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Keterbatasan media yang digunakan dalam proses pembelajaran fisika pada 
pokok materi pesawat sederhana menjadikan penyampaian materi fisika yang 

bersifat abstrak dipandang kurang maksimal karena hanya disampaikan dengan 
bantuan media berupa whiteboard, sehingga penyampaian materi pesawat 

sederhana kurang konkrit. Berdasar pada kondisi tersebut peneliti bermaksud 
untuk memberikan inovasi media pembelajaran dengan mengembangkan 

multimedia pembelajaran interaktif berbasis komputer dengan menggunakan 
macromedia flash profesional untuk pokok materi pesawat sederhana sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara 

mengembangkan multimedia pembelajaran interkatif untuk pokok materi pesawat 
sederhana dengan menggunakan macromedia flash profesional untuk siswa kelas 

VIII SMPP N 2 Belik. Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan produk 
multimedia pembelajaran interaktif untuk pokok materi pesawat sederhana 

kemudianmenguji kelayaknnya. Manfaat dari penelitian ini bagi siswa adalah 
siswa memiliki media pembelajaran yang bersifat interaktif sehingga membantu 

mereka untuk bisa belajar mandiri. Selain itu manfaat bagi guru adalah memiliki 
media pembelajaran yang bisa membantu menyampaikan pokok materi pesawat 

sederhana dengan lebih konkrit. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dan pengembangan (Research And Development). Dalam proses pengembangan 
produk Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) untuk pokok materi pesawat 

sederhana ini peneliti mengadaptasi model pengembangan ADDIE. Tahapan 
pengembangan dalam model pengembangan ini melalui lima fase yaitu fase 

analisis, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi.  
Berdasarkan pada data penelitian hasil pengujian produk MPI. Produk MPI 

untuk pokok bahasan pesawat sederhana dikatakan sesuai dengan kriteria 
kelayakan multimedia pembelajaran interaktif. Pada pengujian prototype produk 

MPI kepada ahli materi skor yang diperoleh sebesar 73% dari skor maksimal dan 
pengujian prototype kepada ahli media diperoleh skor sebesar 75,5% dari skor 

maksimal.  Hasil yang diperoleh pada saat pengujian penggunaan produk MPI 
untuk pokok materi pesawat sederhana dalam proses pembelajaran diperoleh hasil 

sebesar 81% dari skor maksimal. 


