi 

matematika. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan multimedia pembelajaran 

matematika  yang menghasilkan produk berupa aplikasi matematika berbasis 

komputer dengan materi pokok sistem persamaan linear dua variabel untuk SMPN 3 

Natar Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, masalah dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  mengembangkan multimedia pembelajaran matematika  yang 

menghasilkan produk berupa aplikasi matematika berbasis komputer dengan 

materi pokok sistem persamaan linear dua variabel? 

2. Bagaimana keefektivan multimedia pembelajaran matematika yang 



 

dikembangkan? 

E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghasilkan multimedia pembelajaran matematika  yang menghasilkan 

produk berupa aplikasi matematika berbasis komputer dengan materi pokok sistem 

persamaan linear dua variabel. 

2. Untuk mengetahui tingkat keefektivan multimedia pembelajaran matematika yang 

dikembangkan.  

 
F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Peserta Didik 

a. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

b. Meningkatkan semangat peserta didik untuk belajar kreatif dan inovatif dalam 

pembelajaran matematika. 

c. Meningkatkan rasa cinta terhadap pelajaran matematika. 

2. Bagi Pendidik  

a. Menjadi salah satu alternatif dalam memilih media pembelajaran matematika 

b. Mengoptimalkan pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. 

 
G. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar lebih terarah dan terencana penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian 

dibatasi sebagai berikut : 

 

 



 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah pengembangan multimedia pembelajaran matematika 

berbasis teknologi komputer. 

2. Subjek Penelitian 

Peserta didik di SMPN 3 Natar Lampung Selatan tahun ajaran  2017/ 2018. 
 

H. Produk yang Diharapkan 
Produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah multimedia pembelajaran 

berupa aplikasi matematika dengan materi pokok sistem persamaan linear dua 

variabel yang berbasis teknologi komputer untuk mata pelajaran matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau  pengantar. Selain itu, kata media juga 

berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, 

dan secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau 

pengantar sumber pesan dengan penerima pesan.9 Gerlach dan Ely 

mengatakan bahwa media adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi agar siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.10 Menurut para pakar, media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran yang terdiri atas buku, tape recorder, kaset, video camera, video 

recorder, film, slide (gambar), foto, gambar, grafik, televise, dan computer. 

“Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap 

siswa.”11  

Media pembelajaran bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa 

untuk terjadinya proses belajar. Sanjaya mengatakan bahwa media 

pembelajaraan meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan pesan dan 

perangkat lunak yang mengandung pesan. Media bukan hanya berupa alat 

atau bahan, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang memungkinkan siswa 

                                                             
9Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hal.243.  
10 Ibid., hal. 243. 
11 Hamalik, Prosedur Belajar Mengajar, Jakarta: Bumi Aksara, 1994. 



 

memperoleh pengetahuan.12 Dengan demikian, media pembelajaran dapat 

disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga mendorong 

terciptanya proses belajar pada diri siswa. Pada mulanya, media 

pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi guru untuk mengajar 

dan media yang digunakan pun baru sebatas alat bantu visual. Sekitar 

pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan alat 

audio mulai dilakukan sehingga lahirlah alat bantu audio-visual. Sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya 

dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media 

pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer 

dan internet. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 
informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Fungsi media dalam 
proses pembelajaran ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut. 

 
G 
   Metode 

 
Gambar 2.1 Fungsi Media Pembelajaran  
 

Dalam kegiatan interaksi antara siswa dan lingkungan, fungsi media dapat 
diketahui berdasarkan kelebihan media dan hambatan yang mungkin timbul 
dalam proses pembelajaran. Tiga kelebihan kemampuan media adalah 
sebagai berikut: 
1. Kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan 

menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. 

2. Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali 

objek atau kejadian dengan berbagai perubahan (manipulasi) sesuai 

                                                             
12 Sanjaya Wina, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008. 

Guru Siswa Media  pesan 



 

keperluan, misalnya ukuran, kecepatan, warnanya diubah serta dapat pula 

diulang-ulang pengajiannya, 

3. Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang 

besar jumlahnya dalam satu kali pengajian secara serempak, misalnya 

siaran TV atau radio. 

Secara umum, media pembelajaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa 

lampau. Dengan perantaraan gambar, potret, slide dan lain-lain. 

2. Mengamati benda atau peristiwa yang suka dikunjungi, baik karena 

jaraknya jauh, berbahaya, atau dilarang. 

3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar 

diamati secara langsung karena ukurannya yang terlalu besar atau terlalu 

kecil. 

4. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. 

5. Mengamati dengan teliti binatang-binatang yang sukar diamati secara 

langsung karena sukar ditangkap. 

6. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk 

didekati. 

7. Mengamati dengan jelas benda-benda yang mudah rusak atau sukar 

diawetkan. 

8. Dengan mudah membandingkan sesuatu. 

9. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat. 

10. Dapat melihat secara lambat gerakan-gerakan yang berlangsung secara 



 

cepat. 

11. Mengamati gerakan-gerakan mesin atau alat yang sukar diamati secara 

langsung. 

12. Melihat bagian-bagian yang tersembunyi dari suatu alat. 

13. Melihat ringkasan dari suatu rangkaian pengamatan yang panjang atau 

lama. 

14. Dapat menjangkau audien yang besar jumlahnya dan mengamati suatu 

objek secara serempak. 

15. Dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan temponya masing-

masing. 

c. Jenis  Media Pembelajaran 

Media pembelajaran dikelompokkan mejadi tiga yaitu: 

1. Media visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra penglihatan. Media ini hanya digunakan guru untuk 

membantu menyampaikan isi materi pelajaran. 

2. Media audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. 

3. Media audio visual 

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan 

visual atau bisa disebut media pandang-dengar. Audio visual akan 



 

menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan 

optimal. 

d. Peran Teknologi Komputer Sebagai Media Pembelajaran 

Fletcher dan Glass mengemukakan bahwa potensi teknologi komputer 

sebagai media pembelajaran matematika begitu besar, komputer  dapat 

dimaanfaatkan untuk mengatasi perbedaan individual siswa, mengajarkan 

konsep, melaksanakan perhitungan, dan menstimulir belajar siswa.13 Bagi 

siswa yang tergolong slow learner, komputer dapat membantu dengan cara 

mengulang-ulang materi sampai beberapa kali hingga ia menguasai benar 

materi yang telah disampaikan oleh guru. Melalui program komputer dapat 

memberikan akses pada siswa untuk menganalisis dan mengeksplorasi 

konsep matematika, sehingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih 

dalam konsep tersebut. National Council of  Teacher of Mathematics 

(NCTM) mengatakan bahwa komputer merupakan salah satu media 

teknologi yang sangat potensial untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

matematika karena melalui komputer siswa dapat mengecek lebih banyak 

lagi contoh atau format-format representasi yang secara visual dapat dilihat 

dan diamati secara langsung, sehingga siswa dengan mudah merumuskan 

dan mengeksplorasi konjektur-konjektur matematika.14  

Penggunaan teknologi komputer akan memudahkan guru dalam 

penyelenggaraan proses pembelajaran terutama yang berhubungan dengan 
                                                             

13 Rahayu Kariadinata, e. Al. “Desain dan Penngembangan Perangkat Lunak (Software) 
Pembelajarana Matematika Berbasis Multimedia”. (Jurnal Pendidikan Matematika Juli 2007) Vol. 1 
No. 2. hal. 2. 

14 Rahayu Kariadinata, Ibid., hal 3. 



 

grafik dan gambar. Kemudian dengan berkembangnya teknologi pada era 

sekarang ini, banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan 

media pembelajaran. Program aplikasi yang sering digunakan antara lain 

simulation game, multimedia presentation, interactive study case, dan lain-

lain.  

2. Multimedia Pembelajaran Interaktif 

a. Pengertian Multimedia pembelajaran 

Multimedia dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Multimedia bisa 

berupa kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara, dan video. Dewasa ini, 

pada umumnya arti multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, 

teks, suara, video, dan animasi.15 Penggabungan ini merupakan suatu 

kesatuan secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi 

pelajaran. Sedangkan menurut Seels & Richey, multimedia atau teknologi 

terpadu merupakan cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan 

belajar dengan memadu berbagai jenis media yang dikendalikan komputer.16  

Menurut Munir, multimedia merupakan media pembelajaran yang efektif 

dan efisien berdasarkan kemampuannya menyentuh berbagai panca indra 

seperti penglihatan dan pendengaran. Kemampuan multimedia memberikan 

pengajaran secara individu dengan melalui sistem tutor pribadi karena 

kemampuan multimedia dalam mengulang informasi, sehingga multimedia 

dapat memacu motivasi belajar, dapat memberikan penjelasan yang lebih 

                                                             
15 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan proses belajar mengajar Yang Kreatif 

dan Efektif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 162. 
16 Ibid, hal. 166 



 

baik dan lebih lengkap, serta memudahkan untuk mengulang 

pembelajaran.17 

Multimedia dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan 

multimedia interaktif. 

a. Multimedia linear  

Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi alat 

pengontrol apapun dan dapat dioperasikan oleh penggunanya. 

Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan). Contoh : TV dan film. 

b. Multimedia interaktif  

Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi alat 

pengontrol dan dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna 

dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Contoh: pembelajaran 

interaktif, aplikasi game, dan lainnya18. Model-model multimedia 

pembelajaran menurut Padmanthara yaitu tutorial, drill and practice, 

simulasi, instructional games, hybrid, socratic, inquiry dan 

informational19. Penjabaran dari masing-masing model tersebut adalah 

sebagai berikut:   

1) Tutorial  

                                                             
17 Riena Septra Nery, “Pengembangan Multimedia pada Pokok Bahasan Program Linear 

yang menggunakan Metode Simplek” (Jurnal Pendiidikan Matematika dan Sains UNSRI, Vol. 1, No. 2, 
2013), hal. 3. 

18 Hamdani Hamid, Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 
2013), hal. 226. 

19Ariesto Hadi Sutopo, Multimedia Interaktif dengan Flash, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 
hal. 134-139. 



 

Model tutorial adalah salah satu jenis model pembelajaran yang 

memuat  penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, 

latihan dan  branching yang sesuai. Disebut branching karena terdapat 

berbagai cara untuk berpindah atau bergerak melalui pembelajaran 

berdasarkan jawaban atau respon peserta didik terhadap bahan-bahan, 

soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Model tutorial bertujuan untuk 

menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu, komputer 

menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan dan memberikan 

umpan balik sesuai dengan jawaban peserta didik.  

2)  Drill and Practice  

Model drill and practice menganggap bahwa konsep dasar telah 

dikuasai oleh  peserta didik dan mereka sekarang siap untuk 

menerapkan rumus -rumus, bekerja dengan kasus-kasus konkret, dan 

menjelajahi daya tangkap mereka terhadap materi. Cara kerja Drill and 

practice ini terdiri dari tampilan dari sebuah pertanyaan atau masalah, 

penerimaan respon dari peserta pelatihan, periksa jawaban, dan 

dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya berdasarkan kebenaran 

jawaban.  

3) Hybrid  

Model hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih model 

multimedia pembelajaran. Contoh model hybrid adalah penggabungan 

model tutorial dengan model drill and practice dengan tujuan untuk 

memperkaya kegiatan peserta didik, menjamin ketuntasan belajar, dan 



 

menemukan metode-metode yang berbeda untuk meningkatkan 

pembelajaran 

4) Socratic  

Model ini berisi percakapan atau dialog antara pengguna pelatihan 

dengan komputer dalam natural language. Bila pengguna pelatihan 

dapat menjawab sebuah pertanyaan disebut Mixed-Initiative CAI. 

Socratic berasal dari penelitian dalam bidang intelegensia semua 

(Artificial Intelegence) dibandingkan dengan dunia pendidikan atau 

bidang CAI itu sendiri.   

5) Problem Solving  

Model problem solving adalah latihan yang sifatnya lebih tinggi 

daripada drill and practice. Tugas yang meliputi beberapa langkah dan 

proses disajikan kepada peserta didik yang menggunakan komputer 

sebagai alat atau sumber untuk mencari pemecahan. Dalam program 

problem solving yang baik, komputer sejalan dengan pendekatan 

peserta didik terhadap masalah, dan menganalisis kesalahan-kesalahan 

mereka. Pemecahan masalah mirip dengan drill and practice, namun 

dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, karena peserta didik tidak 

sekedar mengingat konsep-konsep atau materi dasar, melainkan 

dituntut untuk mampu menganalisis dan sekaligus memecahkan 

masalah.   

6) Simulations  



 

Simulasi dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi peserta 

didik, dengan maksud untuk memperoleh pengertian global tentang 

proses. Simulasi digunakan untuk memperagakan sesuatu 

(keterampilan) sehingga peserta didik merasa seperti berada dalam 

keadaan yang sebenarnya. Simulasi banyak digunakan pada 

pembelajaran materi yang membahayakan, sulit, atau memerlukan 

biaya tinggi, misalnya untuk melatih pilot pesawat terbang atau 

pesawat tempur.   

7) Instructional Games   

Model ini jika didesain dengan baik dapat memanfaatkan sifat 

kompetitif peserta didik untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. 

Seperti halnya simulasi, game pembelajaran yang baik sukar dirancang 

dan perancang harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana 

permainan, integritas tujuan pembelajaran tidak hilang. Jenis 

permainan ini tepat jika diterapkan pada peserta didik yang senang 

bermain. Bahkan, jika didesain dengan baik sebagai sarana bermain 

sekaligus belajar, maka akan lebih meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik.   

8) Inquiry  

Model Inquiry adalah suatu sistem pangkalan data yang dapat 

dikonsultasikan oleh peserta didik, dimana pangkalan data tersebut 

berisi data yang dapat memperkaya pengetahuan peserta didik.  

9)  Informational  



 

Informasional biasanya menyajikan informasi dalam bentuk daftar 

atau tabel. Informasional menuntut interaksi yang sedikit dari pemakai 

Menurut Bates, apabila kita ingin mengembangkan multimedia, perlu 

memperhatikan aspek-aspek atau kriteria, yaitu: aksesibilitas, biaya, 

efektivitas dalam pembelajaran, interaktivitas, pengorganisasian, kebaruan, 

dan kecepatan revisi.20 

Berdasarkan uraian diatas, Salah satu pengembangan multimedia interaktif yaitu 

dengan menggunakan metode simulasi. Simulasi adalah satu metode pelatihan yang 

memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan (imakan) yang mirip dengan keadaan 

yang sesungguhnya. Simulasi merupakan penggambaran suatu sistem atau proses 

dengan peragaan memakai model statistik atau pemeran. Metode simulasi akan 

membantu peserta didik dalam mengasah kemampuan dan keterampilan. Mereka 

dapat berlatih memperagakan sesuatu dalam bentuk virtual terlebih dahulu sebelum 

melakukan secara langsung. Hal tersebut membantu peserta didik untuk 

memberikan pengalaman dalam memori sebelum memperagakan secara langsung 

suatu kegiatan atau aktivitas. 

Perkembangan multimedia khususnya pada simulasi sangat pesat dan memiliki 

peran penting dalam persiapan melakukan sesuatu. Simulasi menggambarkan 

sesuatu lebih lebih realistis. Simulasi dikembangkan dan diimplementasikan ke 

dalam kurikulum, sehingga siswa akan mampu mengembangkan keterampilan 

prosedural secara obyektif dan edukatif. Penggunaan simulasi akan terus 

memungkinkan perkembangan pesat keterampilan dan memaksimalkan 

pengalaman dan pelatihan, sehingga membuat mereka lebih siap dan mahir saat 

                                                             
20 Ibid. hal. 227. 



 

menghadapi sesuatu serta membantu siswa untuk memahami konsep materinya.  

b. Desain Multimedia Pembelajaran 

Desain multimedia pembelajaran adalah membuat spesifikasi secara rinci 

mengenai arsitektur, gaya, dan kebutuhan materi untuk suatu produk media 

pembelajaran. Spesifikasi dibuat cukup rinci sehingga dibutuhkan beberapaa 

tahapan dalam pembuatannya. Pada tahap material collecting dan assembly 

tidak diperlukan keputusan baru tetapi menggunakan apa yang sudah 

ditentukan pada tahap desain. Tahap desain merupakan hal yang sangat 

penting sebelum melakukan proses produksi. Proses produksi baru dilakukan 

apabila desain antar muka (interface design) dan seluruh aspek isi telah 

selesai.  

Menurut Philips & Di Giorgio terdapat tiga macam desain multimedia 

pembelajaran sebagai berikut:21 

1. Desain Dokumentasi 

Tahap desain dokumentasi meliputi requirements specification 

(spesifikasi yang dibutuhkan) dan storyboard (alur cerita). Sebuah 

rancangan sebelum dioleh menjadi produk terlebih dahulu dicatat dalam 

bentuk requirements specification dan storyboard. Requirements 

specification mendefinisikan secara jelas fungsi dan scope proyek dan 

memberi pemahaman yang jelas tentang struktur termasuk isi. Storyboard 

mendefinisikan hal-hal yang dibutuhkan dalam setiap layar. 

                                                             
21Phillips Rob, The Developer’s Handbook to Interactive Multimedia: A Practical Guide for 

Educational Applications, London: Kogan, hal. 59-104.  



 

2. Desain Navigasi 

Ada beberapa skema navigasi dalam multimedia pembelajaran, yaitu: 

a. Linier 

Keuntungan dari linier adalah informasi dapat disajikan bagian demi 

bagian, sedangkan kekurangannya, yaitu  pengguna tidak dapat dengan 

mudah kembali kepada informasi sebelumnya. 

b. Hirarki 

Keuntungan struktur ini yaitu pengguna relatif mudah untuk kembali 

ke bagian informasi tertentu. 

c. Hirarki campuran 

Keuntungan struktur ini adalah pengguna dengan mudah mengakses 

informasi. Salah satu kekurangannya adalah terlalu banyak tingkatan 

sehingga sulit bagi pengguna mengetahui pada level mana dia saat ini. 

d. Konsentris 

Struktur navigasi ini agak berbeda. Pengetahuan dasar dapat 

mengandung sejumlah topik, informasi dapat dipisah ke dalam definisi 

tertentu 

c. Hipermedia 

Struktur ini memfasilitasi pendekatan konstruktivistik. Salah satu 

keuntungan struktur ini adalah memungkinkan peserta didik 

membangun pengetahuan sesuai cara mereka. 

d. Ekspisit 

Menu pada struktur ini mengarahkan pada rangkaian linier yang 



 

umumnya diakses melalui tombol navigasi. Berikut, sebelumnya, 

lanjut, lagi, kembali, dan sebagainya. Tombol juga dapat menggunakan 

icon atau anak panah. 

3. Desain grafis 

Desain grafis merupakan hal yang sangat penting agar multimedia 

pembelajaran menjadi efektif. Desain grafis terdiri dari: 

a. Desain layar 

Desain layar menjadi komunikasi visual untuk menyampaikan pesan 

secara interaktif. Ada beberapa aspek desain layar yaitu: 

1) The Brief 

2) Layout 

3) Direction 

4) Format 

5) Graphics 

b. Elemen-elemen desain 

Elemen-elemen desain penting digunakan dalam kaitannya dengan 

pokok persoalan, elemen-elemen tersebut sebagai berikut. 

1) Garis 

2) Bentuk 

3) Struktur 

4) Keseimbangan 

5) Ruang 

6) Warna 



 

7) Teks 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam desain multimedia 

pembelajaran, antara lain: 

1. Pemilihan jenis huruf 

2. Penggunaan animasi dan video 

3. Penggunaan warna 

4. Penggunaan audio 

Berdasarkan uraian tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain 

multimedia pembelajaran berbasis komputer adalah  storyboard, desain 

navigasi, desain grafis, yang didalamnya terdapat elemen-elemen seperti; 

layout, warna, teks, animasi, video, dan audio. Dengan pemilihan yang tepat 

dalam mendesain multimedia pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar peserta didik. 

c. Indikator Multimedia Interaktif 

Indikator kelayakan bahan ajar multimedia interaktif dilihat dari aspek 

pembelajaran meliputi: 

1. Kejelasan rumusan Kompetensi Dasar.  

2. Kejelasan indikator pencapaian kompetensi.  

3. Relevansi antara KD, Indikator, Materi, dan Evaluasi.  

4. Kejelasan petunjuk belajar.  

5. Pemberian motivasi 

6. Sistematika penyajian materi.  

7. Kemenarikan sajian materi. 



 

8.  Kejelasan uraian materi. 

9.  Pemberian contoh.  

10. Pemberian latihan untuk menguasai konsep.  

11. Pemberian kesempatan berlatih secara mandiri.22 

3. Macromedia Flash 8 

Macromedia flash  merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan 

desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau aplikasi lainnya 

yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan penggunaan proyek 

yang dibangun dengan flash, bisa terdiri atas teks, gambar, animasi, video atau 

efek-efek lainnya.23 program ini mempunyai beberapa keunggulan dibanding 

program lain sejenis karena mampu membuat tombol interaktif, membuat 

gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan. Software ini 

mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan software animasi lainnya 

diantaranya adalah program yang berorientasi objek, mampu mendesain gambar 

berbasis vektor, kemampuannya menghasilkan animasi gerak dan suara dan 

dapat dipergunakan sebagai software pembuat situs website, serta masih banyak 

keunggulan lainnya dibandingkan dengan software animasi lain. Dengan 

keunggulan dan kelebihan yang dimilikinya, Macromedia Flash Professional 

8.0 sebagai teknologi Audiovisual, mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang 

dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. 

                                                             
22http://dwiasihrahaayu.blogspot.co.id/2013/11/multimedia-interaktif_28.html. 
23Ruwaida Muhammad, “Penggunaan Animasi Dengan Macromedia Flash Untuk 

Meningkatkan Daya Ingat Terhadap Matematika Pada Materi Geometri di Kelas X SMA Negeri 3 
Banda Aceh”. Jurnal Pendidikan Matematika., Volume XII No. 2 (Februari 2012), hal. 5. 



 

Software Macromedia Flash 8.0 sangat berguna dalam mendukung 

kesuksesan sebuah presentasi dan proses belajar mengajar (PBM). Dalam 

Macromedia Flash 8.0, kita dapat memasukan elemen-elemen seperti gambar 

atau movie, animasi, presentasi, game dapat digunakan sebagai tool untuk 

mendesain web, dan berbagai aplikasi multimedia lainnya. Sebagai sebuah 

media pendidikan Macromedia Flash tentunya memiliki kelebihan dan 

kekurangannya sendiri. Macromedia Flash sebagai sebuah media pembelajaran 

berbasis multimedia mempunyai kelebihan dari presentasi multimedia lain 

sebagai berikut: 

1. Pengguna program macromedia flash dapat dengan mudah dan bebas dalam 

berkreasi membuat animasi dengan gerakan bebas sesuai alur adegan 

animasi yang dikehendakinya. 

2. Macromedia flash dapat menghasilkan file dengan ukuran yang kecil, hal ini 

dikarenakan flash menggunakan animasi dengan vektor. 

3. Macromedia flash menghasilkan file bertipe (ekstensi). FLA yang bersifat 

fleksibel, karena dapat dikonversikan menjadi file bertipe swf, html, gif, jpg, 

png, exe, mov, hal ini yang memungkinkan pengguna program macromedia 

flash untuk berbagai keperluan yang kita inginkan. 

4. Lebih dapat memahami materi yang dipelajari karena setiap materi disajikan 

simulasinya. 

5. Dapat berinteraksi dengan media karena bersifat interaktif. 

Macromedia flash sebagai alternatif media pembelajaran memiliki 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Bagi seorang pemula perlu waktu belajar yang lama dalam mempelajari 

macromedia flash  sebagai software desain grafis. 

2. Menunya tidak user friendly. 

3. Perlu banyak referensi tutorial. 

4. Bahasa pemprogramannya agak susah. 

5. Belum ada template di dalamnya. 

6. Ukuran file besar. 



 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang mendukung pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vivit Febrian Danang Priandana dan I Gusti 

Putu Asto B. Dalam jurnal Pendidikan Teknik Elektro FT Universitas Negeri 

Semarang, (2015) yang berjudul ”Pengembangan Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif Berbantuan Software Macromedia Flash Pada 

Kompetensi Dasar Menerapkan Macam-Macam Gerbang Dasar Rangkaian 

Logika Di Smk Negeri 2 Bojonegoro”. Menyatakan bahwa “Hasil penelitian 

yang diperoleh adalah Untuk hasil respon siswa terhadap media pembelajaran 

didapatkan hasil dari beberapa aspek, yaitu: (1) aspek kemenarikan media 

pembelajaran mendapatkan respon yang baik oleh siswa dengan rating 81,9%, 

(2) aspek kejelasan media pembelajaran juga mendapatkan respon yang baik 

oleh siswa dengan rating 83,6% dan, (3) aspek kemanfaatan media 

pembelajaran mendapatkan respon yang sangat baik oleh siswa dengan rating 

87,2%. Sehingga total untuk respon siswa terhadap media pembelajaran adalah 

83,8% dengan kategori baik. Sedangkan hasil kelulusan siswa dengan 

menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif berbantuan software 

Macromedia Flash kelulusan siswa mencapai 93,3% dan untuk siswa yang tidak 

lulus atau tidak tuntas hanya 6,7%24. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ratnasari dalam skripsi yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Multimedia Camtasia Studio Dengan Bantuan 

Geogebra Pada Materi Kubus dan Balok Untuk Peserta Didik SMP Kelas 

VIII”. Menyatakan bahwa, “(1) aspek tampilan bahan ajar mendapatkan respon 

yang sangat baik oleh peserta didik dengan rating 94%, (2) aspek isi materi 

mendapatkan respon yang sangat baik oleh peserta didik dengan rating 93%, (3) 

                                                             
24Vivit Febrian Danang Priandana, I Gusti Putu Asto B. “Pengembangan Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif  Berbantuan Software MacromediaFlashPada Kompetensi Dasar  Menerapkan 
Macam- Macam  Gerbang Dasar Rangkaian Logika Di SMK Negeri 2 Bojonegoro”. Jurnal Pendidikan 
teknik elektro, Vol. 04.No. 01 (Januari 2015). 



 

aspek kegunaan bahan ajar memperoleh respon yang sangat baik oleh peserta 

didik dengan rating 87%. Sehingga total untuk respon peserta didik terhadap 

bahan ajar yang dikembangkan mendapatkan rating sebesar 91,3%.25 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Saputra dan Bambang Eka Purnama, 

dalam judul. ”Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Untuk Mata 

Kuliah Organisasi Komputer”. Menyatakan bahwa, ”Media Pembelajaran 

Interaktif untuk mempelajari Organisasi Komputer dapat membantu user dalam 

pembelajaran yang mandiri. Selain itu, tampilan yang menarik dan fasilitas 

suara yang ada membuat user lebih tertarik untuk belajar”26. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Habibi dalam skripsi yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Multimedia Menggunakan 

Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Etnomatematika”. Menyatakan bahwa, “(1) 

Aspek kualitas isi mendapatkan respon yang sangat baik oleh peserta didik 

dengan rating 89%, (2) aspek kebahasaan mendapatkan respon yang sangat baik 

oleh peserta didik dengan rating 89%, (3) aspek penggunaan mendapatkan 

respon yang sangat baik oleh peserta didik dengan rating 90%, (4) aspek 

keterlaksanaan mendapatkan respon yang sangat baik oleh peserta didik dengan 

rating 84% dengan kriteria sangat baik. Sehingga persentase keseluruhan media 

pembelajaran yang telah dikembangkan diperoleh hasil 92%.27  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ruwaida Muhammad dalam jurnal yang 

berjudul, “Penggunaan Animasi Dengan Macromedia Flash Untuk 

Meningkatkan Daya Ingat Terhadap Matematika Pada Materi Geometri di 

Kelas X SMA Negeri 3 Banda Aceh”. Menyatakan bahwa, “(1) aspek 

kemudahan dalam mengingat materi mendapatkan respon yang sangat baik oleh 

peserta didik dengan rating 96,15%, (2) aspek kemudahan memahami materi 
                                                             

25Dewi Ratnasari, “Pengembangan bahan ajar multimedia camtasia Studio Dengan Bantuan 
Geogebra pada materi kubus dan balok untuk peserta didik smp kelas VIII”,  (Skripsi Institut Agama 
Islam Negeri Raden Intan Lampung , Juni 2016)., hal. 80. 

26Wawan Saputra, Bambang Eka Purnama, ”Pengembangan Multimedia Pembelajaran 
Interaktif Untuk  Mata Kuliah Organisasi Komputer”.  Journal Speed , Volume 04 No 2 (Januari 
2012). 

27 Bayu Habibi, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Multimedia Menggunakan 
Kvisoft Flipbook Maker Berbasis Etnomatematika”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung , Juli 2017)., hal. 72. 



 

mendapatkan respon yang sangat baik oleh peserta didik dengan rating 80,77%, 

(3) aspek keaktifan peserta didik mendapatkan respon yang sangat baik oleh 

peserta didik dengan rating 100%, (4) aspek suasana pembelajaran yg 

menyenangkan mendapatkan respon yang sangat baik oleh peserta didik dengan 

rating 100%. Sehingga persentase keseluruhan media pembelajaran yang telah 

dikembangkan diperoleh hasil sebesar 94.23%.28 

Dari kelima penelitian yang relevan di atas dapat diambil hasil bahwa kelima 

penelitian mengalami hasil yang positif. Pada penelitian yang pertama didapat 

bahwa hasil kelulusan siswa dengan menggunakan media pembelajaran mencapai 

93,3% dan untuk siswa yang tidak lulus atau tidak tuntas hanya 6,7%,  penelitian 

yang kedua didapat hasil bahwa penelitian ini dapat  membantu user dalam 

pembelajaran yang mandiri, pada penelitian ketiga media membantu siswa dalam 

proses pembelajaran, pada penelitian keempat media dapat dikaitkan dengan 

permainan tradisional sebagai contoh dalam mengimplementasikan materi dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada penelitian kelima media yang 

dikembangkan dengan menggunakan macromedia flash dapat meningkatkan daya 

ingat peserta didik terhadap materi yang  telah dipelajari. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang mampu melatih kemampuan 

logika berpikir dan analisis. Sering kali peserta didik akan menemui materi yang 

bersifat abstrak. Hal tersebut terkadang membuat peserta didik merasa kesulitan 

untuk memahami konsep materi yang dipelajari. Oleh karena itu, perlu adanya 

suatu media pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam memahami 

materi yang dimaksud. Media pembelajaran yang efektif harus mampu 

menghadirkan beberapa bentuk materi pembelajaran seperti; teks, gambar, 

animasi, suara, video, dan simulasi kejadian nyata dalam satu bentuk atau satu 

wadah program, agar lebih mudah digunakan dan membuat materi pembelajaran 

tersebut mudah dipahami. Pembelajaran dengan tampilan gambar, animasi, suara, 

                                                             
28Ruwaida Muhammad., Op.Cit., hal. 12. 



 

video,  tulisan yang menarik dan petunjuk yang jelas akan sangat membantu siswa 

untuk merangsang pikiran dan memahami konsep materi dengan lebih jelas. 

Multimedia pembelajaran interaktif, dapat membantu peserta didik memahami 

materi pembelajaran dengan lebih mudah, menarik dan dapat membuat peserta 

didik merasakan kejadian nyata melalui simulasi serta dapat membantu peserta 

didik untuk belajar mandiri menurut karakteristik yang dimilikinya. dapat 

membantu untuk belajar mandiri menurut karakteristik yang dimilikinya. Media 

pembelajaran yang akan  dikembangkan menggunakan komputer berupa aplikasi 

matematika yang akan dikaitkan pada materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV) menggunakan software macromedia flash 8. Tahap dalam 

mengembangkan media pembelajaran berupa multimedia pembelajaran interaktif 

berbasis komputer yaitu peneliti pertama kali mengenali potensi dan masalah 

yang didapat, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data yang mendukung untuk 

dijadikan sebagai data awal, lalu dilanjutkan dengan mendesain produk, lalu 

dilanjutkan lagi dengan validasi desain dengan beberapa ahli yaitu media, dan 

materi, untuk mengetahui keakuratan isi media pembelajaran, lalu dilanjutkan 

dengan perbaikan mendesain produk yang telah di validasi dan setelah itu produk 

di uji cobakan di lapangan. 

Berdasarkan kajian teori dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, 

selanjutnya dapat disusun kerangka berpikir untuk memperoleh jawaban 

sementara atas permasalahan yang akan diteliti. Kerangka pemikiran tersebut 

adalah sebagai berikut.. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 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.29 Tujuan metode penelitian pengembangan ini digunakan 

untuk mengembangkan produk model dan hasil dari produk tersebut divalidasi untuk 

mengetahui tingkat keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat 

luas. Pada penelitian ini dikembangkan media pembelajaran yang bersifat multimedia 

berbasis komputer. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah peserta didik  kelas 

VIII SMP/MTs. Pengembangan dilaksanakan pada mata pelajaran Matematika 

dengan pokok bahasan “Sistem Persamaan Linear Dua Variabel”. Penelitian ini 

dilakukan dan dilaksanakan di SMPN 3 Natar Lampung Selatan. 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Suharismi Arikunto adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.30 Secara umum metode penelitian 

adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

pengembangan Borg and Gall, yaitu: Suatu proses yang digunakan untuk 

                                                             
29Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet: 21, (Bandung: Alpabeta, 2014), hal. 297 
30 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 16. 



 

mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan. Langkah-langkah 

dalam proses ini pada umumnya dikenal sebagai siklus Research and Development, 

yang terdiri dari: pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, 

mengembangkannya menjadi sebuah produk, pengujian terhadap produk yang telah 

dirancang, dan peninjauan ulang dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasill 

uji coba bahwa temuan dari kegiatan pengembangan yang dilakukan mempunyai 

obyektivitas.31 

Metode pengembangan telah diuraikan oleh Borg and Gall bahwa secara 

konseptual, metode pendekatan penelitian dan pengembangan terdiri dari 10 langkah 

umum, yaitu: 

1. Research and information collecting 

Pendekatan ini meliputi studi literatur permasalahan yang akan dikaji dan 

persiapan merumuskan kerangka kerja penelitian. 

2. Planning  

Langkah ini adalah langkah merumuskan kecakapan dan keahlian yang 

berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada 

tahapan dan pelaksanaan study kelayakan secara terbatas jika memungkinkan.  

 

3. Development preliminary form of product 

                                                             
31 Borg & Gall, Education research: An Introduction, Longman Edisi 2, McKayUniversity of 

Wisconsin-Madison, New York, 1983, hal. 30, dikutip oleh Ade Irma Agustina, “Pengembangan 
Bahan Ajar Matematika yang Terintegrasi Nilai-nilai Kehidupan dalam Al-Qur’an Surah Ibrahim 
Pokok Bahasan Logika MatematikaUntuk Peserta Didik Kelas X Tingkat Sekolah Mengah Atas” 
(Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014), hal. 65. 



 

Langkah-langkah pengembangan bentuk permulaan dari produk yang akan 

dihasilkan adalah persiapankan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan 

buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen 

pendukung. 

4. Preliminary field testing 

Adalah melakukan uji coba lapangan dalam skala terbatas dengan melibatkan 

subyek sebanyak  6-12 subyek yang dilakukan dengan wawancara, observasi, 

atau angket. 

5. Main product revision 

Perbaikan produk awal yang sangat memungkinkan untuk dilakukan lebih dari 

satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga 

diperoleh model (draft product) utama yang siap diuji coba lebih luas. 

6. Main field testing 

Uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. 

7. Operational product revision 

Operational product revision adalah melakukan perbaikan atau 

penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang 

dikembangkan merupakan desain operasional yang siap divalidasi. 

8. Operational field testing 

Operational field testing merupakan tahapan dimana model operasional yang 

telah dihasilkan diuji validitasnya. 

 

9. Final product revision 

Final product revision menghasilkan produk akhir dengan memperbaiki 

model untuk dikembangkan. 

10. Dissemination and implementation 

Dissemination and implementation  yaitu langkah menyebarluaskan produk 

atau model yang dikembangkan.32 

                                                             
32Ibid. hal, 66. 



 

Prosedur pengembangan produk dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 
   

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Produk dari Borg&Gall 

Langkah-langkah di atas bukanlah hal mutlak yang harus diikuti oleh peneliti, 

tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti berdasarkan analisa yang ada di 

lapangan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tujuh langkah 

pengembangan yaitu hanya sampai tahap revisi produk dan hasil akhir berupa 

multimedia pembelajaran berbasis komputer yang siap untuk diterapkan dalam 

lembaga Pendidikan.  

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Tehapan-tahapan 

tersebut diadobsi dari pengembangan Borg and Gall yaitu: 

1. Potensi dan Masalah 

Analisis kebutuhan terlebih dahulu dilakukan sebelum melakukan 

pengembangan terhadap media pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan 

yang diperlukan di lapangan yang berkaitan dengan  proses belajar mengajar 
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dan media yang digunakan di SMPN 3 Natar Lampung Selatan. Analisis 

kebutuhan berupa observasi, observasi dilakukan dengan cara menganalisa 

permasalahan. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menganalisa sejauh mana penggunaan media pembelajaran berupa 

multimedia  berbasis komputer dalam proses pembelajaran di kelas . 

b. Identifikasi karakteristik peserta didik melalui pengamatan secara langsung 

di kelas dan wawancara dengan guru pengampu pelajaran matematika. 

c. Menganalisa keterampilan peserta didik menggunakan komputer. 

2. Mengumpulkan Informasi  

Pada tahap ini peneliti mencari bahan penunjang untuk proses 

pengembangan produk yang akan dikembangkan. Misalnya dengan 

mengumpulkan buku referensi tentang materi yang akan disampaikan seperti 

materi sistem persamaan linear dua variabel, dan mengumpulkan buku yang 

berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Tidak hanya buku 

tetapi peneliti mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan beberapa 

jurnal tentang multimedia berbasis komputer dalam pembuatan produk. 

3. Desain Produk 

Penelitian ini akan dilakukan pengembangan media pembelajaran berupa 

interaktif multimedia menggunakan Macromedia Flash berbasis komputer. 

Pada tahap ini peneliti mempelajari cara penggunaan aplikasi Macromedia 

Flash dan aplikasi penunjang lainnya. Selain itu peneliti merancang program 

dimulai dengan menyusun isi program, menentukan urutan penyajian, dan 

menyusun alur pembelajaran. Hal ini ditujukan supaya dalam pembuatan 

media pembelajaran berbasis komputer lebih terarah. 



 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk melalui apakah 

rancangan produk secara rasional akan efektif atau tidak. Dikatakan secara 

rasional karena validasi disini masih bersifat penilaian pemikiran rasional, 

belum fakta lapangan. Validasi desain produk dapat dilakukan dengan 

menghadirkan beberapa pakar tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk 

menilai produk baru yang dirancang tersebut. 

5. Revisi Desain 

Instrumen penilaian yang sudah divalidasi oleh ahli validator maka 

multimedia pembelajaran tentang sistem persamaan linear dua variabel 

berbasis komputer ini dinilai oleh validator yang akan menghasilkan kritik dan 

saran. Kritik dan saran yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan revisi 

I. Sebelum multimedia pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 8 ini 

di uji cobakan kepada peserta didik  maka terlebih dahulu produk multimedia 

pembelajaran ini dinilai oleh para ahli dan guru matematika, kritik dan saran 

yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi untuk melakukan revisi ke -II. 

6. Uji Coba Produk 

Setelah produk yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya diuji cobakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Uji coba ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi apakah multimedia pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 

pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel berbasis komputer 

yang dikembangkan menarik  dan praktis sebagai media pembelajaran ajar 

atau tidak. Hasil dari revisi II berdasarkan perbaikan desain oleh ahli materi, 

ahli media dan guru matematika. Hasil dari uji ini kemudian dijadikan revisi 

III. 

  



 

7. Revisi Produk 

Tahapan revisi ini mengacu pada pendapat peserta didik terhadap media 

pembelajaran yang di uji cobakan. Pendapat peserta didik tersebut dilihat dari 

angket respon peserta didik, untuk mengetahui apakah media pembelajaran 

interaktif multimedia menggunakan Makcomedia Flash dinyatakan layak dan 

siap dipakai sebagai sarana pembelajaran baik bagi peserta didik maupun 

pendidik. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap 

aspek-aspek yang dibutuhkan yang terkait dengan pengembangan media ini. 

Diantaranya tentang lingkungan sekolah dan pembelajaran di kelas, 

pemanfaatan media pembelajaran termasuk pemanfaatan komputer sebagai 

media pembelajaran, serta jumlah komputer yang ada di sekolah. 

2. Dokumentasi 

Pada saat uji coba produk  multimedia pembelajaran menggunakan 

Macromedia  Flash 8 berbasis komputer, peneliti mengumpulkan data-data 

berupa foto-foto tentang keadaan peserta didik pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

3. Wawancara 



 

Wawancara digunakan  untuk mengetahui praktikalitas penggunaan 

multimedia di kelas. Wawancara ini dilakukan dengan ahli media dan ahli 

materi untuk mengetahui saran dan komentar tentang produk media 

pembelajaran, sedangkan wawancara dengan peserta didik dilakukan untuk 

mengetahui respon peserta didik sesudah media pembelajaran digunakan 

dengan software macromedia flash 8. 

 

4. Angket 

Teknik angket ini dilakukan untuk mengevaluasi media yang telah 

dikembangkan, baik sebelum ujicoba maupun setelah ujicoba. Angket tersebut 

akan diberikan kepada ahli media dan ahli materi untuk menentukan kevalidan 

media serta evaluasi media sebagai acuan revisi sebelum uji coba. Sedangkan 

angket untuk peserta didik dan guru matematika digunakan untuk mengetahui 

respon peserta didik dan guru terhadap media yang telah dikembangkan. 

E. Instrumen Penelitian  

1. Instrumen Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui respon seseorang terkait sebuah 

permasalahan. “Kuisioner juga dikenal sebagai angket. Pada dasarnya angket 

merupakan sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan di 

ukur (responden)”.33 

                                                             
33 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 

42. 



 

Angket akan diberikan kepada siswa  setelah dilakukan uji coba produk 

yang telah dibuat. Angket tersebut berisi pertanyaan seputar multimedia 

pembelajaran matematika dengan menggunakan software Macromedia Flash 8 

berbasis komputer yang telah digunakan saat ujicoba untuk meminta pendapat 

dan masukan peserta didik mengenai media pembelajaran tersebut. 

2. Instrumen Validasi Produk 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui apakah media pembelajaran 

dan instrumen yang dirancang telah sesuai dengan kaidah kebahasaan dan kisi-

kisi instrumen. Instrumen validasi bertujuan untuk memperoleh penilaian dari 

validator mengenai media dengan materi yang sedang dikembangkan oleh 

peneliti. Skala penelitian untuk lembar validasi menggunakan skala likert 1 

sampai 5. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif  berupa kritik dan saran produk media pembelajaran yang 

telah dikembangkan dalam hal ini produk yang dikembangkan yaitu 

multimedia pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer dengan 

menggunakan software macromedia flash. Kritik dan saran diperoleh dari 

penilaian oleh ahli materi dan ahli media pada saat validasi produk serta 

penilaian oleh guru SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan. 



 

2) Analisis Data kuantitatif 

Kualitas media pembelajaran matematika yang diperoleh dari pengisian 

lembar penilaian oleh para ahli dan respon peserta didik dimuat dalam bentuk 

tabel 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 peserta didik: 

a) Langkah pertama adalah memberikan skor pada tiap kriteria dengan 

ketentuan sebagai berikut:34 

 Sangat Baik (SB) diberi skor 5, Baik (B) skor 4, Cukup (C) skor 3, 
Kurang (K) skor 2 dan Sangat Kurang (SK) skor 1. Lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 
Pedoman skor penilaian ahli media, materi, dan peserta didik 

Kriteria Skor 
Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 
Cukup (C) 3 
Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 
 

b) Selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir pernyataan menggunakan 

rumus sebagi berikut:35 

� � 	
����� 	����	�����	�����������	����

������	����	��������� � 100% 

Keterangan: 
P = persentase kelayakan. 

                                                             
34 Sugiyono, Op.Cit. hal.94. 
35Ibid., hal. 95. 



 

c) Langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan 

aspek dengan melihat tabel 3.2 dibawah ini.36 

Tabel 3.2 

Range persentase dan kriteria kualiatif program 

Skor Persentase (%) Interpretasi 
0 � � �	20  Sangat Kurang 
20� � � 40  Kurang 
40 � � � 60  Cukup Baik 
60 � � � 80  Baik 
80 � � � 100  Sangat Baik 

 

 

       

 

  

                                                             
36Ibid, hal..95. 



 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

 

A. Hasil Penelitian dan Pengembangan 

1. Deskripsi Hasil Pengembangan Produk 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran metematika berbasis 

komputer ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Natar Lampung selatan  kelas VIII  

pada tanggal  3 Januari 2018  untuk mengetahui keefektifan dan kemenarikan  

media pembelajaran tersebut. Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini 

adalah media pembelajaran matematika berbasis komputer dengan menggunakan 

software macromedia flash 8. Media pembelajaran yang dikembangkan dalam 

penelitian ini menggunakan model penelitian Borg & Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sugiyono dari 10 langkah menjadi 7 langkah, yaitu potensi dan 

masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan 

desain, uji coba produk, dan revisi produk. Berikut ini hasil pengembangan 

multimedia pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer menggunakan 

software macromedia flash 8. 

a. Potensi dan Masalah 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan pengembangan terhadap media 

pembelajaran dengan cara menganalisis kebutuhan yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran di kelas VIII SMPN 3 Natar Lampung Selatan  melalui 



 

beberapa tahapan yaitu observasi kegiatan pembelajaran, wawancara dengan 

guru matematika, observasi perangkat pembelajaran yang digunakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan diperoleh 

informasi bahwa dalam proses  belajar mengajar  ada guru  sudah  

menggunakan  media  pembelajaran dengan mengikuti perkembangan 

kemajuan teknologi hanya saja tampilan yang digunakan masih berupa Power 

Point. Belum ada media pembelajaran matematika yang menggunakan 

interaktif multimedia terlebih pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel. Hal itu dikarenakan minimnya pengetahuan guru tentang komputer 

dan software yang mendukung kegiatan dalam pembelajaran yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran. Masalah-masalah yang ada 

memberikan ide kepada peneliti untuk mengembangkan multimedia 

pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer menggunakan software 

macromedia flash 8 

b. Mengumpulkan Informasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan informasi untuk mendapatkan 

informasi lebih jauh mengenai multimedia pembelajaran interaktif terutama 

bagaimana cara penggunaan software macromedia flash 8, dan materi pada 

pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel. Sumber-sumber yang 

digunakan peneliti adalah jurnal, silabus pembelajaran matematika SMP/MTs, 

buku sumber pelajaran matematika SMP/MTs, video tutorial penggunaan 

software macromedia flash 8, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan 

penelitian. 



 

c. Desain Produk 

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti mulai merancang media 

pembelajaran menggunakan software macromedia flash 8  dengan menyusun 

isi program, menentukan urutan penyajian, dan menyusun alur pembelajaran 

sehingga dalam pembuatan media pembelajaran berbasis komputer lebih 

terarah. Pengembangan media pembelajaran ini diawali dengan menyusun isi 

program seperti memulai pengetikan materi, membuat naskah media, 

membuat contoh soal, dan evaluasi, serta mencari dan mengumpulkan animasi 

serta background yang dapat menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya 

menentukan urutan penyajian, urutan penyajian diawali dengan membuat 

tampilan intro, kemudian materi disertai contoh soal, dilanjutkan dengan 

latihan soal (evaluasi). Terakhir menentukan alur pembelajaran, alur dalam 

media pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer dengan pokok 

bahasan sistem persamaan linear dua variabel ini mengambil tema animasi 

one piece yang bercerita tentang petualangan bajak laut. Dalam multimedia 

pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer ini dideskripsikan 

dalam bentuk petualangan para bajak laut yang akan mencari harta karun, 

hanya saja jika dalam cerita animasi sesungguhnya para bajak laut bersaing 

mencari harta karun dengan mengadu kekuatan fisik. Tetapi, dalam media 

pembelajaran ini para bajak laut mencari harta karun dengan menggunakan 

pengetahuan yang mereka gunakan sebagai senjata dalam menjawab 

pertanyaan untuk memperoleh harta karn tersebut. Namun, sebelum para 



 

bajak laut diberikan pertanyaan, para bajak laut dibekali dengan pengetahuan 

berupa materi dengan pokok bahasan persamaan linear dua variabel. 

Berikut ini adalah tampilan awal yang akan muncul ketika pengguna 

membuka media pembelajaran yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Awal Media Pembelajaran 

 

 

Tampilan awal media pembelajaran di atas menunjukan halaman depan yang 

merupakan awal dalam memperkenalkan tokoh dalam anime one piece yang 

akan berpetualang mencari harta karun. Tokoh yang akan mencari harta 

karun tersebut bernama Luffy. Luffy adalah seseorang yang akan menjadi 

raja bajak laut, untuk mencari harta karun luffy membutuhkan teman supaya 

dapat lebih mudah dalam menghadapi setiap tantangan dari petualangan 



 

mencari harta karun. Pada tampilan awal di atas, pengguna dapat menekan 

tombol panah ke kanan sebagai alat bantu menuju ke tampilan selanjutnya. 

Tampilan tersebut dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 4.2 Tampilan Pokok  Bahasan   Gambar 4.3 Tampilan Himbauan 

    

 

Tampilan pada gambar 4.2 merupakan tampilan materi yang termuat dalam 

media pembelajaran berbasis komputer, yaitu materi dengan pokok bahasan 

sistem persamaan linear dua variabel. Sedangkan pada gambar 4.3 

merupakan tampilan himbauan yang berisi himbauan “sebelum memulai 

petualangan mencari teman mari terlebih dahulu kita baca standar isi”. 

Halaman selanjutnya dapat dilihat dengan menekan tombol panah ke kanan 

dan akan muncul tampilan standar isi dari materi sistem persamaan linear 

dua variabel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.4 Tampilan Standar Isi 

Tampilan ini menampilkan standar isi pembelajaran yang akan menjadi 

acuan dari isi materi tersebut yang meliputi Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD), dan Indikator dari pembelajaran dengan pokok 

bahasan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah memahami isi dari 

standar isi tersebut peserta didik dapat menekan tombol “star” untuk melihat 

tampilan berikutnya. Berikut ini tampilan setelah tombol “star ditekan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4.5 Tampilan Loading    Gambar 4.6 Tampilan Petunjuk  

Tampilan loading didesain untuk membuat tampilan media menjadi lebih 

menarik sehingga peseta didik tertarik mempelajari materi dengan bantuan 

media tersebut. Sedangkan pada tampilan petunjuk merupakan petunjuk 

bagaimana cara mendapatkan teman, yaitu dengan cara mempelajari setiap 

submateri yang dipaparkan pada media pembelajaran dan kemudian 

menjawab pertanyaan. Jika jawaban benar akan mendapatkan teman dan jika 

jawaban salah maka peserta didik diminta untk mempelajari submateri 

kembali. Setalah membaca petunjuk tersebut dengan seksama maka perserta 

didik dapat menekan tombol GO. Berikut ini tampilan setelah menekan 

tombol GO, yaitu tampilan peta mencari teman dan dilanjutkan dengan 

tampilan materi definisi sistem persamaan linear dua variabel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

    Gambar 4.7 Tampilan Peta Mencari             Gambar 4.8 Tampilan Materi Definisi  

   Teman                   SPLDV 

 

Pada gambar 4.7 tampilan peta mencari teman merupakan peta petunjuk  

keberadaan teman yang akan diselamatkan dan akan ikut berpetualang 

mencari harta karun jika berhasil menyelamatkan teman tersebut. Dalam 

tampilan peta tersebut, Luffy harus menyelamatkan lima teman yang akan 

diajak untuk menemani Luffy dalam mencari harta karun. Kelima teman 

tersebut yaitu Usopp, Chooper, Zoro, Nami dan Sanji. Selanjutnya tampilan 

materi definisi sistem persamaan linear dua variabel. Pada tampilan materi 

definisi sistem persamaan linear dua variabel tersebut, berisi definisi dan 

bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Peserta didik harus 

paham materi tersebut karena setelah materi dipelajari, peserta didik harus 

menjawab pertanyaan yang diberikan seputar materi tersebut. Namun, 

sebelum peserta didik menjawab pertanyaan, peserta didik akan melihat 

tampilan contoh soal materi yaitu dengan menekan tombol tanda panah ke 

kanan yang berada pada tampilan materi definisi sistem persamaan linear 

dua variabel  yang terletak di bawah kanan tampilan tersebut. Berikut ini 

merupakan tampilan contoh materi defisini sistem persamaan linear dua 

variabel. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.9 Tampilan Contoh Soal 

Tampilan pada gambar 4.9 yaitu tampilan untuk contoh soal yang memuat 

materi definisi sistem persamaan linear dua variabel. Contoh soal yang 

diberikan berupa pilihan ganda. Contoh soal tersebut berisi pertanyaan 

“manakah yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel di antara 

persamaan yang diberikan”. Peserta didik dapat mengetahui perbedaan mana 

yang bukan merupakan sistem persamaan linear dua variabel dan mana yang 

merupakan sistem persamaan linear dua variabel. untuk mengetahui jawaban 

tersebut, peserta didik dapat menekan tombol panah yang ada di bawah 

tampilan contoh soal. Tampilan penyelesaian contoh soal dapat dilihat 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan  Penyelesaian Contoh Soal 

Pada gambar di atas menerangkan tentang penyelesaian dari contoh soal 

pada gambar 4.10, berikut ini penjelasannya. Pada pilihan (a) bukan 

merupakan sistem persamaan linear dua variabel karena hanya memiliki satu 

variabel. Pada pilihan (b) merupakan sistem persamaan linear dua variabel 

karena sesuai dengan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua 

variabel yaitu ax + by = c. Pada pilihan (c) bukan merupakan sistem 

persamaan linear dua variabel karena variabel x berpangkat 2. Sedangkan 

pada pilihan (d) bukan merupakan sistem persamaan linear dua variabel 

karena memilki 3 variabel. kemudian untuk melihat tampilan selanjutnya 

dapet menekan tombol panah yang ada pada tampilan penyelesaian. 



 

Tampilan selanjutnya yaitu tampilan menyelamatkan teman dan tampilan 

pertanyaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.11 Tampilan Menyelamatkan   Gambar 4.12 Tampilan  Latihan Soal 

             Teman “Usopp” 

 

Pada gambar 4.11 dapat dilihat bahwa tampilan tersebut adalah tampilan 

pemberitahuan siapakah teman yang akan diselamatkan oleh Luffy. Teman 

pertama yang akan diselamatkan yaitu Usopp. Usopp akan ikut 

berpetualangan bersama Luffy jika Lufyy berhasil menjawab pertanyaan 

dengan benar pada tampilan latihan soal. Namun apabila Luffy salah 

menjawab pertanyaan maka Usopp tidak akan bebas dan tidak bisa ikut 

berpetualangan menemani Luffy untuk mencari harta karun. Cara menjawab 

pertanyaan yaitu dengan menekan tombol pilihan jawaban dalam pertanyaan, 

(A), (B), (C), atau (D). Berikut ini tampilan jawaban benar atau salah dalam 

menjawab pertanyaan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.12 Tampilan  Jawaban Benar             Gambar 4.13 Tampilan Jawaban Salah 

Tampilan di atas merupakan tampilan jawaban benar atau jawaban salah. 

Jika jawaban benar maka peserta didik dapat melanjutkan misi dari bajak 

laut untuk mencari harta karun dengan cara menekan tombol panah yang ada 

pada tampilan tersebut. Sedangkan jika jawaban salah, berarti peserta didik 

masih belum memahami materi yang diberikan dan peserta didik harus 

kembali ke tampilan materi untuk memahami materi kembali dan menjawab 

pertanyaan kembali sampai jawaban mereka benar. Cara kembali ke materi 

lagi apabila jawaban salah yaitu dengan menekan tombol bertuliskan materi. 

Setelah jawaban benar dan peserta didik menekan tombol panah, maka misi 

menyelamatkan teman akan dilanjutkan. Berikut ini tampilan selanjutnya 

setelah jawab benar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.14 Tampilan  Peta Mencari             Gambar 4.15 Tampilan Materi Metode  

Teman             Grafik 

 

Tampilan pada gambar 4.14 di atas merupakan tampilan peta mencari teman. 

Teman berikutnya yang akan dicari keberadaannya adalah Chooper. 

Kemudian dilanjutkan dengan tampilan materi metode grafik yang dapat 

dilihat pada gambar 4.15. sesuai dengan nama tampilannya yaitu tampilan 

materi metode grafik, berisi langkah-langkah penggunaan metode grafik 

dalam memecahkan masalah dalam sistem persamaan linear dua variabel. 

Setelah memahami langkah tersebut peserta didik dapat menekan tombol 

panah untuk melihat contoh soal dengan menggunakan metode grafik. 

Berikut tampilan contoh soal metode grafik. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.16 Tampilan Contoh  soal Metode Grafik 

Pada gambar 4.16 yaitu tampilan contoh soal metode grafik mendeskribsikan 

tentang contoh  soal sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada tampilan contoh soal metode grafik permasalahan yang 

dibahas yaitu apabila kita membeli telur dan susu di supermerket atau pasar. 

Contoh tersebut menerangkan bahwa harga lima telur dan dua kotak susu 

adalah Rp22.000,00, sedangkan harga tiga telur dan satu kotak susu adalah 

Rp12.000,00. Berapakah harga jika membeli satu butir telur dan satu kotak 

susu?. Dalam contoh di atas kita akan menggunakan metode grafik untuk 

memecahkan permasalahan tersebut. Berikut ini tampilan penyelesaian 

permasalahan dari contoh soal tersebut dengan menggunakan metode grafik. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan Penyelesaian Contoh Soal Dengan Metode Grafik 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa penyelasaian contoh soal pada 

gambar 4.16 menggunakan metode grafik, sesuai dengan namanya metode 

grafik maka dalam penyelesaiannya terdapat grafik yang dapat dilihat pada 

gambar tersebut. Setelah tampilan pada gambar 4.17, dapat dilanjutkan 

dengan tampilan berikutnya dengan menekan tombol panah yang berada 

tepat dibawah sebelah kanan tampilan penyelesaian contoh soal. Berikut 

tampilan selanjutnya yang dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.18 Tampilan Menyelamatkan             Gambar 4.19 Tampilan Latihan Soal 

              Teman “Chooper “ 



 

Gambar 4.18 memperlihatkan tampilan pemberitahuan siapakah teman yang 

akan kita selamatkan, yaitu menyelamatkan Chooper. Cara untuk 

menyelamatkan Chooper yaitu dengan menjawab pertanyaan yang ada pada 

tampilan latihan soal yang dapat dilihat pada gambar 4.19. Jika menjawab 

pertanyaan dengan benar maka Chooper akan bebas dan bisa ikut 

berpetualang mencari harta karun bersama Luffy dan apabila salah maka 

para bajak laut akan kembali pada tampilan materi yang berarti peserta didik 

belum memahami materi yang diberikan. Maka peserta perlu untuk 

mempelajari lagi materi tersebut sampai peserta didik paham materi yang 

diberikan sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 

Selanjutnya dari tampilan latihan soal kita akan menuju tampilan jabawan 

benar dan tampilan jawaban salah 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.20 Tampilan Jawaban Benar            Gambar 4.21 Tampilan Jawaban Salah 

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tampilan di sebelah kiri 

merupakan tampilan jika jawaban benar yang ditandai dengan sebuah 



 

kalimat “ Hebaaat…., jawabanmu tepat sekali. Aku Chopper yang akan 

menemanimu mencari harta karun”. Sedangkan pada tampilan di sebelah 

kanan merupakan tampilan jika jawaban salah yang ditandai dengan sebuah 

kalimat “ Hahahaha… Kamu belum berhasil. Belajar lagi dan bebaskan dia 

jika ingin Chopper menjadi temanmu”. Tampilan selanjutnya setelah 

jawaban benar yaitu tampilan peta mencari teman yang dilanjutkan dengan 

tampilan materi “Metode Substitusi” dengan cara menekan tombol panah ke 

kanan. Tampilan tersebut dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Tampilan  Peta      Gambar 4.23Tampilan Materi  

    Mencari Teman     Metode Substitusi 

 

Tampilan pada gambar 4.22 merupakan tampilan peta mencari teman yang 

berikutnya yaitu Zoro. Kemudian dilanjutkan dengan tampilan materi 

metode substitusi pada gambar 4.23 yang berisi langkah-langkah 

penggunaan metode substitusi. Dalam metode substitusi terdapat dua 

langkah yaitu 1) memilih salah satu persamaan kemudian menyatakan 



 

persamaan tersebut menjadi suatu fungsi x atau fungsi y, 2) mensubsitusikan 

(mengganti) funsi x atau fungsi y ke dalam persamaan yang lainnya. Setelah 

langkah-langkah metode tersebut dipahami, peserta didik dapat menekan 

tombol panah untuk melihat contoh soal dengan menggunakan metode 

substitusi. Berikut tampilan contoh soal metode substitusi. 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4.24 Tampilan Contoh Soal Metode Substitusi 

Pada tampilan contoh soal di atas dapat diketahui bahwa contoh soal di 

atas sama dengan contoh soal pada metode grafik. Hal ini dilakukan untuk 

membuktikan bahwa apapun metode yang digunakan akan menghasilkan 

jawaban yang sama, hanya saja cara penyelesaian yang berbeda. Tampilan 

selanjutnya dari contoh soal yaitu tampilan penyelesaian menggunakan 

metode substitusi. Berikut dapat dilihat tampilan penyelesaiannya sebagai 

berikut. 

 

 

 



 

      Gambar 4.25 Tampilan Penyelesaian Contoh Soal Metode Substitusi 

Sesuai dengan nama tampilan pada gambar 4.25 yaitu tampilan 

penyelesaian contoh soal metode substitusi, penyelesaian soal tersebut 

menggunakan metode substitusi. Ada dua langkah dalam menggunakan 

metode substitusi. 1) Mengubah salah satu fungsi x atau fungsi y dari 

persamaan linear dua variabel; 2) Mensubstitusi (mengganti) fungsi yang 

telah diubah pada persamaan yang lainnya. Sehingga dapat diperoleh nilai-

nilai dari variabel x atau variabel y. Peserta didik bisa melanjutkan tampilan 

berikutnya jika merasa sudah paham dalam pnggunaan metode substitusi 

sebagai suatu cara untuk memecahkan permasalahan tentang sistem 

persamaan linear dua variabel. Cara melihat tampilan selanjutnya yaitu 

dengan menekan tombol panah ke kanan. Berikut ini tampilan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.27 Tampilan Menyelamatkan             Gambar 4.28 Tampilan Latihan Soal  

    Teman “Zoro”     

 

 



 

Pada tampilan menyelamatkan teman yang diperlihatkan pada gambar 4.27 

adalah tampilan pemberitahuan siapakah teman yang akan kita selamatkan, 

yaitu menyelamatkan Zoro. Cara untuk menyelamatkan Zoro yaitu dengan 

menjawab pertanyaan yang ada pada tampilan latihan soal. Jika menjawab 

pertanyaan dengan benar maka Zoro akan bebas dan bisa ikut berpetualang 

mencari harta karun bersama Luffy dan apabila salah maka para bajak laut 

akan kembali pada tampilan materi yang berarti peserta didik belum 

memahami materi yang diberikan. Maka peserta perlu untuk mempelajari 

lagi materi tersebut sampai peserta didik paham materi yang diberikan 

sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar. 

Selanjutnya dari tampilan latihan soal kita akan menuju tampilan jawaban 

benar dan tampilan jawaban salah. Berikut ini tampilan jawaban benar dan 

tampilan jawaban salah. 

 

 

 

 

 

 

      

       Gambar 4.29 Tampilan Jawaban Benar            Gambar 4.30 Tampilan Jawaban Salah 

 

 



 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tampilan di sebelah kiri 

merupakan tampilan jika jawaban benar yang ditandai dengan sebuah 

kalimat “ Waaw….Kamu sudah paham materi ini (metode substitusi) karena 

itu aku Zoro nisa terbebas dan akan menemanimu mencari harta karun”. 

Sedangkan pada tampilan di sebelah kanan merupakan tampilan jika 

jawaban salah yang ditandai dengan sebuah kalimat “ 

Hahahaha…Jawabanmu slah. Pahami materi ini dan jawab pertanyaan 

dengan benar jika ingin Zoro menjadi temanmu”. Tampilan selanjutnya 

setelah jawaban benar yaitu tampilan peta mencari teman yang dilanjutkan 

dengan tampilan materi “Metode Eliminasi” dengan cara menekan tombol 

panah ke kanan. Tampilan tersebut dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Tampilan  Peta      Gambar 4.32Tampilan Materi  

    Mencari Teman     Metode Eliminasi 

 

 



 

Sama halnya dengan tampilan peta mencari teman sebelumnya, tampilan peta 

mencari teman di atas juga sama dengan tampilan peta mencari teman sebelumnya, 

hanya yang membedakan adalah keberadaan kapal yang menuju ke arah teman 

yang akan diselamatkan. Pada gambar 4.31 teman yang akan diselamatkan adalah 

Nami. Sedangkan pada tampilan materi metode eliminasi mendeskribsikan langkah 

dalam menggunakan metode tersebut. Peserta didik dapat membacanya dan 

memahami langkah tersebut. Jika belum juga paham peserta didik dapat melihat 

contoh soal dengan menggunakan metode eliminasi dengan cara menekan tombol 

panah pada tampilan materi di atas. Berikut ini tampilan contoh soalnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 4.33 Tampilan Contoh Soal Metode Eliminasi 

Sama halnya dengan contoh yang lainnya, tampilan contoh soal metode 

eliminasi juga sama dikarenakan sebagai pembuktian bahwa semua metode 

akan memperoleh hasil yang sama hanya langkah dalam penyelesaiannya 

saja yang membedakan setiap metodenya. Berikut ini cara penyelesaian 

menggunakan metode eliminasi. 



 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.34 Tampilan Penyelesaian Contoh Soal Metode Substitusi 

Pada gambar 4.34 di atas dapat dilihat bahwa dalam menyelesaikan contoh soal itu 

menggunakan metode eliminasi. Pada langkah pertama variabel x yang akan 

terlebih dahulu dieliminasi (dihilangkan) dan didapat nilai variabel y. pada langkah 

kedua mencari nilai variabel x dengan mengeliminasi variabel y. setelah tampilan 

penyelesaian soal selanjutnya kita akan melihat tampilan menyelematkan teman dan 

menjawab soal dari tampilan latihan soal. Berikut ini tampilannya. 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.35 Tampilan Menyelamatkan             Gambar 4.36 Tampilan Latihan Soal  

    Teman “Nami”     

 



 

 

Pada tampilan menyelamatkan teman dengan materi metode eliminasi, 

teman yang akan diselamatkan yaitu Nami. Gambar 4.36 merupakan 

tampilan latihan soal  dengan metode eliminasi. Sama halnya dengan 

tampilan latihan soal yang sebelumnya, peserta didik harus menjawab 

pertanyaan dari latihan soal tersebut dengan benar untuk melanjutkan misi 

pencarian harta karun. Tampilan selanjutnya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

           

         

         Gambar 4.37 Tampilan Jawaban Benar           Gambar 4.38 Tampilan Jawaban Salah 

Pada tampilan jawaban benar di atas ditandai dengan kalimat “ Asiiik kamu 

benar… Aku Nami akan menjadi temanmu dan kita akan berpetualang 

bersama. Sedangkan pada tampilan jawaban salah ditandai dengan kalimat “ 

Hahahaha…Jawabanmu salah. Pahami materi ini dengan benar jika ingin 

Nami menjadi temanmu. Selanjutnya dari tampilan di atas yaitu tampilan 

peta mencari teman dan tampilan materi. Tampilan selanjutnya dapat dilihat 

di bawah ini. 



 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.39 Tampilan Peta Mencari Teman  Gambar 4.40 Tampilan Materi 

Tampilan di atas adalah tampilan peta mencari teman dan  tampilan materi. 

Pada peta mencari teman, teman yang akan dicari keberadaannya adalah 

Sanji. Kemudian pada tampilan materi berisi materi metode gabungan. 

Setelah tampilan materi yaitu tampilan contoh soal. Tampilan contoh soal 

dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Tampilan Contoh Soal Metode Gabungan 



 

Sama halnya dengan contoh yang lainnya, tampilan contoh soal metode 

gabungan juga sama dikarenakan sebagai pembuktian bahwa semua metode 

akan memperoleh hasil yang sama hanya langkah dalam penyelesaiannya 

saja yang membedakan setiap metodenya. Berikut ini cara penyelesaian 

menggunakan metode gabungan. 

 

 

 

 

      Gambar 4.42 Tampilan Penyelesaian Contoh Soal Metode Substitusi 

Pada gambar 4.42 di atas dapat dilihat bahwa dalam menyelesaikan contoh 

soal itu menggunakan metode gabungan. Jika dilihat pada gambar sebelah 

kanan dapat diketahui pada langkah pertama menggunakan metode eliminasi 

dengan mencari nilai dari variabel x dan menghilangkan variabel y. 

Sedangkan pada langkah kedua menggunakan metode substitusi dengan 

mensubstitusi nilai x yang telah didapat dari langkah pertama. Tampilan 

selanjutnya dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 



 

 

 

 

 

    Gambar 4.43 Tampilan Menyelamatkan             Gambar 4.44 Tampilan Latihan Soal  

    Teman “Sanji”     

 

Pada tampilan menyelamatkan teman dengan materi metode gabungan, 

teman yang akan diselamatkan yaitu Nami. Gambar 4.44 merupakan 

tampilan latihan soal  dengan metode gabungan. Sama halnya dengan 

tampilan latihan soal yang sebelumnya, peserta didik harus menjawab 

pertanyaan dari latihan soal tersebut dengan benar untuk melanjutkan misi 

pencarian harta karun. Tampilan selanjutnya sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.45 Tampilan Jawaban Benar           Gambar 4.46 Tampilan Jawaban Salah 

Pada tampilan jawaban benar di atas ditandai dengan kalimat “Ye ye ye… 

Kamu benar, aku Sanji akan bergabung bersamamu berpetualang mencari 



 

harta karun. Sedangkan pada tampilan jawaban salah ditandai dengan 

kalimat “ Hahahaha…Jawabanmu belum benar, belajar lagi jika ingin 

membebaskan Sanji agar menjadi temanmu dalam berpetualang.  

Setelah semua materi dipahami dan  berhasil menjawab setiap soal dari 

materi yang diberikan serta telah mendapat cukup teman, selanjutkan 

petualangan sesungguhnya akan dimulai yaitu petualangan mencari harta 

karun dimana untuk mendapatkan harta karun para bajak laut harus 

menjelajah kelima pulau dan menjawab pertanyaan yang ada di pulau 

tersebut, masing-masing pulau terdapat satu pertanyaan. Jika kamu berhasil 

menjawab pertanyan dari setiap pulau maka kamu akan mendapatkan harta 

karun. Berikut ini tampilan halaman mencari harta karun. 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 4.47 Tampilan  Awal Petualangan Mencari Harta Karun 

 

Pada gambar 4.47 dapat dilihat bahwa tampilan di atas merupakan tampilan 

pemberitahuan bahwa Luffy si bajak laut telah cukup mendapatkan teman 

dan tiba saatnya untuk berpetualang mencari harta karun. Setelah tampilan di 



 

atas, dilanjtkan dengan tampilan yang berisi peraturan dalam berpetualang 

mencari harta karun. Berikut ini tampilannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.48 Tampilan Peraturan      

 

Tampilan ini menampilkan peraturan dalam mencari harta karun. 

Terdapat empat peraturan. Sebelum peserta didik berpetulang mencari harta 

karun, diharapkan peserta didik membaca terlebih dahulu peraturan dengan 

seksama agar tidak ada kesalahan dalam berpetualang. Jika sudah paham 

peraturan tersebut kita dapat menekan tombol “Go!” untuk mulai mencari 

harta karun dan akan menampilkan halaman peta mencari harta karun.. 

 

 

 

 

  

                           Gambar 4.49  Tampilan Peta Harta Karun 



 

Pada tampilan peta harta karun dapat dilihat pada gambar 4.49 

mendeskripsikan tentang rute petualang mencari harta karun yang ada pada 

peta tersebut. Ada 5 pulau yang harus dilewati sebelum sampai pada titik 

peti harta karun ditemukan. Para bajak laut harus menaklukan setiap tantang 

yang terdapat pada setiap masing-masing pulau tersebut. Tantang dari setiap 

pulau yaitu berupa pertanyaan. Berikut ini pertanyaan yang dapat dilihat dari 

tampilan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.50  Tampilan Soal Evaluasi Mencari Harta Karun 

Gambar 4.50 merupakan tampilan halaman soal evaluasi dalam mencari 

harta karun. Sesuai dengan jumlah pulau yang harus ditaklukan yaitu lima 

pulau, maka pertanyaan yang harus dijawab berjumlah lima pertanyaan. 

Dalam menjawab pertanyaan, jika jawaban salah maka petualangan mencari 

harta karun akan terhenti dan akan langsung menuju halaman berisi skor 

yang didapat sesuai jumlah soal evaluasi yang dijawab benar namun jika 

masih ingin mendapatkan harta karun bisa dimulai kembali dengan cara 

menekan tombol “ulangi”, hanya saja harus mengulang petualangan mencari 



 

harta karun dari pulau pertama lagi. sebaliknya jika jawaban benar maka 

petualangan dapat dilanjutkan sampai harta karun ditemukan. Berikut ini 

tampilan penskoran jika jawaban salah dan tampilan jika semua petualangan 

telah ditaklukan hingga mendapat harta karun. 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 4.51 Tampilan Penskoran                 Gambar 4.52 Tampilan Petualangan Telah 

    Jawaban Salah            Ditaklukan    

 

Pada tampilan penskoran jawaban salah di atas menjelaskan tentang skor 

yang didapat setelah menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah. 

Jawaban yang salah berarti petualangan para bajak laut terhentin (gagal) da 

tidak mendapatkan harta karun. Namun jika para bajak laut ingin tetap 

mendapatkan harta karun, para bajak laut dapat menekan tombol “ulangi” 

untuk dapat berpetuang kembali hanya saja harus mengulang kembali dari 

petualangan di pulau pertama terlebih dahulu. Sedangkan pada tampilan 

halaman petualangan telah ditaklukan menjelaskan bahwa petualangan telah  

berhasil ditaklukan. Para bajak laut mendapatkan harta karun dan dapat 



 

melihat apa yang ada dalam peti harta karun tersebut dengan cara meneka 

tombol “Buka”. Berikut tampilan isi dari harta karun. 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.53 Tampilan Isi Kotak Harta Karun 

Tampilan gambar 4.53 merupakan harta karun yang  berisi simulasi 

rumus sistem persamaan linear dua variabel yaitu suatu aplikasi rumus yang 

dapat digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel x dan variabel y dari 

soal-soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. 

2. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Para Ahli 

Validasi desain dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai media pembelajaran yang 

telah dibuat oleh peneliti. Peneliti meminta penilaian dari 2 orang ahli media yaitu 

Ibu Siska Andriani, S.Si., M.Pd dan Bapak Irwandani, M.Pd, selain 2 ahli media 

terdapat juga 2 orang ahli materi yaitu Bapak Fredi Ganda Putra, M.Pd, dan 

Bapak Rizki Wahyu Yunian Putra M.Pd. Berikut deskripsi hasil validasi oleh ahli 

materi dan ahli media. 

a. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Materi 



 

Aspek yang dinilai oleh ahli materi adalah aspek kualitas isi, ketepatan 

cakupan, bahasa, dan kelayakan penyajian.  

Penilaian validator pada aspek kualitas isi diperoleh hasil dengan 

persentase 60%, pada aspek ketepatan cakupan penilaian validator diperoleh 

hasil dengan persentase 80%, pada aspek kebahasaan penilaian validator 

diperoleh hasil dengan persentase 60%, dan untuk aspek kelayakan penyajian  

penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 80%.  

Meskipun telah memasuki kriteria baik untuk media pembelajaran yang 

telah divalidasi, masih perlu adanya revisi pada media pembelajaran yang 

telah divalidasikan. Setelah dilakukannya revisi media pembelajaran, validasi 

tahap kedua dilakukan oleh peneliti untuk melihat kualitas media 

pembelajaran yang telah direvisi. Aspek yang dinilai pada validasi ini tetap 

seperti validasi tahap pertama, dari hasil validasi kedua diperoleh hasil 

sebagai berikut.   

Penilaian validator setelah dilakukannya revisi pada aspek kualitas isi 

diperoleh hasil dengan persentase 83%, pada aspek ketepatan cakupan 

penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 86%, pada aspek 

kebahasaan penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 90% dan 

untuk aspek kelayakan penyajian penilaian validator diperoleh hasil dengan 

persentase 90%.  

Persentase total dari semua aspek media pembelajaran sebelum revisi 

adalah 70% dan setelah diadakannya revisi dan dilakukan validasi tahap 

kedua persentase total dari semua aspek media pembelajaran naik menjadi 



 

87.25%. Total persentase perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai Tabel 

4.1 dan diperoleh kesimpulan media pembelajaran  ini menurut ahli materi 

termasuk dalam kriteria sangat baik digunakan dalam pembelajaran 

matematika. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran. Tabel 

4.1 dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Hasil Validasi Ahli Materi 

 

No Aspek 

Persentase 

Sebelum revisi 
Sesudah 

revisi 

1 Kualitas isi 60% 83% 

2 Ketepatan cakupan 80% 86% 

3 Kebahasaan 60% 90% 

4 
Kelayakan 

Penyajian 
80% 90% 

Total persentase 70% 87.25% 

 

Berdasarkan  penilaian validasi terdapat perubahan perentase dari setiap 

aspek setelah dilakukan revisi seperti yang digambarkan pada diagram di 

bawah ini: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1 Perbandingan Persentase Ahli Materi 

Diagram di atas menunjukan perbandingan setiap aspek antara sebelum 

revisi dan setelah revisi, di dapat bahwa setiap aspek mengalami kenaikan 

persentase. Pada aspek kualitas isi mengalami kenaikan 23% setelah 

diadakannya revisi, aspek ketepatan cakupan mengalami kenaikan persentase 

6% stelah diadakanya revisi, aspek kebahasaan mengalami kenaikan 

persentase 30% sedangkan  aspek kelayakan penyajian mengalami kenaikan 

sebesar 10% setelah diadakannya revisi. 

b. Deskripsi Hasil Validasi Desain Oleh Ahli Media 

Aspek yang dinilai oleh ahli media adalah aspek komunikasi visual, 

kebahasaan, keterlaksanaan, dan rekayasa perangkat lunak.  

Penilaian validator pada aspek komunikasi visual diperoleh hasil dengan 

persentase 80%, pada aspek kebahasaan penilaian validator diperoleh hasil 

dengan persentase 70%, pada aspek keterlaksanaan penilaian validator 
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diperoleh hasil dengan persentase 75%, dan untuk aspek rekayasa perangkat 

lunak penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 80%.  

Sama seperti halnya validasi materi, meskipun validasi media telah 

memasuki kriteria baik untuk media pembelajaran yang telah di validasi, 

masih perlu adanya revisi pada media pembelajaran yang telah divalidasikan. 

Setelah dilakukannya revisi media pembelajaran, validasi tahap kedua 

dilakukan oleh peneliti untuk melihat kualitas media pembelajaran yang telah 

direvisi. Aspek yang dinilai pada validasi ini tetap seperti validasi tahap 

pertama, dari hasil validasi kedua diperoleh hasil sebagai berikut. 

Penilaian validator setelah dilakukannya revisi  pada aspek komunikasi 

visual diperoleh hasil dengan persentase 81%, pada aspek kebahasaan 

penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 80%, pada aspek 

keterlaksanaan penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 90% dan 

untuk aspek rekayasa perangkat lunak penilaian validator diperoleh hasil 

dengan persentase 80%.  

Persentase total dari semua aspek media pembelajaran sebelum di revisi 

adalah 76,25% dan setelah dilakukannya revisi  persentase total dari semua 

aspek media pembelajaran yang dinilai menjadi 82,75%. Total persentase 

perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai Tabel 4.2 dan diperoleh 

kesimpulan bahwa media pembelajaran ini menurut para ahli media dan 

pemrograman termasuk dalam kriteria sangat baik untuk digunakan dalam 

pembelajaran matematika. Hasil perhitungan lengkapnya disajikan pada 

lampiran. Tabel 4.2 dapat dilihat sebagai berikut. 



 

Tabel 4.2 

Hasil Validasi Ahli Media 

 

No Aspek 
Persentase 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

1 Komunikasi visual 80% 81% 

2 Kebahasaan 70% 80% 

3 Keterlaksanaan 75% 90% 

4 Rekayasa Perangkat Lunak 80% 80% 

Total persentase 76.25% 82.75% 

 

Berdasarkan  penilaian oleh ahli media  terdapat perubahan persentase dari 

setiap aspek sebelum dan setelah dilakukan revisi seperti yang digambarkan 

pada diagram di bawah ini: 
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Diagram 4.2 Perbandingan Persentase Ahli Media 

Diagram di atas terlihat bahwa setelah dilakukan revisi terdapat beberapa 

aspek memiliki kenaikan persentase. Aspek komunikasi visual mengalami 

kenaikan persentase sebesar 1%, aspek kebahasaan mengalami kenaikan 

persentase 10%, dan aspek keterlaksaan mengalami kenaikan sebesar 15%, 

sedangkan pada aspek rekayasa perangkat lunak tidak  mengalami kenaikan, 

sehingga media pembelajaran dinyatakan sangat efektif untuk dilanjutkan ketahap 

selanjutnya. 

3. Revisi Produk  

Hasil validasi oleh para ahli terdapat beberapa saran mengenai media 

pembelajaran yang dibuat peneliti, antara lain adalah terdapat beberapa kesalahan 

dalam penulisan teks, tampilan media kurang menarik, tombol penggunaan ada 

yang belum sinkron, pemilihan warna teks yang tidak sesuai sehinggaa teks tidak 

terbaca dan sebagainya. Komentar dan saran tersebut dijadikan acuan untuk 

merevisi media pembelajaran yang telah dibuat peneliti. Berikut adalah revisi 

produk berdasarkan saran ahli materi dan ahli media: 

a. Ahli Materi I 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli materi yaitu Bapak Fredi Ganda Putra, M.Pd, diperoleh hasil 

agar dilakukan revisi terhadap media pembelajaran dikarenakan penjabaran 

dari materi terlalu panjang serta media pembelajaran tersebut masih belum 

begitu menarik, beliau menyarankan agar media dibuat seperti suatu cerita 



 

agar dapat menarik perhatian peserta didik. Berikut ini gambar dari tampilan 

sebelum dan sesudah media pembelajaran direvisi. 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 4.54 Tampilan Sebelum Revisi  

 

Tampilan pada gambar 4.54 merupakan tampilan awal sebelum revisi, 

tampilan tersebut menurut ahli materi 1 yaitu Bapak Fredi Ganda Putra, 

M.Pd kurang menarik karena tidak ada tema atau cerita yang dapat memikat 

peserta didik dalam proses pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Gambar 4.55 Tampilan Sesudah Revisi 

 

Pada gambar 4.55 merupakan tampilan awal yang telah direvisi. Pada 

tampilan setelah revisi Bapak Fredi Ganda Putra, M.Pd menilai bahwa 

tampilan tersebut sudah baik karena mempunyai tema yaitu petualangan, 

selain itu media pembelajaran sudah cukup menarik karena mulai desain 

pemilihan warna yang menarik perhatian mata disertai gambar yang 

bergerak menjadi tampilan yang menarik perhatian peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Gambar 4.56 Tampilan Sebelum Materi Revisi      

 

Gambar 4.56 di atas merupakan tampilan materi sebelum direvisi yang mana 

tampilan tersebut menurut ahli materi tampilan sangat membosankan tidak 

beda dengan media berupa buku, tidak menarik. Padahal media 



 

pembelajaran dibuat agar pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian 

peseta didik sehingga peserta didik mencintai pelajaran tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

       

        

 

 

 Gambar 4.57Tampilan Materi Sesudah Revisi 

 

Pada tampilan materi sesudah revisi dapat kita lihat perbedaannya tampilan 

materi sebelum revisi. Perbedaanya terletak dari desain yang bertema 

peternakan sapi sesuai dengan contoh soal yang memuat telur dan susu 

selain itu soal berupa gambar yang bergerak sehingga menarik perhatian 

peserta didik. 

b. Ahli Materi II 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli materi II yaitu Bapak Rizki Wahyu Yunian Putra M.Pd di 

peroleh hasil agar dapat dilakukan revisi terhadap  pemberian contoh jangan 

setiap metode diberi contoh yang berbeda-beda karena peserta didik perlu 



 

mengerti bahwa penyelesaian soal menggunakan metode apapun akan 

menghasilkan jawaban sama serta penempatan untuk ikon tombol agar tidak 

berbeda tempat karena dapat mempersulit peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

                                  Gambar 4.58 Tampilan Ikon Tombol             Gambar 4.59 Tampilan Ikon Tombol  

                         Sebelum Revisi     Sebelum Revisi 

 

 

Pada gambar 4.58 dan gambar 4.59 merupakan tampilan ikon tombol 

sebelum revisi. Kedua tampilan mempunyai tombol yang sama yaitu tombol 

home, tombol next, dan tombol back, hanya saja letak ikon tombol yang 

berbeda. Letak tombol yang berbeda dari tampilan satu ke tampilan yang 

lain menurut Bapak Rizki Wahyu Yunian Putra M.Pd akan membuat peserta 

didik kesulitan dalam mencari ikon tombol yang dicari karena letaknya yang 

berbeda. Oleh sebab itu perlu adanya perbaikan mengenai letak tombol ikon. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.60 Tampilan Ikon Tombol  Gambar 4.61 Tampilan Ikon Tombol  

  Sesudah Revisi          Sesudah Revisi 

Pada tampilan ikon tombol sesudah revisi yang dapat dilihat pada gambar 

4.60 dan gambar 4.61 telah diperbaiki dimana letak ikon tombol terletak di 

sebelah kanan bawah setiap tampilan. 

c. Ahli Media I 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli media I yaitu Ibu Siska Andriani, S.Si., M.Pd diperoleh hasil 

agar dilakukan perbaikan terhadap warna latar belakang untuk soal dan 

penulisan kata yang salah. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 4.62 Tampilan Warna Latar Soal Sebelum Revisi 

Tampilan di atas merupakan tampilan warna latar soal sebelum revisi. 

Menurut Ibu Siska Andriani, S.Si., M.Pd selaku ahli desain 1 mengatakan 

warna tulisan dengan warna latar dalam soal tidak sinkron atau terkesan 

tulisan kurang jelas. Beliau menyarankan untuk memperbaiki warna latar 

dalam soal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.63 Tampilan Warna Latar Soal Sesudah Revisi 

 

 

d. Ahli Media II 

Berdasarkan lembar instrumen validasi yang telah diberikan peneliti 

kepada ahli media II yaitu Bapak Irwandani, M. Pd di peroleh hasil agar 

dilakukan perbaikan pada suara ikon tombol karena dapat menbuat 

kebisingan dalam pembelajaran. 

4. Deskripsi dan Analisis Ujicoba Pemakaian Oleh Peserta Didik 

Uji coba pemakaian produk dilakukan pada peserta didik kelas VIII SMPN 3 

Natar Lampung Selatan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk 

yang dikembangkan. Pada tahap ini peneliti membagikan angket kepada 31 peserta 

didik, yang terdiri dari kelompok kecil yang berjumlah 10 peserta didik dan 

kelompok besar yang terdiri dari 21 peserta didik. Peserta didik diminta oleh 

peneliti untuk menilai media pembelajaran dengan cara mengisi angket yang berisi 

pertanyaan atau pernyataan telah diberikan oleh peneliti. Tahap ini dilakukan 

untuk mengetahui efektifitas produk yang dikembangkan. adapun hasil uji coba 

produk sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 4.3 

 Hasil Uji Coba Keefektifan 

 

No. Uji coba Aspek 
Hasil Analisis 

Persentase Kriteria 

1. Uji Coba Kelompok Kecil 
Keefektifan 

87,8% Sangat Efektif 

2. Uji Coba Lapangan 91% Sangat Efektif 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh hasil ujicoba keefektifan terhadap media 

pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer yaitu dengan uji coba 

kelompok kecil dan uji coba lapangan.  

1. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji coba kelompok kecil terdiri atas 10 siswa yang dipilih secara acak. Pada 

uji ini siswa diminta untuk mengisi angket keefektifan media pembelajaan 

yang dikembangkan. Berdasarkan Tabel 4.3 didapat bahwa tingkat keefektifan 

media pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer dengan ujicoba 

kelompok kecil termasuk pada kategori sangat efektif yaitu memperoleh 

persentase 87,8%. 

2. Uji Coba Lapangan 

Setelah uji kelompok kecil selanjutnya peneliti melakukan ujicoba kelompok 

besar yang terdiri dari 21 siswa. Pada tahap ini siswa diminta mengisi angket 

tentang penilaian keefektifan media pembelajaran yang telah dikembangkan. 



 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh hasil ujicoba kelompok besar dengan 

persentase 91% yang berarti media pembelajaran tersebut sangat efektif. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu 

peserta didik mengenai media pembeljaran matematika interaktif berbasis 

komputer tersebut. Peserta didik mengatakan media pembelajaran tersebut 

menarik, menambah minat  dan semakin giat dalam belajar. Selain itu peserta 

didik juga mengatakan dengan pembelajaran berbasis komputer ini 

menunjukkan kemajuan teknologi dibidang pendidikan serta, membuat peserta 

didik tidak bosan dalam proses pembelajaran. 

3. 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 dilakukan untuk 

meyakinkan data dan mengetahui efektif atau tidak media tersebut dalam 

proses pembelajaran. Responden pada uji coba guru ini berjumlah 1 guru  

yaitu guru bidang studi matematika kelas VIII di SMPN 3 Natar Lampung 

Selatan dengan cara memberi angket untuk mengetahui respon guru terhadap 

keefektifan media pembelajaran tersebut. Hasil uji coba lapangan memperoleh 

persentase 89,5%  dengan kriteria interprestasi yang dicapai yaitu “sangat 

baik”, hal ini berarti media pembelajaran sangat efektif dan layak digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika 



 

Penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai studi sistematis terhadap 

pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemahaman tentang subjek yang diteliti. 

Pada pembahasan penelitian pengembangan ini memaparkan tentang langkah 

pembuatan multimedia pembelajaran berbasis komputer berupa soft file media 

pembelajaran matematika intraktif, kesesuaian produk akhir dengan tujuan 

pengembangan serta kelebihan dan kekurangan produk akhir media pembelajaran 

yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media 

pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer  pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel.  

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai dasar atau terapan sesuai dengan tujuan 

peneliti yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran matematika pada 

materi sistem persamaan linear dua variabel. Penelitian dan pengembangan 

memiliki dua tujuan. Tujuan pertama dalam pengembangan ini adalah untuk 

menghasilkan produk berupa media pembelajaran matematika interaktif berbasis 

komputer yang dapat menarik perhatian peserta didik untuk lebih bisa mencintai 

pelajaran matematika sehingga mengubah pola pikir peserta didik bahwa 

matematika bukanlah pelajaran yang menakutkan dan sulit untuk dipahami. 

Tujuan kedua adalah untuk mengetahui respon peserta didik dan pendidik 

terhadap kelayakan media pembelajaran yang telah dirancang sebagai suatu 

media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran oleh pendidik maupun 

peserta didik.  

Tingkat kelayakan media pembelajaran ini dapat diketahui berdasarkan 

analisis terhadap penilaian media pembelajaran oleh para ahli, peserta didik, dan 



 

pendidik. Berdasarkan hasil penilaian validasi yang dilakukan oleh ahli materi 

dan ahli media terdapat perbedaan nilai rata-rata skor antara validasi tahap 1 dan 

validasi tahap 2. Validasi tahap 2 untuk ahli materi dan ahli media mendapatkan 

nilai rata-rata skor lebih tinggi dibandingkan dengan validasi tahap 1. Penyebab 

dari meningkatnya nilai rata-rata skor tersebut adalah pada tahap revisi 1 peneliti 

telah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam media pembelajaran 

yang telah divalidasi.  

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah  penelitian  

dan  pengembangan  (R&D) Borg and Gall yang terdiri dari 10 langkah pada 

umumnya, hanya saja dibatasi sampai tujuh langkah penelitian dan 

pengembangan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain 

produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. Alasan 

peneliti membatasi hanya sampai tujuh langkah penelitian dan pengembangan 

karena keterbatasan peneliti. Pengembangan produk ini dilakukan dengan 

bantuan software Macromedia Flash 8 yang menghasilkan produk tersebut 

berupa aplikasi matematika pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel 

dengan format swf movie dan tampilan exe. Berikut ini deskripsi penjabaran 

mengenai proses dalam pengembangan multimedia pembelajaran matematika. 

a. Potensi dan Masalah 

Potensi dan masalah merupakan tahap dimana peneliti dapat mengetahui 

potensi dan permasalahan yang terdapat pada objek penelitian. Tahap ini 

dilakukan di kelas VIII SMPN 3 Natar Lampung Selatan melalui beberapa 

tahapan yaitu tahap observasi kegiatan pembelajaran, wawancara dengan guru 



 

matematika, dan observasi perangkat pembelajaran yang digunakan. Dari 

observasi dan wawancara peneliti mengetahui apa yang dibutuhkan dan yang 

diperlukan dalam proses pembelajaran. Berikut ini pemaparan tentang potensi 

dan masalah yang ada pada SMPN 3 Natar. Melalui wawancara dengan guru 

matematika didapat suatu permasalahan yaitu peserta didik kurang memahami 

konsep materi pada saat pembelajaran sedang berlangsung yang berakibat 

pada rata-rata hasil belajar matematika peserta didik kelas VIII pada saat ujian 

akhir semester ganjil. Dari 3 kelas yaitu kelas VIII A, VIII B dan VIII C 

peserta didik yang memperoleh nilai UAS di bawah rata-rata mencapai 60% 

pada tahun ajaran 2016/2017. Hal tersebut dapat diketahui bahwa hasil belajar 

peseta didik pada pelajaran matematika masih tergolong rendah Pada kelas 

VIII A yang mendapatkan nilai dibawah rata-rata mencapai 86%, kelas VIII B 

yang mendapatkan nilai dibawah rata-rata mencapai 54%, sedangkan VIII C 

yang mendapat nilai dibawah rata-rata mencapai 68%. Selain itu, melalui 

observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran peneliti mengetahui 

permasalahan lain yang membuat peserta didik kurang memahami konsep 

materi yaitu peserta didik terlihat bosan dengan metode pembelajaran yang 

masih konvesional dan bahan ajar yang digunakan masih sederhana berupa 

buku-buku yang diberikan pemerintah.  

Potensi yang dimiliki SMPN 3 Natar yaitu sarana dan prasana yang cukup 

lengkap yang bisa digunakan dalam menunjang pendidikan yang lebih baik 

lagi. Sarana dan prasaran tersebut yaitu terdapat komputer yang berjumlah 20 

yang dilengkapi dengan proyektor yang ada di laboratorium komputer 



 

sekolah. Potensi tersebut diketahui peneliti setelah peneliti melakukan 

observasi di sekolah SMPN 3 Natar. Selain itu, keterampilan peserta didik 

dalam menggunakan komputer yang cukup baik. Komputer bisa dijadikan 

sebagai suatu media yang dapat membuat suasana dalam pembelajaran lebih 

menarik karena komputer memiliki kemampuan yang dapat dikombinasi 

dengan  teks, gambar, suara video dan animasi. Sehingga dapat membuat 

peserta didik lebih tertarik pada proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

yang dikemukakan oleh De Porter bahwa manusia dapat menyerap suatu 

materi sebanyak 70% dari yang dikerjakan, 50% dari apa yang didengar dan 

dilihat (audio visual), sedangkan dari yang dilihatnya 30% dari yang 

didengarnya hanya 20%, dan dari yang dibaca hanya10%. 

Fasilitas yang memadai tidak akan cukup apabila para pengguna belum 

bisa menggunakan fasilitas tersebut dengan semaksimal mungkin. Sebenarnya 

pendidik di SMPN 3 Natar sudah mempunyai modal dasar dalam penggunaan 

komputer hanya saja masih menggunakan software yang sederhana berupa 

Power Point. Oleh karena itu peneliti akan mengembangkan suatu produk 

berupa media pembelajaran yang berbasis komputer. 

 

b. Mengumpulkan Informasi 

Informasi yang dikumpulkan dalam tahap ini yaitu mengumpulkan 

informasi mengenai penggunaan software macromedia flash 8, dan materi 

yang berkaitan dengan pokok bahasan  sistem persamaan linear dua variabel. 

Pengumpulan informasi berupa buku pelajaran matematika SMP/MTs, video 



 

tutorial penggunaan software macromedia flash 8, serta buku petunjuk 

penggunaan penggunaan software macromedia flash 8. 

c. Desain Produk 

Desain produk merupakan tahap peneliti mulai merancang produk yang 

akan dikembangkan dengan mengawali isi program dalam produk berupa 

materi pembelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang dapat menarik 

perhatian peserta didik, setelah tema ditentukan kemudian mencari dan 

mengumpulkan animasi serta background dengan tema yang sudah ditentukan. 

Tema dalam media pembelajaran  ini adalah petualangan one piece mencari 

harta karun. Dalam mendesain produk, peneliti menggunakan software 

macromedia flash 8 sebagai suatu alat untuk mengembangkan produk. Berikut 

ini tahapan secara umum dalam pembuatan media pembelajaran:  

a) Pembuatan materi pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua 

variabel dengan menyesuaikan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar serta silabus berdasarkan kurikulum KTSP. 

b) Persiapan gambar, animasi, dan lain-lain yang akan digunakan dalam 

pembuatan media pembelajaran. 

c) Pembuatan media pembelajaran yang dibuat peneliti sebagai berikut : 

1) Buka aplikasi software macromedia flash, pengembang 

menggunakan macromedia flash 8 dalam mengembangkan media 

pembelajaran ini berupa soft file.  

 

 



 

 

 

               Gambar 4.64 

            Tampilan Awal Macromedia Flash 8 

 

2) Setelah terbuka tampilan awal Macromedia Flash 8, klik flash 

document dan akan terbuka tampilan layar jendela kerja untuk 

membuat media pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.65 

Tampilan Layar Jendela Kerja Macromedia Flash 8 

 

3) Setelah terbuka buat tombol untuk melanjutkan, berhenti, mulai dan 

home yang ada pada autoshape tool. Action script untuk tombol 

sebagai berikut : 

a) Melanjutkan 

on (release) { 

gotoAndStop(nextscane); 

} 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.66 

Scrip Tombol Melanjutkan 

b) Berhenti  

 stop(); 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.67 

       Script Tombol Berhenti 

4) Setelah tombol dibuat maka selanjutnya kita menambahkan gambar, 

animasi, suara dan lain-lain dengan cara klik file import lalu klik 

import to library. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4.68 
           Tampilan Library 
 

5) Setelah dipilih maka selanjutnya kita klik texttool untuk memasukkan 

materi yang telah disiapkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 4.69 

            Tampilan Texttool 
 

6) Setelah materi dimasukkan simpan media pembelajaran yang telah 

dibuat dengan klik file-save. 

7) Setelah media pembelajaran tersimpan untuk membuka dan 

menggunakan media pembelajaran kita export dan pilih SWF 

sehingga media pembelajaran siap untuk digunakan. 

8)  



 

d. Validasi Desain 

Kelayakan suatu produk dapat diketahui melalui tahapan validasi 

kelayakan oleh ahli materi dan ahli media. Pada tahap validasi,  peneliti 

menghadirkan  dua ahli materi dan dua ahli media untuk memberikan 

penilaian terhadap produk yang dikembangkan dengan memberikan angket 

penilaian kepada para ahli, apabila dirasa masih kurang layak maka para ahli 

dapat memberikan komentar dan saran terhadap produk yang sedang 

dikembangkan. Komentar dan saran tersebut menjadi acuan peneliti untuk 

memperbaiki produk tersebut. Uji coba dilakukan pada Peserta didik kelas 

VIII SMPN 3 Natar Lampung Selatan. Berikut ini adalah penjabaran hasil 

dari validasi oleh para ahli dan uji coba produk pada peserta didik kelas VIII 

SMPN 3 Natar Lampung Selatan. 

a. Validasi Ahli Materi 

Penilaian kelayakan produk oleh ahli materi terdiri dari 4 aspek kriteria 

keseluruhan antara lain yaitu aspek kualitas isi berkaitan dengan isi materi 

pada media pembelajaran berbasis komputer yang meliputi 1) memberikan 

pengalaman dan pengetahuan belajar pada peserta didik; 2) kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran; 3) contoh yang diberikan sesuai dengan teori. 

Aspek ketepatan cakupan mencakup kesesuaian materi dengan standar isi 

materi yang meliputi kesesuaian dengan SK, KD dan Indikator materi dan 

kesesuaian dengan kehidupan sehari-hari. Aspek kebahasaan mencakup 

bahasa yang digunakan baik atau benar antara lain 1) bahasa yang 

digunakan komunikatif; 2) kalimat yang digunakan untuk menjelaskan 



 

materi mudah dipahami; 3) kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

makna ganda, 4) kesesuaian dengan kaidaah bahasa Indonesia.  Aspek 

kelayakan penyajian mencakup peta konsep sehingga penyajian dalam 

media pembelajaran runtun dan sistemasis. Pedoman penilaian ahli materi 

menggunakan skala likert yaitu 1-5 yang kemudian menghasilkan skor 

persentase dari media pembelajaran matematika berbasis komputer yaang 

dikategorikan sebagai berikut:  Sangat Kurang jika 0≤x≤20; Kurang jika 

20<x≤40; Cukup Baik jika 40<x≤60; Baik jika 60<x≤80; Sangat Baik jika 

80<x≤100. 

 Hasil penilaian validasi ahli materi pada tahap 1 mengalami 

peningkatan pada validasi ahli materi pada tahap 2. Adapun penilaian 

validator pada tahap 1 yaitu pada aspek kualitas isi diperoleh hasil dengan 

persentase 60% dengan kriteria “cukup baik”, aspek ketepatan cakupan 

penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 80% dengan kriteria 

“baik”, aspek kebahasaan penilaian validator diperoleh hasil dengan 

persentase 60% dengan kriteria “cukup baik”, dan aspek kelayakan 

penyajian  penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 80% 

dengan kriteria “baik”. 

 Penilaian ahli materi pada tahap 2 yang telah dilakukan revisi pada 

aspek kualitas isi diperoleh hasil dengan persentase 83% dengan kriteria 

“sangat baik”. Pada aspek ketepatan cakupan diperoleh hasil dengan 

persentase 86% dengan kriteria “sangat baik”. Pada aspek kebahasaan 

diperoleh hasil dengan persentase 90% dengan kriteria “sangat baik”, dan 



 

untuk aspek kelayakan penyajian diperoleh hasil dengan persentase 90% 

dengan kriteria “sangat baik”.  

Persentase total dari semua aspek media pembelajaran sebelum revisi 

adalah 70% dan setelah diadakannya revisi dan dilakukan validasi tahap 

kedua persentase total dari semua aspek media pembelajaran naik menjadi 

87.25%. Total persentase perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai 

Tabel 4.3 dan diperoleh kesimpulan media pembelajaran  ini menurut ahli 

materi termasuk dalam kriteria sangat baik digunakan dalam pembelajaran 

matematika. Hasil perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran. 

Tabel 4.3 dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Hasil Validasi Ahli Materi 

 

No Aspek Persentase 

Tahap 1 Tahap 2 
1 Kualitas isi 60% 83% 
2 Ketepatan cakupan 80% 86% 
3 Kebahasaan 60% 90% 
4 Kelayakan Penyajian 80% 90% 

Total persentase 70% 87.25% 
 

Berdasarkan  penilaian validasi terdapat perubahan persentase dari 
setiap aspek setelah dilakukan revisi seperti yang digambarkan pada 
diagram di bawah ini: 
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Diagram 4.3 Perbandingan Hasil Validasi Ahli Materi Sebelum dan Setelah Revisi 
Diagram di atas menunjukan perbandingan setiap aspek antara tahap 1 

dantahap 2, di dapat bahwa setiap aspek mengalami kenaikan persentase. 

Pada aspek kualitas isi mengalami kenaikan 23% setelah diadakannya 

revisi, aspek ketepatan cakupan mengalami kenaikan persentase 6% stelah 

diadakanya revisi, aspek kebahasaan mengalami kenaikan persentase 30% 

sedangkan  aspek kelayakan penyajian mengalami kenaikan sebesar 10% 

setelah diadakannya revisi. 

b. Validasi Ahli Media 

Penilaian kelayakan produk oleh ahli media terdiri dari 4 aspek kriteria 

keseluruhan antara lain yaitu aspek komunikasi visual berkaitan dengan 

desain pada media pembelajaran berbasis komputer antara lain 1) warna 

unsur tata letak harmonis; 2) huruf yang digunakan menarik dan mudah 

dibaca; 3) tidak terlalu banyak menggunakan kombinasi huruf; 4) 

keterbacaan teks; 5) kemenarikan animasi; 6) kemenarikan gambar. Aspek 

kebahasaan mencakup bahasa yang digunakan baik atau benar sehingga 

mudah dipahami oleh peserta didik. Aspek keterlaksanaan mencakup 

keterlakasaan peserta didik menggunakan media pembelajaran sebagai 

media belajar yang mandiri. Aspek rekayasa perangkat lunak mencakup 

keefektifan program media pembelajaran dan kepraktisan media dalam 

pengoperasiannya. Pedoman penilaian ahli materi menggunakan skala 

likert yaitu 1-5 yang kemudian menghasilkan skor persentase dari media 

pembelajaran matematika berbasis komputer yaang dikategorikan sebagai 



 

berikut:  Sangat Kurang jika 0≤x≤20; Kurang jika 20<x≤40; Cukup Baik 

jika 40<x≤60; Baik jika 60<x≤80; Sangat Baik jika 80<x≤100.  

Hasil penilaian validasi ahli media tahap 1 mengalami peningkatan pada 
validasi ahli media tahap 2. Adapun hasil penilaian ahli media pada tahap 1 
yaitu aspek komunikasi visual diperoleh hasil dengan persentase 80% 
dengan kriteria “baik”, pada aspek kebahasaan penilaian validator 
diperoleh hasil dengan persentase 70% dengan kriteria “baik”, pada aspek 
keterlaksanaan penilaian validator diperoleh hasil dengan persentase 75% 
dengan kriteria “baik”. Aspek rekayasa perangkat lunak penilaian validator 
diperoleh hasil dengan persentase 80% dengan kriteria “baik”. 

Penilaian validator setelah dilakukannya revisi  pada aspek komunikasi 
visual diperoleh hasil persentase 81% dengan kriteria “sangat baik”, pada 
aspek kebahasaan penilaian validator diperoleh hasil persentase 80% 
dengan kriteria “baik”, pada aspek keterlaksanaan penilaian validator 
diperoleh hasil persentase 90% dengan kriteria “sangat baik”, dan untuk 
aspek rekayasa perangkat lunak penilaian validator diperoleh hasil 
persentase 80% dengan kriteria “baik”.  

Persentase total dari semua aspek media pembelajaran sebelum di revisi 
adalah 76,25% dan setelah dilakukannya revisi  persentase total dari semua 
aspek media pembelajaran yang dinilai menjadi 82,75%. Total persentase 
perolehan skor tersebut dikonversikan sesuai Tabel 4.4 dan diperoleh 
kesimpulan bahwa media pembelajaran ini menurut para ahli media dan 
pemrograman termasuk dalam kriteria sangat baik untuk digunakan dalam 
pembelajaran matematika. Hasil perhitungan lengkapnya disajikan pada 
lampiran. Tabel 4.4 dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 4.4 
Hasil Validasi Ahli Media 

 

No. 
Aspek Persentase 

Tahap 1 Tahap 2 
1 Komunikasi visual 80% 81% 
2 Kebahasaan 70% 80% 
3 Keterlaksanaan 75% 90% 

4 Rekayasa Perangkat 
Lunak 

80% 80% 

Total persentase 76.25% 82.75% 
 



 

Berdasarkan  penilaian oleh ahli media  terdapat perubahan perentase 
dari setiap aspek sebelum dan setelah dilakukan revisi seperti yang 
digambarkan pada diagram di bawah ini: 
 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.4 Perbandingan Hasil Validasi Ahli Materi Sebelum dan Setelah Revisi 
Diagram di atas terlihat bahwa setelah dilakukan revisi terdapat 

beberapa aspek memiliki kenaikan persentase. Aspek komunikasi visual 

mengalami kenaikan persentase sebesar 1%, aspek kebahasaan mengalami 

kenaikan persentase 10%, dan aspek keterlaksaan mengalami kenaikan 

sebesar 15%, sedangkan pada aspek rekayasa perangkat lunak tidak  

mengalami kenaikan, sehingga media pembelajaran dinyatakan sangat 

efektif untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya. 

e. Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, peneliti 

melakukan revisi terhadap desain produk yang dikembangkan berdasarkan 

masukan-masukan ahli tersebut. Saran atau masukan dari ahli materi yang 

perlu diperbaiki dari aspek kualitas isi, ketepatan cakupan, aspek bahasa 

dan aspek kelayakan penyajian tersebut antara lain memperbaiki isi materi 

dengan lebih meringkas materi, karena dari segi isi materi penjabarannya 
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masih terlalu panjang layaknya seperti buku sedangkan media 

pembelajaran harus memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam 

memahami konsep materi. Dari segi kemenarikan media, media masih 

belum menarik perlu adanya perbaikan dengan cara media dibuat seperti 

sebuah cerita agar dapat menarik perhatian peserta didik. Dari segi contoh 

soal ahli materi menyarankan untuk memperbaiki contoh soal dengan 

memberikan contoh soal yang sama dikarenakan untuk membuktikan 

bahwa setiap metode penyelesaian soal mendapatkan hasil yang sama, dan 

dari segi tata letak tombol perlu diperbaiki dengan meletakkan tombol 

ditempat yang sama pada setiap tampilan agar tidak mempersulit peserta 

didik. Ketepatan Penulisan dalam media perlu dicek dan perbaiki sesuai 

dengan EYD. 

Saran atau masukan dari ahli media yang perlu diperbaiki dari aspek 

komunikasi visual, aspek kebahasaan, aspek keterlaksanaan, dan aspek 

rekayasa perangkat lunak antara lain, perbaikan terhadap warna latar 

belakang untuk latihan soal  karena  warna tulisan dengan warna latar tidak 

sinkron  sehingga membuat tulisan terkesan sulit terbaca. Dari segi 

peenulisan kata perlu diperbaiki penulisan kata karena masih terdapat kata 

yang salah dalam penulisan. dari segi suara, perlu diperbaiki suara pada 

tombol karena suara pada tombol dapat membuat kebisingan dalam proses 

pembelajaran.  

f. Uji Coba Produk 



 

Media pembelajaran yang telah divalidasi oleh validator ahli materi dan 

ahli media, selanjutnya diuji cobakan dalam pembelajaran Uji coba produk 

dilakukan pada dua kelompok yaitu uji coba kelompok  kecil yang 

berjumlah 10 peserta didik dan uji coba lapangan yang berjumlah 21 peserta 

didik. Uji coba produk dilakukan pada peserta didik kelas VIII  SMPN 3 

Natar Lampung Selatan dengan memberikan angket berisi pernyataan 

terkait media pembelajaran yang telah digunakan dalam pembelajaran.  

Hasil uji coba kelompok kecil memperoleh persentase 87,8% dengan 

kriteria “sangat efektif”. Sedangkan uji coba lapangan memperoleh hasil 

dengan persentase 91% dengan kriteria “sangat efektif”. Berikut ini tabel 

hasil uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan serta diagram 

perbandingan hasil uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. 

                  Tabel 4.5 

               Hasil Uji Coba Keefektifan 

 

No. Uji coba Aspek 
Hasil Analisis 

Persentase Kriteria 

1. 
Uji Coba Kelompok 

Kecil 
Keefektifan 

87,8% 
Sangat 

Efektif 

2. Uji Coba Lapangan 91% 
Sangat 

Efektif 

 



 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok besar 

dapat disimpulkan bahwa peserta didik merasa tertarik dengan media 

pembelajaran yang berbasis komputer yang dikembangkan oleh peneliti, 

artinya peserta didik merasa terbantu dengan adanya media pembelajaran 

berbasis komputer tersebut. Hasil uji coba ini akan dijadikan acuan untuk 

merevisi kembali media pembelajaran yang dikembangkan akan tetapi 

dikarenakan hasil yang didapat sangat menarik dan peserta didik merasa 

puas dengan media pembelajaran yang dibuat, maka tidak ada perbaikan. 

Pada hasil uji coba kelompok besar mengalami peningkatan terhadap 

media pembelajaran dengan kriteria “sangat menarik” dan peserta didik 

merasa terbantu dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer 

tersebut dengan tampilan yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami 

oleh peserta didik.  

 Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu peserta 

didik untuk mengetahui pendapat peserta didik mengenai media 

pembelajaran berbasis komputer yang telah digunkan. Peserta didik 

mengatakan bahwa media perbelajaran tersebut menarik, menambah minat 

belajar dan semakin membuat giat dalam belajar.peserta didik juga 

mengatakan dengan pembelajaran berbasis komputer menunjukkan 

kemajuan teknologi dibidang pendidikan serta membuat peserta didik tidak 

bosan dalam proses pembelajaran. 

Setelah melakukan uji coba kelompok kecil dan uji coba kelompok 

besar, kemudian produk di uji cobakan kembali ke uji coba pendidik. Uji 



 

coba pendidik ini dilakukan untuk meyakinkan data dan mengetahui 

keefektifan produk secara luas. Responden pada uji pendidik ini dilakukan 

pada salah satu guru matematika di SMPN 3 Natar kelas VIII dengan cara 

memberi angket untuk mengetahui respon pendidik terhadap keefektifan 

media pembelajaran berbasis komputer tersebut. Hasil uji coba pendidik 

memperoleh persentase 89,5% dengan kriteria interpretasi yang dicapai 

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

oleh peneliti mempunyai kriteria sangat efektif dan layak untuk digunakan 

sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel untuk kelas VIII SMP/MTs. 

g. Revisi Produk 

Revisi produk dilakukan jika terdapat kekurangan dalam uji coba serta 

melihat pendapat dari peserta didik mengenai media pembelajaran yang 

telah diuji cobakan. 

2. Kesesuain Media Pembelajaran yang Dikembangkan dengan Tujuan 

Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan memiliki dua tujuan. Tujuan pertama dalam 

pengembangan ini adalah untuk menghasilkan produk berupa media 

pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer yang dapat menarik 

perhatian peserta didik untuk lebih bisa mencintai pelajaran matematika sehingga 

mengubah pola pikir peserta didik bahwa matematika bukanlah pelajaran yang 

menakutkan dan sulit untuk dipahami. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui 

respon peserta didik dan pendidik terhadap kelayakan media pembelajaran yang 



 

telah dirancang sebagai suatu media yang bisa digunakan dalam proses 

pembelajaran oleh pendidik maupun peserta didik.  

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam pengembangan mengacu pada 

model penelitian  dan  pengembangan  (R&D) Borg and Gall yang terdiri dari 10 

langkah pada umumnya, hanya saja dibatasi sampai tujuh langkah penelitian dan 

pengembangan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain 

produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi produk. Alasan 

peneliti membatasi hanya sampai tujuh langkah penelitian dan pengembangan 

karena keterbatasan peneliti. 

Desain tampilan media pembelajaran pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel secara keseluruhan telah melalui tahapan-tahapan validasi oleh para ahli 

media dan sudah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai saran/masukan dari para 

validator sehingga dikatakan bahwa media pembelajaran pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel yang dikembangkan telah sesuai dengan standar 

bahan ajar pembelajaran dan dinyatakan oleh para validator bahan ajar yang telah 

dikembangkan oleh peneliti layak untuk digunakan. 

Materi yang tersaji dalam media pembelajaran pada materi sistem persamaan 

linear dua variabel telah melewati proses uji ahli materi sehingga dapat dikatakan 

bahwa bahan ajar ini telah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang ditetapkan BSNP. Berdasarkan hasil validasi ahli media, dan ahli 

materi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel yang dihasilkan telah sesuai dan layak menjadi 

bahan ajar yang dapat membantu peserta didik. 



 

Selain itu, media pembelajaran yang baik adalah bahan ajar yang menarik bagi 

peserta didik dan pendidik sebagai pengguna media pembelajaran. Oleh karena 

itu, untuk mengetahui tingkat respon peserta didik terhadap media pembelajaran 

pada materi sistem persamaan linear dua variabel maka dilakukan uji coba 

produk yang terdiri dari uji coba kelompok kecil, uji coba kelompok besar, dan 

uji coba pendidik yang dilakukan oleh peserta didik kelas VIII dan guru 

matematika SMPN 3 Natar Lampung Selatan. Setelah uji coba selesai dilakukan 

diperoleh bahwa media pembelajaran pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel memperoleh respon peserta didik dan pendidik dengan kriteria sangat 

baik sebagai penunjang pembelajaran matematika dan mendapatkan tanggapan-

tanggapan yang positif dari peserta didik dan pendidik. 

Berdasarkan validasi dan revisi yang telah dilakukan serta uji coba yang telah 

dilakukan, maka tujuan pengembangan untuk menghasilkan produk berupa 

media pembelajaran pada materi sistem persamaan linear dua variabel sudah 

sesuai dengan tujuan pengembangan. media pembelajaran matematika berbasis 

komputer pada materi sistem persamaan linear dua variabel yang telah 

dikembangkan diharapkan dapat membantu peserta didik dala memahami konsep 

materi, efektif sebagai sumber belajar peserta didik yang lebih baik lagi, 

membuat peserta didik lebih tertarik untuk belajar matematika, dan merubah 

pemikiran peserta didik bahwa matematika itu sulit. 

  



 

 

3. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap pengembangan media pembelajaran menggunakan software 

Macromedia Flash Maker 8 hanya sampai pada tahap revisi produk dan 

tidak melakukan produksi masal karena keterbatasan biaya. 

b. Penentuan standar kualitas media pembelajaran dalam penelitian ini 

sebatas melalui penilaian oleh 2 ahli materi dan 2 ahli media. Kualitas 

media pembelajaran dapat berubah apabila diujikan pada skala yang 

lebih luas. 

c. Keterbatasan peneliti dalam menggunakan software Macromedia Flash 

Maker 8. 

d. Keterbatasan peneliti dalam menggabungkan aplikasi dalam pembuatan 

multimedia pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer ini. 

 

 

  



 

 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan ini adalah  

1. Media pembelajaran matematika berbasis komputer ini telah dikembangkan 

dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan (R&D) Borg and 

Gall, memperoleh hasil setelah melalui tahap revisi dan validasi maka validator 

media dan materi menyatakan media pembelajaran siap dan layak digunakan.. 

2. Respon peserta didik terhadap media pembelajaran matematika interaktif 

berbasis komputer diperoleh nilai rata-rata dengan kriteria sangat efektif dan 

menarik sehingga media pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer 

ini layak digunakan dalam membantu pembelajaran. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan media 

pembelajaran berbasis kartun untuk menurunkan kecemasan siswa ini adalah: 

1. Media pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer ini hanya sebatas 

materi sistem persamaan linear dua variabel sehingga diharapkan untuk 

pengembangan media pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer 

selanjutnya dapat dikembangkan dengan materi yang lebih luas. 

2. Pengembangan media pembelajaran matematika interaktif berbasis komputer 

ini masih banyak kekurangan dalam pembuatan atau pengembangannya 

sehingga pengembangan media pembelajaran matematika interaktif berbasis 

komputer selanjutnya dapat dikembangkan lebih baik lagi, agar dapat membuat 



 

motivasi dan minat peserta didik bertambah dalam mengikuti pembelajaran 

matematika. 
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LAMPIRAN 

  



 

Angket Respon Guru 

 

Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif Tipe Simulasi 

Berbasis Komputer 

 

A. Petunjuk pengisian: 

1. Berilah tanda √ pada kolom “nilai” sesuai penilaian bapak/ibu terhadap 

multimedia pembelajaran  matematika pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel (SPLDV) berbasisi komputer. 

2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian.  

Nilai 5 =  Sangat Menarik 

Nilai 4 =  Menarik 

Nilai 3 =  Cukup Menarik 

Nilai 2 =  Kurang Menarik 

Nilai 1 = Sangat Tidak Menarik 

3. Apabila penilaian bapak/ibu 3, 2 atau 1, maka berilah komentar dan saran 
terkait hal-hal yang kurang terhadap multimedia pembelajaran  matematika 
pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) berbasisi 
komputer. 
 

B. Aspek Penilaian 

 
 

No Aspek Kriteria 
Nilai 

 

1 Kualitas Isi 

5 4 3 2 1 
1. Memberikan pengalaman dan 

pengetahuan belajar pada peserta didik 
     

2. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran      

3.  Contoh yang diberikan sesuai dengan  
teori 

     

2 Ketepatan 
Cakupan 

4. Kesesuaian dengan SK, KD dan 
Indikator 

     

5. Kesesuaian dengan kehidupan sehari-
hari 

     

3 Komunikasi 
Visual 

6. Warna unsur tata letak harmonis       



 

7. Huruf yang digunakan menarik dan 
mudah dibaca 

     

8. Tidak terlalu banyak menggunakan 
kombinasi huruf  

     

9. Keterbacaan teks       

10. Kemenarikan animasi      

11. Kemenarikan gambar      

4 Bahasa 

12. Bahasa yang digunakan komunikatif      

13. Kalimat yang digunakan untuk 
menjelaskan materi mudah dipahami 

     

14. Kalimat yang digunakan tidak 
menimbulkan makna ganda 

     

15. Kesesuaian dengan kaidah bahasa 
Indonesia 

     

5 Kelayakan 
Penyajian 

16. Keruntutan konsep      
17. Keterlibatan peserta didik      

6 
Rekayasa 
Perangkat 

Lunak 

18. Keefektifan program media 
pembelajaran 

     

19. Kepraktisan media dalam 
pengoperasiannya 

     

Jumlah total skor   
 

 

C. Komentar dan saran perbaikan 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 

 

 



 

      Natar,                                            2017 

      Guru SMPN 3 Natar Lampung Selatan 

 

 

 

 

      ………………………………………. 

      NIP. 

 

 

  



 

Angket Respon Peserta Didik 

Pada Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif Tipe 
Simulasi Berbasis Komputer 

 

 

 

 

 

A. Petunjuk pengisian: 
1. Berilah tanda √ pada kolom “nilai” sesuai penilaian anda terhadap Media 

Pembelajaran matematika Pokok Bahasan Bilangan Bulat. 
2. Gunakan indikator penilaian pada lampiran sebagai pedoman penilaian. Nilai 

5= sangat baik 4= baik, 3= cukup baik, 2= kurang baik, 1= sangat kurang 
3. Apabila penilaian anda 3, 2 atau 1, maka berilah komentar dan saran terkait 

hal-hal yang kurang terhadap Media Pembelajaran Matematika Materi 
Bilangan Bulat pada kolom komentar 

 
B. Penilaian 

No Kriteria Nilai  
5 4 3 2 1 

1 Informasi pada media pembelajaran memberikan 
pengetahuan baru 

     

2 Menurut saya media pembelajaran ini mudah untuk 
digunakan  

     

3 Media pembelajaran ini memiliki tampilan yang 
menarik 

     

4 Media pembelajaran ini membuat keinginan belajar 
saya bertambah 

     

5 Menurut saya media pembelajaran ini mudah 
digunakan secara individu 

     

6 Menurut saya media pembelajaran ini mudah 
digunakan secara berkelompok 

     

7 Informasi dalam media pembelajaran sudah pernah 
saya pelajari 

     

8 Media pembelajaran ini menampilkan materi yang 
mudah untuk di pahami. 

     

9 Contoh yang diberikan sesuai dengan materi       

Nama   :    

Mata Pelajaran : 

Sekolah   : 



 

10 Media pembelajaran ini memudahkan saya dalam 
belajar 

     

11 Warna yang dipakai menarik      
12 Teks, gambar,  dan animasi tampak jelas      
13 Gambaran dan animasi membantu mengingat materi 

yang dipelajari  
     

14 Media pembelajaran ini sangat menarik      
15 Media pembelajaran ini tidak membosankan       

 

Kolom  saran dan komentar 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Responden 
 
 
 
 
 

(           ) 

 

  

Komentar : 

 

 

Saran     : 



 

DAFTAR NAMA VALIDATOR MULTIMEDIA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA INTERAKTIF BERBASIS KOMPUTER 

 

No. Nama Instansi Keterangan 

1 Siska Andriani, S.Si., M.Pd 
Universitas Islam 

Negeri Raden 
Intan Lampung Ahli Desain 

2 Irwandani, M.Pd 
Universitas Islam 

Negeri Raden 
Intan Lampung 

3 Fredi Ganda Putra, M.Pd 
Universitas Islam 

Negeri Raden 
Intan Lampung Ahli Materi 

4 Rizki Wahyu Yunian Putra, 
M.Pd 

Universitas Islam 
Negeri Raden 

Intan Lampung 
 

  



 

LEMBAR KETERANGAN VALIDASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Irwandani, M. Pd 

NIP  : 198710232015031005 

Instansi : Dosen Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung 

Telah memberikan penilaian dan masukan mengenai instrumen berupa angket dan 
media pembelajaran mahasiswa yang bernama: 

Nama   : Rahmat Diyanto Fitri Dwi Kusuma 

NPM   : 1311050149 

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Matematika 

   Judul Skripsi         : Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Tipe     
Simulasi Berbasis Komputer  

Berdasarkan  hasil penilaian  terhadap Lembar Kerja Peserta Didik, maka produk 
yang dihasilkan LAYAK. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan 
sebagaimana semestinya. 

 

      Bandar Lampung,                         2017 

      Mengetahui, 

      Validator Ahli Media 

 

 

 

      Irwandani, M.Pd 
      NIP. 198710232015031005 

 



 

LEMBAR KETERANGAN VALIDASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Fredi Ganda Putra, M. Pd 

NIP  :  

Instansi : Dosen Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung 

 

Telah memberikan penilaian dan masukan mengenai instrumen berupa angket dan 
media pembelajaran mahasiswa yang bernama: 

Nama   : Rahmat Diyanto Fitri Dwi Kusuma 

NPM   : 1311050149 

Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Matematika 

   Judul Skripsi         : Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Tipe     
Simulasi Berbasis Komputer  

 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Lembar Kerja Peserta Didik, maka produk yang 
dihasilkan LAYAK. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan 
sebagaimana semestinya. 

 

      Bandar Lampung,                         2017 

      Mengetahui, 

      Validator Ahli Materi 

 

 

      Fredi Ganda Putra M. Pd 
      NIP. 
 



 

 

KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  

FAKULTAS  TARBIYAH DAN KEGURUAN 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

 

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-780887 fax. 0721-780422 

 

SURAT PENGANTAR VALIDASI 

 

Kepada Yth, 
Siska andriani, M.Pd 
(Ahli Media) 
Dosen Pendidikan  Matematika UIN Raden Intan Lampung 
Di 
Tempat 
Dengan hormat, 

   Berkenaan akan dilaksanakannya penelitian di SMPN 3 Natar 
Lampung Selatan, dengan ini saya mohon dengan  hormat bantuan Ibu untuk  
memberi masukan dan saran mengenai instrumen berupa angket dan media 
pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul 
“Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif Tipe 
Simulasi Berbasis Komputer” disusun oleh Rahmat Diyanto FDK NPM 
1311050149. 

Bersamaan dengan ini saya lampirkan, 

1. Lembar validasi media pembelajaran 
2. Media pembelajaran berupa Aplikasi Macromedia Flash Professional 8 

Demikian saya sampaikan, atas bantuan Ibu saya mengucapkan terima kasih. 

 
Bandar Lampung,        November 2017  

 
Mengetahui,  
Ketua Jurusan,  Mahasiswa 



 

  

Dr. Nanang Supriadi, S.Si.,M.Sc Rahmat Diyanto FDK 
NIP. 197911282005011005 NPM. 1311050149 

 

KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
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PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

 

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-780887 fax. 0721-780422 

 

SURAT PENGANTAR VALIDASI 

 

Kepada Yth, 
Fredi Ganda Putra, M.Pd 
(Ahli Materi) 
Dosen Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung 
Di 
Tempat 
Dengan hormat, 

   Berkenaan akan dilaksanakannya penelitian di SMPN 3 Natar 
Lampung Selatan, dengan ini saya mohon dengan  hormat bantuan Bapak 
untuk  memberi masukan dan saran mengenai instrumen berupa angket dan 
media pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yang 
berjudul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif 
Tipe Simulasi Berbasis Komputer” disusun oleh Rahmat Diyanto FDK NPM 
1311050149. 

Bersamaan dengan ini saya lampirkan, 

1. Lembar validasi media pembelajaran 
2. Media pembelajaran berupa Aplikasi Macromedia Flash Professional 8 

Demikian saya sampaikan, atas bantuan Bapak saya mengucapkan terima 
kasih. 



 

        Bandar Lampung,        
November  2017  

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,  
 
 
 
 
 

Mahasiswa 

Dr. Nanang Supriadi, S.Si.,M.Sc 
NIP. 197911282005011005 

Rahmat Diyanto FDK 
NPM. 1311050149 
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Dosen Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung 
Di 
Tempat 
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Lampung Selatan, dengan ini saya mohon dengan  hormat bantuan Bapak 
untuk  memberi masukan dan saran mengenai instrumen berupa angket dan 
media pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yang 
berjudul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif 
Tipe Simulasi Berbasis Komputer” disusun oleh Rahmat Diyanto FDK NPM 
1311050149. 

Bersamaan dengan ini saya lampirkan, 

1. Lembar validasi media pembelajaran 
2. Media pembelajaran berupa Aplikasi Macromedia Flash Professional 8 

Demikian saya sampaikan, atas bantuan Bapak saya mengucapkan terima 
kasih. 

Bandar Lampung,        November  2017 

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,  Mahasiswa 



 

  

Dr. Nanang Supriadi, S.Si.,M.Sc Rahmat Diyanto FDK 
NIP. 197911282005011005 NPM. 1311050149 
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Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-780887 fax. 0721-780422 

 

SURAT PENGANTAR VALIDASI 

 

Kepada Yth, 
Irwandani, M.Pd 
(Ahli Media) 
Dosen Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung 
Di 
Tempat 
Dengan hormat, 

   Berkenaan akan dilaksanakannya penelitian di SMPN 3 Natar 
Lampung Selatan, dengan ini saya mohon dengan  hormat bantuan Bapak 
untuk  memberi masukan dan saran mengenai instrumen berupa angket dan 
media pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yang 
berjudul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Interaktif 
Tipe Simulasi Berbasis Komputer” disusun oleh Rahmat Diyanto FDK NPM 
1311050149. 

Bersamaan dengan ini saya lampirkan, 

1. Lembar validasi media pembelajaran 
2. Media pembelajaran berupa Aplikasi Macromedia Flash Professional 8 

Demikian saya sampaikan, atas bantuan Bapak saya mengucapkan terima 
kasih. 

Bandar Lampung,        November  2017 

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,  Mahasiswa 
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