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ABSTRAK 
 

Hariri, Ihfan. 2016. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) 

Materi sistem pernapasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan untuk kelas 

VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun Magelang. Skripsi. Jurusan Teknologi 

Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikaan Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Drs. Sugeng Purwanto M.Pd., 

 

Kata Kunci: Multimedia Pembelajaran Interaktif, Pengembangan, Sistem pernapasan 

manusia dan kaitanya dengan kesehatan 

 

Guru sebagai pengajar sering mendapatkan suatu kendala dalam 

menjelaskan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam hal ini adalah 

materi sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan, hal ini 

dapat menimbulkan salah persepsi antara materi yang di jelaskan guru dengan 

pemahaman siswa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, menimbulkan 

keinginan penelitian untuk meneliti “Pengembangan Multimedia pembelajaran 

Interaktif menggunakan Flash dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

pokok bahasan Sistem pernapasan pada manusia dan Hubungannya dengan kesehatan 

Kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun Kabupaten 

Magelang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

media pembelajaran interaktif dan seberapa  efektif pengembangan media 

pembelajaran. Metode yang dipakai metode research and development (penelitian 

dan pengembangan). Tahapan pengembangan dan penelitian ini di awali dengan 

menganalisa kebutuhan, merancang, membuat media pembelajaran interaktif, setelah 

itu diterapkan kemudian dilakukan tes hasil belajar siswa. Analisis data dilakukan 

dengan deskriptif presentase dan uji t satu sampel untuk ketuntasan siswa. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa media yang dikembangkan telah memenuhi kelayakan 

dan memenuhi syarat untuk digunakan sebegai media pembelajaran interaktif pokok 

bahasan pernapasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan. Hal ini dilihat dari hasil 

validasi materi dan tujuan pembelajaran oleh ahli materi sebesar 92% dinyatakan 

sangat baik, sedangkan ahli media untuk aspek media dapat 87% dan untuk aspek 

rekayasa peranti lunak mendapat 100% serta untuk aspek komunikasi audio visual 

85%, dan untuk aspek lainya mendapatkan 75%. Hasil perhitungan diperoleh Pada 

signifikasi 5% dengan dk =21-1=20 di peroleh t tabel = 2.079. Di dapat t hitung = 

14.9 jadi t hitung > t tabel maka Hipotesis (Ha) diterima. Maka dapat di simpulkan 

ada peningkatan hasil belajar sesudah siswa menggunakan media pembelajaran 

interaktif berbasis Flash pada kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun di katakan 

efektif. Guru hendaknya membekali dirinya lebih baik lagi dalam memanfaatkan dan 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik, dan membangkitkan semangat 

belajar siswa, supaya tercipta suasana belajar yang menyenangkan tanpa mengurangi 

nilai dari materi pelajaran yang sedang disampaikan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan Zaman dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai 

bangsa, kelompok maupun masyarakat dan individu tidak terlepas dari perubahan global. 

Untuk dapat bertahan dalam era globalisasi yang selalu berubah menuntut perlunya perbaikan 

sistem pendidikan guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta seni 

dan budaya. Pendidikan sampai saat ini masih menjadi media yang ampuh untuk 

mencerdaskan dan  menjadikan manusia lebih baik dari sebelumnya. Kualitas pendidikan 

akan meningkat jika di tunjang dengan sistem pendidikan yang baik. Kualitas hidup bangsa 

dapat meningkat jika ditunjang dengan sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang 

baik adalah sistem pendidikan yang pasti untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

sesuai kurikulum yang berlaku. 

Pendidikan sangatlah penting dalam perkembangan sebuah negara. pendidikan yang 

tinggi akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas yang nantinya mampu 

untuk membangun negara menjadi semakin maju. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa 

pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti 

(kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) dan tubuh anak. 

Pengertian pendidikan juga dijelaskan dalam UU No. 20 pasal 1  tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dengan menetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, menyelenggarakan pembelajaran 

secara sistematis kepada peserta didik. Pembelajaran ini melibatkan beberapa faktor baik 

pengajar (guru), pelajar, bahan atau materi, fasilitas, dan lingkungan. Pendidikan juga akan 

terkesan lebih baik jika dirancang dan dipersiapkan secara maksimal, terutama dalam hal 

pengembangan desain pembelajaran (instructional design) yang tepat. Fakta tersebut merujuk 

pada produk teknologi pendidikan berupa, metode, media dan desain pembelajaran yang 

merupakan hal penting dalam praktik pendidikan. 

Ketika guru menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas guru mengalami berbagai 

kesulitan. Salah satunya yaitu pelajaran IPA (ilmu pengetahuan alam). Dampak dari hal 

tersebut siswa menjadi jenuh pada saat pembelajaran berlangsung. Selama ini guru selalu 

mendidik siswa dengan teori dan metode hafalan sehingga tidak ada hal yang menarik bagi 

siswa untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas. Dalam mengatasi hal tersebut maka 

di butuhkan media pembelajaran yang menarik serta dapat menjadi hal yang menarik bagi 

siswa serta dapat merangsang imajinasi, penunjang pembelajaran dan Kreativitas siswa, salah 

satuya adalah dengan media pembelajaran interaktif pada pembelajaran IPA yang penulis 

kembangkan. 

Jika merujuk pada definisi formal dari Association for Educational Communications 

and Technology (AECT) tahun 2004 diedit oleh Januszweski & Molenda 2008 dalam 

Subkhan dkk. (2014:5) sebagai berikut, Educational technology is the study and ethical 

practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and 

managing appropriate technological processes and resources. 

Pengertian tersebut memberikan pemahaman tentang bidang garapan teknologi 

pendidikan yang diarahkan untuk menfasilitasi praktik pendidikan berupa pembelajaran dan 
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peningkatan kualitas kinerja dengan mengkreasi, menggunakan dan melakukan pengelolaan 

berupa media serta metode pembelajaran yang tepat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya dibutuhkan terobosan atau alternatif untuk 

mengemas dan menghadirkan bentuk belajar tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya 

media pembelajaran. Dimana media pembelajaran adalah alat yang mampu membantu proses 

belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna yang disampaikan, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna (Kustandi dan Sutjipto, 2013 

: 8). Media pembelajaran yang dimaksud dapat berupa gambar, bagan, model, film, video, 

komputer dan sebagainya disesuaikan dengan konteks pembelajaran yang akan dihadirkan. 

Dalam perkembangannya media pembelajaran juga tergantung atas tempat sasaran 

implementasinya yaitu sekolah. Mulai dari faktor sumber daya manusia sebagai pengguna 

atau user yang nantinya akan memanfaatkan media pembelajaran ini seperti guru, peserta 

didik ataupun tenaga kependidikan lainnya, fasilitas yang terdapat pada sekolah sasaran, 

hingga lokasi sekolah. Sehingga media pembelajaran yang akan dibuat ini sudah dilakukan 

perkiraan dalam pengimplementasiannya. 

Sementara itu, dalam era globalisasi dunia persaingan sangat terlihat semakin tajam. 

Pemanfaatan teknologi mempengaruhi kinerja dalam usaha mencapai sebuah tujuan. 

Teknologi multimedia merupakan sarana media informasi yang terdiri dari beberapa elemen 

yaitu teks, video, gambar diam (still image), dan audio. Media pembelajaran interaktif 

merupakan salah satu aplikasi multimedia yang menunjukan kreasi baru dalam 

mengungkapkan ide dan gagasan. 

Guru sebagai pengajar sering mendapatkan suatu kendala dalam menjelaskan mata 

pelajara Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam kasus ini adalah materi sistem pernapasan pada 

manusia dan hubungannya dengan kesehatan di Mts Muhammadiyah 1 Dukun, hal ini bisa 

menimbulkan salah persepsi antara materi yang di jelaskan guru dengan pemahaman siswa, 
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selain itu juga masih banyak siswa yang masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai Kelas VIII di MTS Muhammadiyah 1 Dukun 

adalah 54,7 sedangkan Nilai KKM untuk mata pelajaran IPA sub Bahasan sistem pernapasan 

manusia dan hubunganya dengan kesehatan adalah 7,00 Untuk lebih Detail tentang nilai mata 

pelajaran IPA dapat dilihat di  Lampiran 19 

Berdasarkan observasi peneliti di sekolah MTS Muhammadiyah 1 Dukun, sekolah 

tersebut mempunyai fasilitas proyektor dan screen yang dapat menunjang pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran interaktif. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, menimbulkan keinginan penelitian untuk 

meneliti “Pengembangan Media pembelajaran Interaktif menggunakan Flash dalam mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pokok bahasan Sistem pernapasan pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan Kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Desa Ngadipuro 

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang”. 

1.2  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana pengembangan Media Pembelajaran Interaktif di MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun? 

1.2.2 Bagaimana keefektifan Media Pembelajaran interaktif bagi siswa Kelas VIII di 

MTS Muhammadiyah 1 Dukun pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam 

(IPA) pokok bahasan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan 

kesehatan? 

1.3  Tujuan Penelitian 



 

5 

 

 Tidak ada kegiatan tampa tujuan, begitu juga dengan penelitian ini.Adapun tujuanya 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah  

1.3.1 Untuk mengembangkan Media Pembelajaran Iteraktif pada kelas VIII Mata 

pelajaran IPA di MTS muhammadiyah 1 Dukun. 

1.3.2  Untuk mengukur keefektifitasan produk pengembangan media pembelajaran 

interaktif pada kelas VIII di MTS Muhammadiyah 1 Dukun 

1.4  Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik dalam segi manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

 Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah pilihan 

media pembelajaran interaktif baru dan dapat menambah wacana baru tentang pengembangan 

media pembelajaran yang bermanfaat dalam proses pembelajaran di MTS Muhammadiyah 1 

Dukun dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh selama peneliti menimba ilmu di bangku perkuliahan terhadap masalah yang 

dihadapi di dunia pendidikan secara nyata. 

1.4.2.2 Bagi Sekolah 

Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu hal yang 

positif untuk kemajuan dan alternatif media pembelajaran yang baru. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Seiring dengan kemampuan penulis yang terbatas dan untuk menghindari terjadi 

kesalahan pengertian, penafsiran judul dan pelebaran pokok dari tujuan dalam skripsi ini, 

penulis merasa perlu membuat batasan yang mempelajari dan mempertegas istilah yang 

digunakan tersebut, yaitu : 

1.5.1 Pengembangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan 

mengembangkan: pemerintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yg 

menjurus ke sasaran yg dikehendaki. Jadi, pengembangan adalah upaya meningkatkan mutu 

agar menjadi lebih baik. 

Pengertian pengembangan dalam penelitian ini adalah pembuatan dan penggunaan 

media pembelajaran interaktif berbasis android untuk sarana dan media pembelajaran bagi 

siswa agar menjadi lebih baik dan menarik minat siswa untuk belajar. 

1.5.2 Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran adalah alat yang mampu membantu proses belajar mengajar dan 

berfungsi untuk memperjelas makna yang di sampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna (Kustandi dan sutjipto, 2013 : 8). 

1.5.3 Mata pelajaran IPA 

 Pembelajaran IPA dalam KTSP (Depdiknas, 2006) berhubungan dengan cara mencari 

tau tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan 

berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. IPA 

merupakan ilmu yang bersifat empirik dan membahas tentang fakta serta gejala alam. 

Ruang lingkup pembelajaran IPA di Sekolah Dasar secara umum meliputi dua aspek, 

yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan 

penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, pemecahan masalah, pengenbangan Kreativitas, sikap 
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dan nilai ilmiah. Sedangkan ruang lingkup pemahaman konsep meliputi makhluk hidup dan 

proses kehidupannya, benda dan sifat-sifat benda, energi dan perubahannya, dan yang 

terakhir meliputi bumi dan alam semesta. Dua aspek dalam pembelajaran IPA ini saling 

berhubungan, aspek kerja ilmiah diperlukan untuk memperoleh pemahaman atau penemuan 

konsep IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). 

1.5.4 MTS Muhammadiya 1 Dukun 

 MTS Muhammadiyah 1 Dukun tempat dilaksanakannya penelitian ini merupakan 

Sekolah menengah pertama yang terdapat di kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. 

1.6  Batasan Pengembang 

   Mengingat akan kemampuan penulis yang terbatas untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah dari tujuan dan lebih terarah maka 

dilakukan pembatasan masalah yaitu MPI yang dibuat ditujukan untuk anak MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun Kelas VIII khususnya pada mata pelajaran IPA, pembuatan  

menggunakan Adobe Flash, dan proses pengembangan media pembelajaran interaktif 

menggunakan metode Research and Development dengan model pengembangan ADDIE. 

Model pengembangan Research and Development adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. 

Untuk dapat menghasilkan suatu produk perlu dilakukannya analisis kebutuhan terlebih 

dahulu dan untuk menguji keefektifan produk penelitian perlu dilakukannya penelitian. 

Sehingga metode penelitian ini dapat bersifat longitudinal. 

Model pengembangan ADDIE dipilih karena model ini sering digunakan untuk 

mengembangkan pendekatan sistematis untuk pengembangan intruksional. ADDIE 

mencakup lima aspek yaitu Analyze (analisis), Design (perancangan), Development 

(pengembangan), Implementation (penerapan), dan Evaluation (penilaian). Model ADDIE 

dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) untuk merancang sistem pembelajaran. 
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Tahapan pertama dalam model ADDIE yaitu analisis, peneliti menganalisis kebutuhan 

sebelum mengembangkan produk, setelah analisis kebutuan didapat selanjutnya tahap Desain 

yang akan dikembangkan baru selanjutnya Development secara maksimal sebelum 

diterapkan, setelah tahapan Implementation atau penerapan maka tahap terakhir yaitu 

Evaluasi produk akankan sudah sesuai dengan tujuan atau belum sehingga dapat 

disempurnakan lagi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Teknologi Pendidikan  

AECT (2004), telah mengemukakan definisi teknologi pendidikan yang diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia bahwa Teknologi Pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk 

memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, 

dan mengelola proses teknologi yang sesuai dan sumber daya (Januszewski & Molenda, 

2008). Definisi ini mengandung beberapa kata kunci di antaranya studi, etika praktek, 

fasilitasi, pembelajaran, peningkatan, penciptaan, pemanfaatan, pengelolaan, teknologi, 

proses, dan sumber daya. 

2.2 Kawasan Teknologi Pendidikan  

Pada definisi Teknologi Pendidikan menurut AECT (2004), mengandung beberapa kata 

kunci, yaitu: Study (studi) merupakan pemahaman teoritis yang diperlukan dalam praktek 

teknologi pendidikan untuk  konstruksi dan perbaikan pengetahuan melalui penelitian dan 

refleksi praktek pembelajaran. Etichal Practice (etika praktek) mengacu pada standar etika 

praktis sebagaimana yang didefinisikan oleh Komite Etika AECT tentang apa saja yang harus 

dilakukan oleh praktisi Teknologi Pendidikan. Berikut adalah gambar definisi teknologi 

menurut AECT 2004:  
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Gambar 2.1 Definisi Teknologi Pendidikan, AECT 2004 

 

Studi merupakan pemahaman teoritis, sebagaimana dalam praktek teknologi 

pendidikan memerlukan konstruksi dan perbaikan pengetahuan yang berkelanjutan melalui 

penelitian dan refleksi praktek, yang tercakup dalam istilah studi. Dalam hal ini, studi 

diartikan sebagai pengumpulan informasi dan analisis diluar konsepsi penelitian tradisional, 

termasuk didalamnya penelitian kuantitatif dan kualitatif serta berbagai macam bentuk 

disiplin penelitian seperti pengungkapan teori, analisis filosofis, penyelidikan historis, proyek 

perkembangan, analisis kesalahan, analisis sistem dan evaluasi.  

Penelitian telah menjadi generator ide-ide baru serta merupakan sebuah proses 

evaluatif untuk membantu memperbaiki praktik. Penelitian dapat dilaksanakan dengan 

berdasarkan pada berbagai gagasan metodologi maupun perbandingan teori.  

Penelitian dalam teknologi pendidikan telah berkembang dari usaha penyelidikan 

untuk membuktikan bahwa media dan teknologi merupakan perangkat efektif untuk 

pengajaran, penyelidikan dilakukan untuk memeriksa aplikasi yang sesuai digunakan baik 

dalam proses maupun teknologi untuk meningkatkan pembelajaran.  

Elemen yang kedua yaitu etika praktek, mengacu kepada standar etika praktis 

sebagaimana didefinisikan oleh AECT secara aktif mendefinisikan bahasan standar etis dan 
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menyajikan contoh kasus didalamnya untuk didiskusikan dan dipahami serta penerapan 

urusan etis dalam praktik.  

Perhatian terbaru dalam masyarakat dalam hal penggunaan media secara etis 

berkenaan dengan properti intelektual telah disampaikan oleh komite AECT dalam bidang 

teknologi pendidikan. Etika praktik sesuatu yang esensial untuk kesuksesan profesional 

dimana tanpa adanya perhatian terhadap etika, sukses tidak akan mungkin tercapai. 

Elemen yang ketiga yaitu fasilitas pembelajaran. Pergeseran paradigma ke arah 

kepemilikan dan tanggung jawab pembelajar yang lebih besar telah merubah peran teknologi 

dari pengontrol menjadi pemfasilitasi Pembelajaran. Fasilitas Pembelajaran mencangkup pula 

desain lingkungan, pengorganisasian sumber, dan penyediaan peralatan. Kegiatan belajar 

dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun lingkungan virtual seperti pembelajaran jarak 

jauh. 

Elemen yang empat peningkatan Kinerja. Peningkatan Kinerja berkenaan dengan 

perbaikan produk, yang menyebabkan pembelajaran lebih efektif, perubahan dalam 

kapabilitas, yang membawa dampak pada aplikasi dunia nyata, 

Penjelasan di atas merupakan penjabaran dari masing-masing elemen kunci   definisi   

teknologi   pendidikan   menurut   AECT   tahun  2004.   Definisi teknologi pendidikan yang 

dikeluarkan tahun 2004 ini mencakup fungsi-fungsi penting, meliputi: penciptaan, 

penggunaan,  dan  pengelolaan. Fungsi-fungsi ini sangat penting dalam aktivitas desain dan 

pengembangan bahan serta program pembelajaran yang merupakan aktivitas inti dalam 

bidang teknologi pendidikan. 
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2.3 Konsep Media Pembelajaran Interaktif (MPI) 

2.3.1  Definisi Media Pembelajaran interaktif 

 Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, 

„perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam Bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2013:3). Sementara itu menurut 

Sadirman dalam Kustandi dan Sutjipto (2013:7) mengemukakan, bahwa media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.  

Merrill (2007: 15) dalam jurnalnya A Task-Centered Instructional Strategy. 

“Menyatakan salah satu prinsip utama yang paling penting dalam pembelajaran adalah 

bagaimana meyakinkan siswa tentang apa yang dipelajari baik pengetahuan maupun 

keterampilan itu dapat bermanfaat di dunia nyata”. Upaya itu dapat dilakukan dengan 

melakukan pembelajaran yang menarik. Salah satunya dengan menggunakan pembelajaran 

yang menarik dan salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang relevan dan 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Berdasarkan pengertian diatas, jika dihubungkan dengan pembelajaran maka media 

pembelajaran adalah alat yang mampu membantu proses belajar mengajar dan berfungsi 

untuk memperjelas makna yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dengan lebih baik dan sempurna (Kustandi dan Sutjipto, 2013 :8). Selain itu, Menurut 

Heinich, dkk dalam Arsyad ( 2013:4). apabila  media membawa pesan-pesan atau informasi 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media 

disebut media pembelajaran. 

2.3.2 Manfaat Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Maran, Selvaraj & Ravikumar (2011) dalam tulisannya “Effectiveness of multimedia 

learning in higher education”dalam Internatinal Journal of Multimedia Technology 

menyatakan hasil penelitian "E-Learning dan E-Publishing melalui fasilitas Teknologi 
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multimedia lebih efisien dan efektif dalam Sistem Pendidikan Tinggi. Penggunaan 

multimedia dalam sumber belajar memberikan keuntungan untuk siswa dan pengajar. Pada 

penelitian tersebut jelas menunjukkan bahwa teknologi multimedia memiliki potensi besar 

untuk membantu belajar dan visualisasi pembelajaran siswa pada pemahaman konsep. 

Daryanto (2013:52) mengemukakan apabila multimedia pembelajaran dipilih, 

dikembangkan dan digunakan secara tepat dan baik, akan memberi manfaat yang sangat 

besar bagi para guru dan siswa. Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses 

pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, 

kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dimana 

dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan.  

Pemanfaatan pembelajaran dengan menggunakan multimedia menjadi suatu solusi 

dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan dikelas, dan menjadikan suatu 

alternatif keterbatasan kesempatan mengajar yang dilaksanakan pendidik. 

2.3.3 Karakteristik Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran, pemilihan dan penggunaan 

multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik komponen lain, seperti:  tujuan, 

materi, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Proses perancangan dan pengembangan 

yang mempertimbangkan karakteristik MPI serta proses evaluasi yang prosedural akan dapat 

menghasilkan produk MPI yang berkualitas dan bermanfaat. Pemanfaatan MPI untuk 

pembelajaran akan memberikan keragaman bagi guru dapat mengelola dan mengendalikan 

kegiatan belajar siswa secara optimal. 

 Menurut Daryanto (2013:53) karakteristik multimedia pembelajaran adalah sebagai 

berikut:  

1) Memiliki lebih dari satu media konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan 

visual; 
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2) Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan 

respon pengguna; 

3) Bersifat mandiri, dalam pengertian member kemudahan dan kelengkapan isi 

sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain; 

Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran sebaiknya juga 

memenuhi fungsi sebagai berikut:  

1) Mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin; 

2) Mampu memberikan kesepempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan 

belajarnya sendiri; 

3) Memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan terkendalikan; 

 Mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk 

respon, baik berupa jawaban, pemilihan, keputusan, percobaan, dan lain lain. 

2.3.4 Posisi Media Pembelajaran 

Selayaknya pembelajaran secara umum, diyakini merupakan suatu sistem yang di 

dalamnya terkandung berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain dan berpengaruh 

terhadap rangsang pada sasaran pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut pernyataan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan juga 

merupakan suatu sistem, maka dapat disepakati bahwa posisi media pembelajaran merupakan 

komponen dari sistem pembelajaran. Dapat dibayangkan, tanpa media maka komunikasi 

tidak mungkin dapat terjadi, demikian pula proses pembelajaran juga tidak akan dapat 

berlangsung tanpa adanya media pembelajaran. 

Posisi media pembelajaran sebagai komponen komunikasi ditunjukan pada dengan 

bagan berikut (Daryanto, 2013:7). 
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Gambar 2.2 Posisi Media Pembelajaran 

 2.3.5 Fungsi Media Pembelajaran 

 Jika dilihat dari proses pembelajaran yang menempatkan media pembelajaran sebagai 

proses komunikasi, maka fungsi media adalah pembawa informasi dari sumber ke penerima. 

Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu peserta didik dalam menerima dan 

mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Fungsi media pembelajaran dapat di perjelas degan bagan sebagai berikut (Daryanto, 

2013:7).  

 

 

Gambar 2.3 fungsi media dalam proses Pembelajaran 
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2.4 Kelebihan Media Pembelajaran Interaktif dan Hambatan Komunikasi 

dalam Proses Pembelajaran 

2.4.1 Kelebihan Media Pembelajaran 

Tiga kelebihan kemampuan media menurut S. Gerlach dan P. Ely dalam Ibrahim, dkk 

(2000:6-7) yaitu : 

1. Kemampuan fiksatif, artinya memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan dan 

kemudian menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini 

suatu obyek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian 

dapat disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti 

kejadian aslinya; 

2. Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali obyek atau 

kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai keperluan, misalnya 

dirubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat juga diulang-ulang 

penyajiannya; 

3. Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Misalnya siaran TV atau Radio. 

2.4.2 Hambatan Komunikasi dalam Proses Pembelajaran 

Menurut seperti Daryanto, (2013:7) hambatan yang di temui dalam komunikasi yaitu : 

1. Verbalisme, artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui artinya. Hal 

ini terjadi karena biasanya guru mengajar hanya dengan cara member penjelasan secara 

lisan (ceramah), siswa cenderung hanya menirukan apa yang dikatakan guru; 

2. Salah tafsir, artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh siswa. 

Hal ini terjadi karena biasanya guru hanya menjelaskan secara lisan dengan tanpa 

menggunakan media pembelajaran yang lain misalnya gambar, bagan, model dan 

sebagainya; 



 

17 

 

3. Perhatian tidak terpusat, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain : karena 

gangguan fisik (siswa sakit), ada hal lain yang lebih menarik perhatian siswa dari pada 

pelajaran, siswa melamun, cara mengajar guru membosankan, cara menyajikan bahan 

pelajaran tanpa variasi (monoton), kurang adanya pengawasan dan bimbingan guru. 

Berdasarkan kelebihan media serta terjadinya hambatan komunikasi dalam proses 

pembelajaran, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya media dapat berperan 

dalam menghindari hambatan dalam proses pembelajaran. 

2.4.3 Klasifikasi Media Pembelajaran 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini sangat berdampak pada 

perkembangan sumber dan media pembelajaran yang sangat beragam. Semula kita hanya 

dapat menjumpai jenis media pembelajaran sederhana seperti model, bagan, gambar, dan 

sebagainya, namun sekarang beragam jenis lainnya dapat kita jumpai seperti foto, radio, film, 

slide, video dan komputer. Hal ini menjadi patut dipikirkan penggolongan atau 

pengklasifikasiannya seiring dengan bertambahnya jenis media tersebut sesuai dengan tujuan 

pemakaian dan karakteristik media. Klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa tokoh 

dalam Ibrahim, dkk (2000:25-26) adalah sebagai berikut : 

1. Klasifikasi menurut Wilbur Schramm 

Dilihat dari segi kompleksitas dan besarnya biaya, Schramm membedakan antara media 

rumit dan mahal (big media) dan media sederhana (little media). Schramm juga 

mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputnya, yaitu : (1) liputan luas dan 

serentak seperti radio, TV dan faksimili, (2) liputan terbatas pada tempat/ ruangan seperti 

film, video, slide, poster, audio, tape, dan sebagainya, (3) media untuk belajar individual 

(mandiri) seperti buku, modul, program belajar dengan komputer dan telepon. 
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2. Klasifikasi menurut Gagne 

Tanpa menyebutkan jenis dari masing-masing medianya, Gagne mengelompokkan 

media menjadi 7 kelompok yaitu : (1) benda untuk di demonstrasikan, (2) komunikasi lisan, 

(3) media cetak, (4) gambar diam, (5) gambar gerak, (6) film bersuara, (7) mesin belajar. 

Ketujuh kelompok media pembelajaran ini kemudian dikaitkan dengan kemampuannya 

memenuhi fungsi menurut hirarki belajar yang dikembangkan yaitu : (1) pelontar stimulus 

belajar, (2) penarik minat belajar, (3) contoh perilaku belajar, (4) memberi kondisi eksternal, 

(5) menuntun cara berpikir, (6) memasukkan alih ilmu, (7) menilai prestasi, dan (8) member 

umpan balik. 

3. Klasifikasi menurut Allen 

Allen mengelompokkan media menjadi 9 kelompok yaitu : (1) visual diam, (2) film, (3) 

televisi, (4) obyek tiga dimensi, (5) rekaman, (6) pelajaran terprogram, (7) demonstrasi, (8) 

buku teks cetak, dan (9) sajian lisan. Allen juga mengkaitkan antara jenis media pembelajaran 

dengan tujuan yang akan dicapai. Allen melihat bahwa media tertentu memiliki kelebihan 

untuk tujuan belajar tertentu tetapi lemah untuk tujuan belajar yang lain. Allen 

mengemukakan 6 tujuan belajar yaitu :(1) info factual, (2) pengenalan visual, (3) prinsip dan 

konsep, (4) prosedur, (5) keterampilan, dan (6) sikap. 

Setiap jenis media tersebut memiliki perbedaan kemampuan kemampuan untuk 

mencapai tujuan belajar, ada tinggi, sedang dan kurang 

4. Klasifikasi menurut Gerlach dan Ely 

Gerlach dan Ely menggolongkan media menjadi 8 kelompok berdasarkan ciri-ciri 

fisiknya yaitu : (1) benda sebenarnya (termasuk orang, kejadian, dan benda tertentu), (2) 

presentasi verbal (mencakup media cetak, kata-kata yang diproyeksikan melalui slide, 

transparansi OHP, catatan di papan tulis, papan tempel dan majalah dinding), (3) presentasi 

grafis (mencakup chart, grafik, peta, diagram, lukisan, gambar), (4) gambar diam (potret), (5) 
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gambar gerak (film dan video), (6) rekaman suara, (7) pengajaran terprogram, dan (8) 

simulasi (peniruan situasi). 

5. Klasifikasi menurut Ibrahim 

Berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya, Ibrahim 

mengelompokkan media pembelajaran menjadi 5 kelompok yaitu : (1) media tanpa proyeksi 

dua dimensi (gambar, bagan, poster, grafik, peta datar, dan sebagainya), (2) media tanpa 

proyeksi tiga dimensi (benda sebenarnya, model, boneka, dan sebagainya), (3) media audio 

(radio dan audio tape recorder, audio disk), (4) media proyeksi (OHP, film, film strip, slide, 

opaque), (5) televisi, video, komputer.  

2.5 Format Media Pembelajaran Interaktif  

   Format sajian pembelajaran dapat dikategorikan ke lima kelompok sebagai berikut:  

1) Tutorial 

Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian 

materinya dilakukan secara tutorial, sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru 

atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, gambar, baik diam 

atau bergerak, dan grafik. 

Pada saat tepat, yaitu ketika dianggap bahwa pengguna telah membaca, 

menginterprestasikan dan menyerap konsep itu, diajukan serangkaian pertanyaan atau tugas. 

Jika jawaban atau respon pengguna benar, kemudian dilanjutkan dengan materi berikutnya. 

Jika jawaban atau respon pengguna salah, maka pengguna harus mengulang memahami 

konsep tersebut secara keseluruhan ataupun pada bagian bagian tertentu saja (remedial). 

Kemudian pada bagian akhir biasanya akan diberikan serangkaian pertanyaan yang 

merupakan tes untuk mengukur tingkat pemahaman pengguna atas konsep atau materi yang 

disampaikan. 

2) Simulasi 
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Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang 

terjadi di dunia nyata, misalnya untuk mensimulasikan pesawat terbang, di mana pengguna 

seolah-olah melakukan aktivitas menerbangkan pesawat terbang pesawat terbang, 

menjalankan usaha kecil, atau pengendalian pembangkit listrik tenaga nuklir dan lain-lain. 

Pada dasarnya format ini mencoba memberikan pengalaman masalah dunia nyata yang 

biasanya berhubungan dengan suatu resiko, seperti pesawat yang akan jatuh atau menabrak, 

perusahaan akan bangkrut, atau terjadi malapetaka nuklir. 

3) Drill dan Practice 

Format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga mempunyai kemahiran di 

dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan terhadap suatu konsep. Program ini 

juga menyediakan serangkaian soal atau pertanyaan yang biasanya ditampilkan secara acak, 

sehingga setiap kali digunakan maka soal atau pertanyaan yang tampil akan selalu berbeda, 

atau paling tidak dalam kombinasi yang berbeda. 

Program ini juga dilengkapi dengan jawaban yang benar, lengkap dengan 

penjelasannya sehingga diharapkan pengguna akan bisa pula memahami suatu konsep 

tertentu. Pada bagian akhir, pengguna juga bisa melihat skor akhir yang dia capai, sebagai 

indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam memecahkan soal-soal yang diajukan.  

4) Percobaan dan Eksperimen 

Format ini mirip dengan format simulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan 

yang bersifat eksperimen, seperti kegiatan praktikum di laboratorium IPA, biologi atau kimia. 

Program menyediakan serangkaian peralatan dan bahan, kemudian pengguna bisa melakukan 

percobaan atau eksperimen sesuai pentunjuk dan kemudian mengembangkan eksperimen 

eksperimen lain berdasarkan petunjuk yang di gunakan. Diharapkan pada akhirnya pengguna 

dapat menjelaskan suatu konsep atau fenomena tertentu berdasarkan eksperimen yang mereka 

lakukan secara maya. 



 

21 

 

5) Permainan 

Tentu saja bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses 

pembelajaran dan dengan program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktivitas 

belajar sambil bermain. Sehingga pengguna tidak merasa bahwa mereka sesungguhnya 

sedang belajar. 

Media pembelajaran yang menggunakan banyak media, dikenal sebagai media 

pembelajaran berbasis multimedia, dapat dibuat menggunakan banyak perangkat lunak yang 

dapat menglah teks, seperti Microsoft Office Family atau Note Pad; mengolah gambar seperti 

Corel Draw, Microsoft Visio, Adobe Photosop dan lain-lain; mengolah animasi baik animasi 

teks ataupun animasi gambar seperti Macromedia Family (Flash, Freehand, Authorware, 

Dreamweaver), 3D MAX, Swish dan lain lain; mengolah suara seperti Cool Edit Pro, Audio 

Studio dan lain lain; mengolah video seperti Windows Moviemaker, VCD Cutter dan lain lain 

dan digabungkan menjadi satu dengan program-program authoring (authoring tool) seperti 

Macromedia Authorware, Dreamweaver, Visual Basic, Delphi dan lain lain. 

Media pembelajaran berbasil multimedia haruslah mudah digunakan yang memuat 

navigasi-navigasi sederhana yang memudahkan pengguna. Selain itu harus menarik agar 

merangsang pengguna tertarik menjelajah seluruh program, sehingga seluruh materi 

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

yang terkandung di dalamnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sesuai 

dengan kurikulum dan mengandung banyak manfaat. 

Media pembelajaran berbasis multimedia juga harus mudah peng-install-annya pada 

komputer, serta tidak memerlukan CD dalam menjalankannya agar mudah praktis dan dapat 

di sebar luaskan. Karena dengan kemudahan membuat merasa lebih praktis dan 

penyebarannya akan lebih luas. 
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2.6 Kualitas Pembelajaran 

 Menurut Etzioni dalam Daryanto, (2013:54) Kualitas dapat dimaknai dengan istilah 

mutu atau juga keefektifan. Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang 

lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar diri seseorang. Untuk itu 

efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat 

dari persepsi atau sikap orangnya. Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana 

tingkat kepuasan yang dicapai oleh orang, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Robbins 

dalam Daryanto (2013: 54). 

  Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat di simpulkan bahwa  efektivitas 

merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran 

mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasarannya atau suatu kurang efektif 

dicapai sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prokopenko dalam Daryanto (2013:54),  atau 

tingkat pencapaian tujuan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hoy dan Miskel dalam 

Daryanto (2013:54). Sementara itu belajar dapat pula dikatakan sebagai komunikasi 

terencana yang menghasilkan perubahan atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam 

hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola berperilaku yang diperlukan 

individu untuk mewujudkan secara lengkap tugas atau pekerjaan tertentu, sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Bramley (dalam Daryanto, 2013: 54). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas yang dimaksud dengan efektivitas belajar adalah 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. Pencapai tujuan 

tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap 

melalui proses pembelajaran. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan aspek aspek efektivitas belajar 

sebagai berikut:  (1)peningkatan pengetahuan, (2) peningkatan keterampilan, (3) perubahan 
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sikap, (4) perilaku, (5) kemampuan adaptasi, (6) peningkatan integrasi, (7) peningkatan 

partisipasi, dan (8) peningkatan interaksi kultural. Hal ini penting untuk dimaknai bahwa 

keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa ditentukan oleh efektivitasnya 

dalam upaya pencapaian kompetensi belajar. UNESCO (1996) menetapkan empat pilar 

pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pengelola dunia 

pendidikan, yaitu:  

1) Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know) 

Dalam hal ini posisi seorang guru seyogyanya berfungsi sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. Di samping itu guru juga dituntut untuk dapat berperan aktif sebagai teman 

sejawat dalam berdialog dengan siswa dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan 

maupun ilmu tertentu; 

2) Belajar untuk menguasai keterampilan (learning to do) 

Akan bisa berjalan jika sekolah memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan 

keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. Pedeteksian bakat dan minat siswa 

dapat dilakukan melalui tes bakat dan minat (attitude test). Walaupun bakat dan minat anak 

banyak dipengaruhi unsur keturunan (heredity) namun tumbuh berkembangnya bakat dan 

minat tergantung pada lingkungannya. Di zaman sekarang, keterampilan bisa digunakan 

menompang kehidupan seseorang bahkan keterampilan lebih dominan dari pada penguasaaan 

pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan seseorang. Oleh karena itu 

pembinaan terhadap keterampilan siswa perlu mendapatkan perhatian serius; 

3) Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together) 

Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah tempat bersosialisasi, tatanan kehidupan, 

artinya mempersiapkan siswanya untuk dapat hidup bermasyarakat. Situasi bermasyarakat 

hendaknya dikondisikan di lingkungan pendidikan. Kebiasaan hidup bersama, saling 

menghargai, terbuka, member dan menerima, perlu ditumbuhkembangkan; 
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4) Belajar untuk mengembangkan diri secara maksimal (learning to be) 

Pengembangan diri secara maksimal erat hubungannya dengan bakat dan minat, 

perkembangan fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak serta kondisi lingkungannya. Bagi 

anak yang agresif, proses pengembangan diri akan berjalan bila diberi kesempatan cukup luas 

untuk berkreasi. Sebaliknya bagi anak yang pasif peran guru sebagai pengarah sekaligus 

fasilitator sangat dibutuhakan untuk pengembangan diri secara maksimal. Kemampuan diri 

yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan anak untuk mengembangkan diri 

pada tingkat yang lebih tinggi.  

Keempat pilar akan berjalan dengan baik jika diwarnai dengan pengembangan 

keberagaman. Nilai-nilai keberagaman sangat dibutuhkan bagi setiap warganegara Indonesia 

dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Pengintegrasian nilai-nilai agama ke dalam pelajaran 

yang diajarkan/ dipelajari siswa akan lebih efektif dalam pembentukan pribadi anak yang ber-

Ketuhanan Yang Masa Esa dari pada diajarkan secara monolitik yang penuh dengan konsep. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Karla V. Kingsley & Randall Boone (2009), 

tentang “Effects of multimedia software on achievement of middle school students in an 

American history class” hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif secara statistik 

signifikan pada nilai prestasi keseluruhan untuk siswa yang menggunakan perangkat lunak 

(multimedia). 

2.7  Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Menurut Jumanta dalam Daryanto (2013: 58) Pembelajaran merupakan proses interaksi 

antara peserta didik dengan pendidik yang menggunakan media dan metode tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pembelajaran terjadi transfer (pemindahan) 

sejumlah ilmu pengetahuan, kemampuan teknologi, kebudayaan, nilai-nilai (value) maupun 

berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran harus berlangsung secara 
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nyaman, edukatif, variatif, dan menantang bagi peserta didik. Tugas guru sebagai pendidik 

salah satunya memfasilitasi terjadinya pembelajaran. 

Salah satu metode yang dapat dibilang efektif dalam proses memahami Sistem 

Pencernaan Manusia adalah dengan menggunakan metode multimedia, karena metode ini 

mempunyai kemampuan untuk dapat menampikan perpaduan antara teks, gambar, animasi, 

suara, grafis, serta interaktivitas. Jika menggunakan metode ini para murid dapat mengetahui 

Sistem Pencernaan Manusia dari aplikasi multimedia yang merupakan perantara dari ilmu 

yang disampaikan. Aplikasi multimedia yang dibuat oleh penulis dengan tema dasar Sistem 

Pencernaan Manusia dan diharapkan dapat memberikan alternatif lain dalam kegiatan 

pembelajaran khususnya Sistem Pencernaan Manusia. Pembuatan aplikasi yang memakai 

media komputer dan menggunakan metode multimedia, diharapkan informasi dan gambar 

yang di tampilkan dapat lebih dinamis, lebih menarik dan lebih interaktif. 

2.8 Aspek dan Kriteria Penilaian Media Pembelajaran Interaktif 

 Menurut Wahono (2006), mengemukakan bahwa aspek dan kriteria penilaian MPI tidak 

digabungkan menjadi satu, tetapi dipisah dan setiap aspek dinilai oleh orang yang kompeten 

di aspek tersebut. Berikut merupakan aspek dan kriteria penilaian MPI :  

1) Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

- Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media pembelajaran 

- Reliable (handal) 

- Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah) 

- Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya) 

- Ketepatan pemilihan jenis aplikasi/software/tool untuk pengembangan 

- Kompatibilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi/dijalankan di berbagai 

hardware dan software yang ada) 

- Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi 
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- Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi:  petunjuk instalasi 

(jelas, singkat, lengkap), trouble shooting (jelas, terstruktur, dan antisipatif), desain 

program (jelas, menggambarkan alur kerja program) 

- Reusable (sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan 

kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain) 

2) Aspek Desain Pembelajaran 

- Kejelasan tujuan pembelajaran (rumusan, realistis) 

- Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum 

- Cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran 

- Ketepatan penggunaan strategi pembelajaran 

- Interaktivitas 

- Pemberian motivasi belajar 

- Kontekstualitas dan aktualitas 

- Kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar 

- Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran 

- Kedalaman materi 

- Kemudahan untuk dipahami 

- Sistematis, runut, alur logika jelas 

- Kejelasan uraian, pembahasan, contoh, simulasi, latihan 

- Konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran 

- Ketepatan dan ketetapan alat evaluasi 

- Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi 

3) Aspek Komunikasi Visual 

- Komunikatif; sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan keinginan 

sasaran 
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- Kreatif dalam ide berikut penuangan gagasan 

- Sederhana dan memikat 

- Audio (narasi, sound effect, backsound, musik) 

- Visual (layout design, typography, warna) 

- Media bergerak (animasi, movie) 

- Layout Interactive (ikon navigasi) 

2.9   Perangkat Lunak Pendukung Pengembangan 

Dalam tahap produksi pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini, peneliti 

menggunakan perangkat lunak pendukung yang terdiri dari :  

2.9.1 Adobe Flash CS4 

Adobe Flash merupakan salah satu software animasi yang sangat popular dan sudah 

diakui kecanggihannya. Kelengkapan fasilitas dan kemampuannya yang luar biasa dalam 

membuat animasi, menjadikan software ini banyak dipakai oleh animator Flash, karena 

keberadaannya benar-benar mampu membantu dan memudahkan pemakai dalam 

menyelesaikan pekerjaan, terutama pekerjaan animasi dan presentasi.  

Dalam Wikipedia (http: //id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash), Adobe Flash (dahulu 

bernama Macromedia Flash) adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan 

produk unggulan Adobe Systems. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor 

maupun animasi gambar tersebut. Berkas yang dihasilkan  dari perangkat lunak ini 

mempunyai file extension .swf dan dapat diputar di penjelajah web yang telah dipasangi 

Adobe Flash Player.  

  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://id.wikipedia.org/wiki/Gambar_vektor
http://id.wikipedia.org/wiki/Animasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SWF&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjelajah_web
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash_Player
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Gambar 2.4 Tampilan Adobe Flash CS4 

selain kelengkapan fasilitas sebagai media yang lebih unggul dibandingakan dengan 

media yang lain, adobe Flash memiliki kelebihan sebagai berikut; 

1) Merupakan teknologi animasi web yang paling populer saat ini sehingga banyak 

didukung oleh berbagai pihak; 

2) Ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik; 

3) Kebutuhan hardware yang tidak tinggi; 

4) Dapat membuat website, cd-interaktif, animasi web, animasi kartun, kartu elektronik, 

iklan TV, banner di web, presentasi interaksi, permainan, aplikasi web dan handphone; 

5) Dapat ditampilkan di berbagai media seperti Web, CD-ROM, VCD, DVD, Televisi, 

Handphone dan PDA; 

6) Adanya Action script, dengan action script anda dapat membuat animasi dengan 

menggunakan kode sehingga memperkecil ukuran file. Karena adanya action script ini 

juga Flash dapat untuk membuat game karena script dapat menyimpan variable dan 

nilai, melakukan perhitungan, dsb. yang berguna dalam game. Selain itu, Flash adalah 

program berbasis vektor; 

7) Penambahan sebuah animasi yang lebih beragam dan menarik serta pengaturan 

navigasi  yang lebih kompleks  akan bisa diatasi apa bila kita menggunakan Program 

Adobe Flash. Adobe Flash juga menjadi salah satu alternatif didalam pembuatan 

animasi bergerak yang kemudian kita kenal dengan istilah kartun. Dengan program ini 

kita bisa berkreasi  sesuai dengan  selera serta imajinasi, satu hal lagi yang menjadi 

kehandalan program ini adalah memungkinkan penanbahan sebuah program database, 

walau sebenarnya ini tidak terlalu penting didalam pembuatan presentasi. 
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2.9.2 CorelDRAW X6 

Untuk mensupport pengembangan multimedia pembelajaran interaktif maka di 

perlukan aplikasi untuk membuat gambar, untuk itu peneliti memilih aplikasi Coreldraw di 

karenakan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan aplikasi pengolah gambar yang lain, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1) Gambar yang dihasilkan dengan vektor atau berbasis vektor bisa ditekan pada tingkat 

yang paling rendah namun hasilnya tidak kalah dengan gambar yang berbasis bitmap 

atau raster; 

2) Penggunaan Corel Draw, terutama pada tool yang ada di dalamnya sangat mudah 

dipahami oleh penggunanya, bahkan oleh orang yang baru pertama menggunakannya; 

3) Corel Draw sangat baik untuk mengkolaborasikan antara tulisan dengan gambar, 

seperti layaknya Adobe Photoshop; 

4) Banyaknya pengguna Corel Draw, membuat adanya komunitas dengan jumlah anggota 

yang besar. Hal ini akan membuat kita tidak kesulitan jika ingin mempelajari Corel 

Draw lebih mendalam karena banyak ditemukan tutorial, tips dan trik yang diproduksi 

oleh pengguna lain. 
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Gambar 2.5 Tampilan CorelDRAW X6 

 

2.9.3 Pinnacle Studio v15 

Untuk mendukung pengembangan multimedia pembelajaran interaktif maka diperlukan 

aplikasi pendukung untuk mengedit video, dalam penelitian ini peneliti memilih aplikasi 

Pinnacle Studio 15.  Software ini merupakan salah satu program editing video yang sangat 

populer saat ini. Fasilitas yang lengkap, kinerja ultra-cepat, serta kemudahan yang ditawarkan 

menjadikan program ini banyak digunakan oleh para pengolah video, baik oleh para 

profesional maupun pemula. 

Pinnacle 15 memiliki banyak fasilitas dan fitur yang akan memanjakan para pengguna, 

diantaranya fasilitas capture yang mudah dan praktis, baik secara digital ataupun analog, 

kemudahan dalam pengeditan video, keberagaman efek transisi yang real time,serta 

keakuratan dalam pengaturan cahaya pada video. Dengan fasilitas dan fitur yang lengkap, 

diharapkan editor video dapat bekerja dan berkreasi secara profesional. 

2.10 Penggunaan Software dan Hardware dalam Pembuatan MPI 

Media pembelajaran interaktif yang penulis kembangkan dalam skripsi ini 

menggunakan Adobe Flash. Adobe Flash merupakan komponen utama dalam pembuatan 

MPI ini. Namun setiap software memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. MPI 

yang penulis kembangkan ini akan menyediakan media pembelajaran yang lebih interaktif 

dan mampu mengurangi salah paham atau salah persepsi siswa.  

Pengembangan Media pembelajaran edukatif ini selain menggunakan Adobe Flash , 

penulis juga menggunakan software pendukung lainnya. Software yang penulis gunakan 

adalah Corel Draw. Corel disini penulis gunakan untuk membuat karakter kartun yang akan 

mengisi Media pembelajaran edukatif ini. Dalam pembuatan gambar kartun corel lebih bisa 

dihandalkan karena kejelian dalam tingkan desainnya. Sehingga hasil yang dihasilkan bisa 
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maksimal. Selain Corel untuk keperluan desain penulis juga menggunakan Adobe Photoshop. 

Photoshop digunakan untuk membuat tombol yang akan digunakan sebagai navigator dalam 

MPI ini nantinya. Selain membuat tombol navigator Photoshop juga dapat digunakan untuk 

menyempurnakan desain gambar yang telah dibuat sebelumnya dengan Corel. Software 

pendukung lainnya yaitu Adobe Audition. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya 

bahwa software Adobe Audition ini digunakan untuk mengolah suara yang akan mendubing 

MPI yang penulis kembangkan. MPI ini sasarannya adalah siwa menegah pertama 

(SMP/MTS)  sehingga pengisi suara pun harus dibuat semenarik mungkin agar siswa lebih 

tertarik dengan media yang penulis kembangkan. Selain Software tentu saja penulis 

membutuhkan hardware atau perangkat keras yng digunakan untuk bekerja membuat game 

ini. Hardware yang penulis gunakan yaitu sebuah laptop dengan spesifikasi intel (R) Pentium 

(R) CPU 2020M @ 2.40GHz 2.40Ghz, Ram 4 GB, system type 64-bit dengan sistem operasi 

windows 10. Dan spesifikasi laptop untuk dapat menggunakan media yang peneliti 

kembangkan adalah Prosesor : Quad core coleron atau di atasnya, RAM: Minimal 1 GB, 

VGA : On Board 

2.11 Kaitan MPI Dalam Pembelajaran IPA 

 MPI “Sistem pernafasan manusia dan hubunganya dengan kesehatan” ini cocok 

digunakan pada mata pelajaran IPA kelas VIII. Karena dengan menggunakan MPI ini 

pembelajaran yang tadinya hanya dengan metode ceramah saja dapat dikemas lebih menarik 

dengan MPI yang penulis kembangkan. Dengan adanya MPI ini siswa akan lebih tertarik dan 

dapat memahami materi yang disajikan guru, siswa juga akan mendapatkan kesan lebih 

setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Proses belajar mengajar yang berlangsung pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

Pernafasan pada manusia dan hubunganya dengan kesehatan ini dilakukan dengan metode 

ceramah. Guru menjelaskan materi yang ada dibuku yang terkadang guru juga 
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mengkaitkannya dengan kehidupan siswa sehari-hari, namun hanya dengan metode ceramah 

saja siswa menjadi cepat bosen, dan menganggap mata pelajaran IPA itu membosankan. 

Berdasarkan dengan hal di atas, maka pengembangan MPI ini dapat memberikan 

kemudahan bagi guru dalam menjalankan proses mengajar dan dapat menghilangkan 

pandangan siswa bahwa pelajaran IPA itu membosankan. MPI ini dapat menjadikan proses 

belajar mengajar yang tadinya membosankan menjadi lebih menarik lagi. 

2.11.1 Efektifitas Menggunakan MPI dalam pembelajaran IPA 

 media pembelajaran juga dikatakan hal yang mempengaruhi proses belajar, kerena 

media pembelajaran termasuk dalam kategori alat pendidikan yang bersifat materiil. 

Macromedia Flash yang merupakan salah satu software komputer yang dapat dimanfaatkan 

untuk pembelajaran menjadi satu alternatif baru dalam pemilihan media pembelajaran.  

Media berbasis komputer ini tampil dalam kemasan menarik berbentuk media 

presentasi interaktif yang dapat membantu mempermudah proses pembelajaran. Penerapan 

media Flash dipandang mampu membantu untuk mencegah terjadinya miscommunication 

atau kegagalan dalam proses komunikasi. Artinya,materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru tidak dapat diterima oleh siswa secara optimal, atau bahkan sama sekali tidak dapat 

diserap oleh siswa.  

Oleh karena itu, menggunakan media Flash bukan saja dapat mempermudah dan 

mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi juga diharapkan bisa membuat proses 

pembelajaran lebih menarik, dan siswa pun terhindar dari kejenuhan dan bosan dalam proses 

pembelajaran.Sebuah media termasuk media Flash dapat memberikan pengaruh apabila 

terhadap hasil belajar dalam penggunaannya memperhatikan tujuh aspek berikut, yaitu: 

tujuan pendidikan, metode pembelajaran yang digunakan, karakteristik peserta didik, waktu/ 

durasi pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang media, kemampuan 

pengajar dalam menggunakan media, dan tempat berlangsungnya pembelajaran. 
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 Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

Macromedia Flash, apabila telah memenuhi aspek persyaratannya, dapat memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar IPA. 

2.11.2 Kelebihan Menggunakan MPI dalam Mata pelajaran IPA 

Berikut ini adalah kelebihan penggunaan MPI dalam mata pelajaran IPA: 

a. Dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar karena media ini 

sangat menarik. 

b. Dengan menggunakan media ini akan terlihat jelas ketergantungan dari setiap 

anggota kelompok karena media ini membutuhkan orang-orang yang mengerti di 

bidang. 

c. Dapat membangun motivasi siswa dalam belajar . 

2.11.3 Kelemahan Menggunakan MPI Dalam mata pelajaran IPA 

Selain kelebihan dalam menggunakan MPI dalam pembelajaran IPA berikut ini 

adalah kekuranganya: 

a. Media interaktif ini memerlukan perencanaan yang matang dalam pelaksaannya karena 

untuk membuat dan mempelajari Flash dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. 

b. Tidak semua orang bisa menggunakan komputer dan tidak semua orang bisa membuat 

Flash. 

c. Kalau design yang dibuat dalam Flash kurang baik maka siswa akan merasa bosan 

dalam memperhatikan penjelasan dari guru sehingga materi pelajaran tidak akan 

tersampaikan dengan baik. 

d. Media interaktif yang menggunakan audio akan membuat siswa bingung karena 

antara suara dengan slide sama-sama penting untuk diperhatikan . 
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2.12 Kerangka Berpikir 

  MPI merupakan aplikasi multimedia yang di gunakan dalam proses pembelajaran yang 

lebih menarik, interaktif, dan kualitas belajar dapat di tingkatkan. Dalam pengembangan MPI 

ini dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dan di harapkan siswa dapat merespon 

MPI ini untuk memaksimalkan hasil belajarnya. Dalam penelitian bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa agar 

lebih memahami materi Sistem Pencernaan Manusia. 

Setelah melalui beberapa tahap berikut diharapkan dengan penggunaan media 

pembelajaran interaktif ini di dalam pembelajaran dapat memberikan stimulus kepada siswa 

untuk lebih bersemangat belajar karena materi yang sangat banyak dan yang dinilai 

membosankan sudah dikemas menjadi media pembelajan interaktif yang menarik sesuai 

dengan minat siswa SMP/MTS Kelas VIII pada umumnya. Dengan demikian diharapkan 

siswa Kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun dapat  lebih memahami materi yang 

diberikan. 

Berikut merupakan bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pembelajaran berpusat pada Guru 

- Guru tidak menggunakan media pembelajaran 

- Hasil belajar siswa kurang 

 

Kondisi 

Awal 

Tindakan 

Kondisi 

Akhir 

- Penggunaan multimedia pembelajaran 

- interaktif sebagai pembelajaran dikelas 

- Guru menggunakan MPI 

- Siswa melihat MPI 

- Kemampuan belajar siswa meningkat 

- Hasil belajar siswa meningkat 
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Gambar 2.6  Bagan Kerangka Berfikir  

2.13 Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan hipotesis diskriptif yang pada dasarnya merupakan proses 

pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan dengan satu sampel. Dalam pengujian 

ini variabel penelitianya bersifat mandiri, oleh karena itu hipotesis penelitian tidak terbetuk 

perbandingan atau hubungan dua variabel atau lebih. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

-  Adan Tidaknya perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah menggunakan Media 

Pembelajaran Interaktif berbasis flash pada kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun. 

- Adanya peningkatan hasil belajar sesudah siswa menggunakan Media  Pembelajaran 

interaktif berbasis flash pada kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Research and Development 

(R&D). Menurut Sugiyono (2009:407) metode penelitian Research and Development (R&D) 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat 

keras (hardware), seperti buku, alat tulis, dan alat pembelajaran lainnya. Akan tetapi, dapat 

pula dalam bentuk perangkat lunak (software). 

3.1 Model Pengembangan 

Endang (2013:1) menyatakan bahwa penelitian merupakan sebuah cara 

menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah dengan 

menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. 

Untuk dapat mendeskripsikan data yang ditemukan peneliti dari lapangan maka dari 

aspek pendekatan metodologi, penelitian ini menggunakan metode penelitian research and 

development atau dalam bahasa Indonesia berarti penelitian dan pengembangan.  

Research and Development dapat diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah 

untuk mengembangkan suatu produk baru. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 

digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk 

tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk 

menguji produk tersebut. Jadi penelitian pengembangan bersifat longitudinal (bertahap bisa 

multy years). 

Berikut adalah gambar Langkah-langkah penggunaan metode Research and 

Development  
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Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan metode Research and Development 

Sumber : Sugiono (2010) 

 

Borg and Gall (1988) dalam bidang pendidikan menyatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau 

memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Penelitian 

dan pengembangan merupakan “jembatan” antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. 

Penelitian dasar bertujuan untuk “to discover new knowledge about fundamental phenomena” 

dan applied research bertujuan untuk menemukan pengetahuan secara praktis dapat 

diaplikasikan. Namun ada kalanya penelitian terapan juga mengembangkan produk. 

Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan 

memvalidasi suatu produk. 

Kegiatan penelitian menggunakan metode Research & Developmnet ini dimulai 

dengan research atau penelitian dan diteruskan dengan development atau pengembangan. 

Kegiatan research dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan pengguna 
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(needs assessment), sedangkan kegiatan development dilakukan untuk menghasilkan media 

pembelajaran interaktif. 

Tujuan akhir dari research dan development dibidang pendidikan adalah lahirnya 

prodak baru atau perbaikan terhadap prodak lama untuk meningkatakan pendidikan, ini 

berarti bahwa melalui hasil Research dan Development di harapkan proses pendidikan 

menjadi lebih efektif dan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

Model Research and Development yang dipakai peneliti adalah Research and 

Development Model ADDIE Model pengembangan ini sifatnya lebih generik. Model 

ADDIE merupakan singkatan dari Analisis Design Development Implementation dan 

Evaluation. ADDIE muncul pada tahun 1990-an dikembangkan oleh Reiser dan 

Mollenda. Salah satu fungsi ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun 

perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung 

kinerja pelatihan itu sendiri. 

Model pengembangan yang menjadi acuan peneliti dalam mengembangkan media 

video animasi pembelajaran ini yaitu ADDIE model. Alasan peneliti menggunakan model 

pengembangan ini, dikarenakan memiliki keunggulan yaitu dilihat dari prosedur kerjanya 

yang sistematik yakni pada setiap langkah yang akan dilalui selalu mengacu pada langkah 

sebelumnya yang sudah diperbaiki sehingga diperoleh produk yang efektif. Berikut bagan 

model pengembangan yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan media video 

animasi pembelajaran. 
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Gambar 3.2   Bagan Alur Pengembangan Model ADDIE 

Sumber : Dadang (2010)  

Berdasarkan bagan di atas, hasil dari tahap analisis deskripsi pembelajaran, tugas yang 

harus di pelajari dan tujuan instruksional disajikan sebagai input (masukan) pada tahap 

desain, deskripsi dan tujuan diubah menjadi lebih. Selanjutnya, spesifik desain tersebut 

disajikan sebagai tahap input pada tahap pengembangan, dan akan digunakan untuk 

menuntun pada pemilihan atau pembuatan materi dan kegiatan dalam pembelajaran. 

Pada tahap penerapan terlebih dahulu dilakukan ujicoba produk setelah divalidasi oleh 

para ahli, dalam penelitian ini yaitu ahli materi dan ahli media. Tahap uji coba diperlukan 

untuk melihat tingkat keefektifan produk yang dikembangkan. Tahap ujicoba pada siswa 

menggunakan angket dan tes untuk mengukur keefektifan media yang peneliti kembangkan 

ini. 

3.1.1 PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian merupakan penjelasan dari model pengembangan yang telah 

ditetapkan. Pada penelitian ini peneliti mengembangkan Research and Development Model 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 
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3.1.1.1 Analysis (analisis) 

Pada tahap ini informasi diperoleh dengan observasi awal untuk melihat situasi 

dilapangan. Setelah melakukan observasi didapatkan informasi bahwa siswa membutuhkan 

adanya sebuah media pembelajaran yang dapat membantu memudahkan siswa untuk 

memahami materi pembelajaran. Selain itu dari hasil observasi awal yang dilakukan didapat 

bahwa pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional, media yang digunakan 

guru masih menggunakan media berupa gambar pasif yang berasal dari buku ajar atau buku 

paket. Selain itu didapatkan hasil bahwa siswa juga memebutuhkan variasi media untuk 

membantu mereka untuk memahami isi dari materi pembelajaran. Setelah itu juga 

menganalisis materi yang akan digunakan peneliti untuk dimasukan kedalam media 

pembelajaran. Materi yang akan dimasukan ke dalam media adalah materi yang sekiranya 

memerlukan media sebagai alat untuk mempermudah penyampaikan materi agar menjadi 

lebih mudah untuk dipahami siswa. Materi alat indera manusia adalah materi yang dimasukan 

kedalam media yang akan dikembangkan oleh peneliti. Kemudian peneliti menganalisis 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya adalah tahap analisis situasi 

pembelajaran yang terjadi di kelas. Pada tahap ini diperoleh data bahwa siswa merasa bosan 

dan tidak fokus terhadap penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan dikarena 

pembelajaran kurang menarik. 

3.1.1.2 Design (perancangan) 

Pada tahap ini semua informasi atau data-data pendukung yang telah terkumpul akan 

dikembangkan menjadi sebuah program. Desain produk harus disesuaikan berdasarkan 

analisis kebutuhan, berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam mendesain produk 

meliputi :  

(1) Peta Kompetensi 

(2) Peta Materi 
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(3) Flowchart 

(4) Pembuatan GBIM (Garis Besar Isi Media) 

(5) Penyusunan Naskah 

(6) Membuat Produk CD Interaktif berbasis Macromedia Flash cs 6 

3.1.1.3 Development (pengembangan) 

Tahap Produksi ini adalah mengubah naskah menjadi sebuah program yang berisi 

teks, suara, gambar, animasi. Hal ini adalah sebuah produk media pembelajara.  Sebelum 

dilakukannya langsung dalam pembelajaran program media pembelajaran ini di cek dan di 

validasi. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan pakar atau ahli yang 

sudah berpengalaman, dalam penelitian ini adalah ahli media dan hli materi. Ahli materi 

adalah guru MTS Muhammadiyah 1 Dukun yaitu Bapak Suprihatin, S.Pd, sedangkan ahli 

media adalah dosen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang yaitu Bapak Dr. 

Kustiono, M.Pd. 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar atau ahli lainnya maka 

akan dapat diketahui kelemahannya (Sugiyono 2010:414). Kelemahan tersebut selanjutnya 

dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain.  

3.1.1.4 Implementasi (Penerapan) 

Untuk menghasilkan produk media pembelajaran yang baik, maka perlu diadakan uji 

coba terhadap produk tersebut, karena hasil produksi suatu program media yang oleh 

pembuatannya dianggap baik, belum tentu mampu efektif untuk proses pembelajaran. Uji 

coba media pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui setiap detail 

kekurangan dan kelemahan dari program yang telah jadi, untuk melihat efektifitas program 



 

42 

 

tersebut bila digunakan oleh sasaran didik yang dituju. Uji coba dilakukan kepada 21 siswa 

kelas VII MTS Muhammadiyah 1 Dukun. 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan memungkinkan ada revisi yang tidak 

terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa media pembelajaran berbentu CD 

Interaktif diterapkan dalam proses belajar mengajar.  

3.1.1.5 Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan media dalam proses pembelajaran. 

Sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan media didalam pembelajaran siswa akan 

diberikan soal evaluasi yaitu berupa soal pretest dan posttest yang akan dilakukan sebelum 

dan setelah media digunakan. 

3.1.2   Desain Media Pembelajaran Interaktif 

Pembuatan dan pengembangan Media Pembelajaran Interaktif ini peneliti 

melakukan observasi terlebih dahulu. Kegiatan observasi awal ini mencakup penentuan 

tujuan dari penelitian, merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, merangcang 

perangkat pembelajaran, merancang materi dan evaluasi hasil belajar. 

3.1.2.1 Tahap Penulisan GBIM 

GBIM atau Garis Besar Isi Media merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman 

dalam menulis naskah (Rudi dan Cepi, 2007:44).  GBIM dibuat dengan mengaju pada tahap 

analisis kebutuhan. Pada tahap persiapan GBIM, harus melihat kompetensi lulusan dan 

kompetensi apa saja yang akan dicapai. Setelah itu merujuk pada silabus untuk melihat KD, 

Indikator, Materi, Kegiatan dan Penilaian hal ini digunakan untuk mengumpu lkan buku dan 

sumber belajar. 

Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif ini peneliti menyesuaikan materi 

dengan silabus yang digunakan oleh guru  Kelas VIII di MTS Muhammadiyah 1 Dukun. 
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Sesuai dengan silabus mata pelajaran IPA semester 2 peneliti memilih standart kompetensi 

Memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

  

 

     

       

 

Gambar 3.3 Tahap Penulisan GBIM 

 

3.1.2.2 Tahap Penyusunan Naskah 

Penyusunan naskah dalam pengembangan Media Pembelajaran Interaktif ini 

dapat diartikan sebagai proses pembuatan atau penyusunan data yang berisi informasi baik 

dalam bentuk visual, grafis, dan audio yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

media sesuai dengan tujuan dan kompetensi mata pelajaran. 

Penyusunan naskah ini peneliti membuat konsep awal produk berupa desain 

animasi, desain tampilan dan desain materi. Konsep awal ini dibuat dalam sebuah GBIM 

(Garis Besar Isi Media). Selanjutnya dari desain ini akan dijadikan patokan yang akan 

dituangkan menjadi naskah Media Pembelajaran Interaktif. Naskah Media Pembelajaran 

Interaktif berbeda dengan GBIM karena naskah berisi semua tampilan media yang ada pada 

Media Pembelajaran Interaktif sedangkan GBIM hanya berisi garis-garis besar dari isi media 

itu sendiri. 

3.1.3    Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Tahap pengembangan Media Pembelajaran Interaktif ini adalah tahap mengubah 

naskah menjadi sebuah program yang berisi teks, suara, gambar, animasi. Sebelum 

SILABUS  

1. Kompetensi Dasar 

2. Indikator 

3. Materi Pembelajaran 

4. Kegiatan Pembelajaran 

5. Acuan Penilaian 

 

Pengumpulan Buku dan Sumber Bahan Pelajaran 
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dilakukannya penerapan langsung dalam pembelajaran, Media Pembelajaran Interaktif ini 

harus di cek dan di validasi terlebih dahulu. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan pakar atau tenaga 

ahli yang sudah berpengalaman, dalam penelitian ini adalah ahli media dan ahli materi. Ahli 

materi adalah Bapak suprihatin, S.Pd selaku Guru Mata pelajaran IPA di MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun. Pengkaji media adalah dosen Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan Dr. Kustiono M.Pd. 

Setelah desain produk di validasi melalui diskusi dengan pakar maka akan 

dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk 

dikurangi dengan cara memperbaiki desain, kemudian dibuat menjadi produk. 

3.1.4 Penilaian Ujicoba Media Pembelajaran Interaktif 

Tahap peniliain ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan 

dapat meningkatkan antusisas serta prestasi belajar peserta didik atau tidak. Revisi produk 

dilakukan apabila pada uji coba pemakaian terdapat kelemahan dan kekurangan. Dalam uji 

coba pemakaian, peneliti selalu mengevaluasi kinerja produk dalam untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga dapat digunakan untuk penyempurnakan dan 

pembuatan produk baru. 

3.2 Prosedur Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Berdasarkan langkah-langah pengembangan dalam Sugiyono (2010:298), peneliti 

merumuskan tahap penelitian sesuai kebutuhan penelitian, diantaranya:  

1) Potensi dan masalah 

Kegiatan mendata dan menganalisis kebutuhan media pembelajaran terhadap 

pembelajaran.  observasi awal dengan kepala sekolah MTS Muhammadiyah 1 Dukun yang 

dilakukan pada tanggal 7-21 Mei, belum menggunakan pembelajaran berbasis multimedia. 

Peneliti perlu mengembangkan MPI yang bertujuan untuk memperkenalkan materi sistem 
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pernafasan,  sehingga pembelajaran lebih menarik siswa lebih mudah paham dengan adanya 

mpi di banding pembelajaran konvesional. MPI yang di kembangkan oleh penulis 

memanfaatkan adobe flas cs4 dan di sertai dengan petunjuk untuk guru sehingga lebih mudah 

untuk implementasinya. 

2) Pengumpulan Informasi 

Berdasarkan hasil observasi yang di peroleh, dalam tahap ini kemudian 

dikumpulkan dan disusun menjadi data awal dari masalah yang ada. Data yang 

dikumpulkan adalah tentang perangkat pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran, 

kebutuhan akan media pembelajaran, dan analisis kekurangan media pembelajaran yang 

digunakan serta nantinya dijadikan bahan dalam pengembangan. Tahap ini juga 

mengumpulkan data-data atau  informasi  yang dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk yang akan dikembangkan untuk mengatasi masalah yang ada. 

3) Desain produk 

Tahap ini mulai merancang dan menyusun desain multimedia pembelajaran interaktif 

materi Sistem pernafasan dan hubunganya dengan kesehatan di MTS Muhammadiyah 1 

Dukun yang meliputi penyusunan pokok materi, penyusunan naskah secara keseluruhan, dan 

pembuatan media. Penyusunan dapat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan oleh ahli 

materi dan ahli media.  

4) Validasi desain 

Produk divalidasi oleh ahli media dan ahli materi menggunakan angket validasi 

multimedia pembelajaran interaktif materi Sistem pernafasan dan hubunganya dengan 

kesehatan kelas VIII di MTS Muhammadiyah 1 Dukun 

5) Revisi desain 

Tahap selanjutnya adalah tahap revisi desain/ perbaikan desain tersebut. Jika dari 

validasi  ahli media  maupun  guru  tersebut  masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu  di 
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perbaiki,  maka  dalam  tahap  ini  dilakukan  perbaikan  desain  oleh  peneliti, sehingga 

dapat menjadi desain yang sempurna. 

6) Ujicoba produk 

Ujicoba yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan apakah 

multimedia pembelajaran interaktif materi Sistem pernafasan dan hubunganya dengan 

kesehatan Kelas VIII di MTS Muhammadiyah 1 Dukun Magelang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran. Ujicoba dilakukan dengan memberikan media pada guru untuk 

mengetahui kekurangan dan kelemahan media pembelajaran yang akan di pakai daam 

pembelajaran di kelas. 

7) Revisi Produk 

Revisi/perbaikan dilakukan apabila diperoleh kritik dan saran dari responden dalam 

proses ujicoba terbatas. Dan dalam tahap ini tidak ada kritik maupun saran dari responden. 

8) Uji Coba Pemakaian 

Uji coba dilakukan bertujuan bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah MPI 

materi Sistem pernafasan dan hubunganya dengan kesehatan untuk Kelas VIII di MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Uji coba 

dilakukan dengan menampilkan media oleh guru kepada siswa, kemudian mengumpulkan 

data melalui penilaian hasil belajar siswa yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

penguasaan siswa. Penilaian terhadap hasil belajar dilakukan setelah semua proses kegiatan 

belajar mengajar selesai, yaitu menggunakan tes pilihan ganda 

9) Revisi produk 

Perbaikan produk dilakukan bilamana terdapat kekurangan dan kelemahan pada media 

pembelajaran saat uji coba produk saat pembelajaran di kelas.  

10) Produksi massal 

Multimedia pembelajaran interaktif materi Sistem pernafasan dan hubunganya 
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dengan kesehatan di MTS Muhammadiyah 1 Dukun Magelang yang dinyatakan layak dan 

efektif, dapat diterapkan dan diproduksi untuk digunakan dalam pembelajaran. Media 

tersebut dapat digunakan  sebagai  salah  satu  sumber  belajar  mata  pelajaran  Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). 

3.3 Uji Coba Produk Media pembelajaran Interaktif 

Desain produk yang telah dibuat dalam penelitian ini tidak bisa langsung diuji 

cobakan tetapi harus dibuat terlebih dahulu lalu menghasilkan sebuah produk baru dapat diuji 

cobakan namun harus melalui tahap validasi dan direvisi terlebih dahulu. 

Pengujian ini, peneliti menggunakan pola one group pretest-postest design, yang 

mana dalam desain ini mengambil satu sampel subjek tanpa ada sampel kontrol sebagai 

pembanding. Desain ini menggunakan dua kali perlakuan yaitu sebelum menggunakan media 

dan setelah menggunakan media. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen yaitu 

pretest. Sedangkan observasi setelah eksperimen yaitu posttest. 

Desain eksperimen pola one group pretest posttest design dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3.4  Desain eksperimen one group pretest posttest design 

01 = Pretest 

X = Treatment 

02 = Posttest 

Berdasarkan bagan 3.4 tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Eksperimen 

dilakukan dengan membandingkan hasil observasi 01  dan  02. 01  adalah nilai dari pretest 

sedangkan 02  adalah nilai dari posttest. Media pembelajaran interaktif akan dinyatakan 

01   X 02 
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efektif penerapannya apabila nilai dari 02  lebih besar dari nilai 01  .  Jadi penelitian ini 

dilakukan dengan membandingkan keadaan atau nilai siswa sebelum menggunakan produk 

yang peneliti kembangkan dengan setelah penerapan media pembelajaran interaktif. 

3.4 Sumber Data / Subjek Penelitian  

3.4.1 Populasi dan Sampel 

3.4.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, Menurut Sugiyono (2012: 215) 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas 

VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun yang berjumlah 21. 

3.4.1.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Sugiyono 

2012:215). Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik sampling 

jenuh, karena penentuan pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. peneliti mengambil sampel Kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun, Magelang 

sebanyak 21 siswa. 

3.4.2  Variabel Penelitian 

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel terikat 

(variabel dependen) dan variabel bebas (variabel independen). 

3.4.2.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa Kelas VIII pada 

materi Sistem pernafasan manusia dan hubungannya dengan kesehatan MTS Muhammadiyah 

1 Dukun. 
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3.4.2.2 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan 

multimedia pembelajaran interaktif materi Sistem pernafasan dan hubunganya dengan 

kesehatan Kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian diperlukan untuk memperoleh data atau 

informasi. Metode pengumpulan data dan alat pengumpulan data memiliki makna yang 

berbeda. Metode pengumpulan data dapat berarti cara yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data. Alat pengumpulan data berarti instrumen atau perangkat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam sebuah penelitian, 

sedangkan metode pengumpulan data merupakan alat yang digunakan dalam mengambil 

data. Dalam pemilihan metode untuk mengumpulkan data perlu adanya petimbangan 

kesesuaian dari segi kualitas alat, yaitu taraf validitas dan realibilitas dan pertimbangan 

lainnya. Hal kecil lain yang perlu dipertimbangkan yaitu dari sudut praktis seperti biaya yang 

akan dikeluarkan, kualifikasi orang yang akan menggunakan (user) produk yang 

dikembangkan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut, metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Observasi dan Wawan cara 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi digunakan apabila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi guna 

memperoleh data yang mendukung penelitian. Data akan digunakan untuk menggali 
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informasi yang berkaitan dengan keadaan sekolah, permasalahan yang ada dan kendala dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung. Sehingga diperoleh data yang melatar belakangi 

peneliti untuk mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif yang akan diterapkan di 

Sekolah guna membantu proses pembelajaran dikelas. 

3.5.2 Angket 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh data mengenai respon 

dari subjek penelitian terhadap pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dalam 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)  materi Sistem pernafasan manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan MTS Muhammadiyah 1 Dukun. Angket terbagi atas angket 

untuk ahli materi, dan angket untuk ahli media. 

3.5.3 Tes 

 Metode ini yaitu metode untuk mengumpulkan data penelitian yang berfungsi 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran yang diberikan 

menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang penulis kembangkan. Metode tes 

dilakukan dua kali yaitu untuk mengetahui hasil belajar pada pretest dan posttest. Teknik tes 

yang penulis berikan berupa soal pilihan ganda. 

Metode tes memiliki keunggulan karena dapat menghasilkan skor yang objektif, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode tes objektif, dengan jawaban yang sudah tersedia 

(pilihan ganda). 

3.5.4 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data awal yang kemudian menjadi 

bahan evaluasi oleh peneliti, seperti dokumen data nama peserta didik Kelas VIII dan hasil 

belajar siswa sebelumnya yang digunakan untuk menguji homogenitas populasi. 
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3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya akan diolah secara terperinci 

untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara 

optimal. 

3.6.1 Perhitungan kuantitatif 

Pengujian ini, peneliti menggunakan pola one group pretest-postest design, 

dimana dalam desain ini terdapat pretest sebelum diberi treatment/ perlakuan. Dengan 

demikian hasil perlakuan dpat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi perlakuan. Menurut Sugiyono (2010: 74) desain eksperimen pada 

pola one-group pretest-posttest design dapat digambarkan sebagai berikut: 

O1 = Nilai Prestest (sebelum penggunaan MPI) 

O2 = Nilai Posttest (sesudah penggunaan MPI) 

              X = Treatment (penggunaan MPI) 

 

3.6.2 Deskriptif Presentase 

Setelah memperoleh data, selanjutnya mengolah data tersebut, dan penelitian ini 

menitikberatkan pada bagaimana mengembangkan media pembelajaran sehingga data 

dianalisis menggunakan metode deskriptif persentase. Untuk menganalis/ menabulasi data 

hasil dari angket penilaian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menghitung hasil angket penilaian sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan dengan memberikan skor sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. 

2) Membuat tabulasi data 

3) Menghitung persentase dari setiap sub variabel dengan rumus: 

 

P(s)  = Presentase sub variabel 

P (s) = S/N x 100% 
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S = jumlah skor tiap sub variabel 

N = Jumlah skor maksimum (arikunto,2002) 

4) persentase yang telah diperoleh kemudian di ubah kedalam tabel dimana untuk 

mempermudah dalam pembacaan hasil penelitian. Untuk menentukan kriteria kualitatif 

dilakukan dengan cara: 

- Menentukan persentase skor ideal/skor maksimal 

P = 100% 

- Menentukan persentase skor terendah  

P  = Persentase Skor 

Fmin = Frekuensi data minimal 

N = Jumlah skor maksimal 

- Menentukan rentang (range) 

Range = Skor maksimal – skor minimal 

Range = 100% - 25% = 75% 

- Menentukan banyak kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3)log N 

   = 1 + (3,3)log 4 

   = 5 

- Menentukan panjang kelas interval 

Panjang kelas interval  

=   

    =    15 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka rentang persentase dan kriteria kualitatif dapat 

ditetapkan seperti dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.1 Range Persentase dan Kriteria Kualitatif Program 

 

Sedangkan untuk menganalisis data dari angket dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

- Angket yang telah diisi oleh responden kemudian disusun sesuai dengan kode 

responden. 

- Mengkuantitatifkan setiap dari pernyataan dengan merikan skor sesuai dengan bobot 

penilaian. 

- Membuat tabulasi data 

- Menghitung persentase dari setaiap sub variabel dengan rumus yang digunakan dalam 

perhitungan persentase skor. 

3.6.3 Validitas Instrumen 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Sedangkan untuk menghitung validasi item instrumen menggunakan 

rumus korelasi produk moment dalam Arikunto, (2006:170) dengan Microsoft excel. 

Hasil soal uji coba yang sudah peneliti ujikan di Kelas VIII di MTS Muhammadiyah 1 

Dukun dengan responden 21 orang, maka diperoleh r tabel 0.41 taraf signifikansi 5%, hal ini 

sesuai dengan tabel nilai product moment dalam buku Sugiyono (2012: 333). 
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Hasil uji validitas untuk instrumen soal pretest dan postest dari 25 soal, diperoleh  5 

butir soal yang dianggap tidak valid dan 20 butir soal lainnya valid. Dari ke 20 soal yang 

valid, jumlah tersebut akan digunakan sebagai instrumen soal pretest dan posttest  

3.6.4   Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk 

mengukur tingkat konsistensi suatu instrumen, artinya apabila digunakan untuk mengukur 

berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

reliabilitas instrument menggunakan rumus dalam buku Sugiyono, (2007: 361). Klasifikasi 

reliabilitas soal adalah sebagai berikut : 

0,80<r<1,00 : Sangat Tinggi 

0,60<r<0,79 : Tinggi 

0,40<r<0,59 : Cukup 

0,20<r<0,39 : Rendah 

0,00<r<0,19 : Sangat Rendah 

Adapun untuk membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai r11 dan nilai r 

tabel diperoleh 0.869 > 0.41. Karena r11 lebih besar dari nilai r tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa instrument tersebut reliable. Perhitungan lebih detail lihat lampiran 13 

3.6.5 Tingkat Kesukaran Soal 

Indeks kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya 

sesuatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,0 Arikunto, (2002: 207). Indeks kesukaran 

dalam penelitian ini dihitung dengan Ms excel. 

Menurut Arikunto (2002: 210) indeks kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut 

a. Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 
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b. Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

c. Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 12. 

3.6.6 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah) 

(Arikunto, 2002: 211). Indeks deskriminasi ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Untuk 

menghitung daya pembeda dari alat yang diukur, menggunakan sebuah aplikasi pengolah 

angka Microsoft excel. 

Klasifikasi daya pembeda (Arikunto, 2002: 218) 

a. D : 0,00 – 0,20 → jelek 

b. D : 0,20 – 0,40 → cukup 

c. D : 0,40 – 0,70 → baik 

d. D : 0,70 – 1,00 → baik sekali 

e. D : negatif, semuanya tidak baik 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 13. 

3.6.7 Uji T Satu Sampel 

Pengujian t satu sampel merupakan salah satu pengujian hipotesis deskriptif 

pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan 

dengan satu sampel. Dalam pengujian ini variabel penelitiannya bersifat mandiri, oleh karena 

itu hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan atau hubungan dua variabel atau lebih. 

Sebelum melakukan uji t satu sampel diwajibkan untuk menghitung normalitas dari data 

pretest dan posttest karena data yang di hitung dalam uji t satu sampel harus berdistribusi 

normal. 
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Analisis data hasil penggunaan media video animasi pembelajaran dengan uji t satu 

sampel, yaitu untuk menguji hipotesis sebagai berikut : 

Ho  : Tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah menggunakan 

media pembelejaran interaktif berbasis flash untuk kelas VIII di MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun  

Ha  : Ada peningkatan hasil belajar sesudah siswa menggunakan media pembelajaran 

interaktif berbasis flash untuk kelas VIII di MTS Muhammadiyah 1 Dukun 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif (satu sampel) yang data 

interval atau ratio adalah  

 

 

 

 

Keterangan: 

t = t hitung 

N = jumlah sampel yang diteliti 

D = selisih nilai posttest dan pretest (Arikunto,2002) 

 

Hasil perhitungan tersebut kemudian diuji dengan uji pihak kanan yang berlaku 

ketentuan, bila harga thitung lebih besar atau sama dengan ( )  dari ttabel maka Ha diterima , 

dengan kata lain Ha ditolak jika thitung   t (1- ) (n-1) (Sugiyono 2009: 96). Perhitungan lebih 

detail lihat lampiran 13. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1   Hasil Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, pada bab ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan 

penelitian yang meliputi dua hal, yaitu : (1) Hasil analisis kebutuhan dan pengembangan MPI 

yang sesuai dan memenuhi kriteria dan standar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam, Ilmu Pengetahuan Alam di MTS Muhammadiyah 1 Dukun berdasarkan kurikulum 

yang digunakan yaitu KTSP, dan (2) Hasil uji keefektivan MPI berdasarkan hasil belajar 

siswa setelah penggunaaan MPI di MTS Muhammadiyah 1 Dukun Mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam,Ilmu Pengetahuan Alam dengan Materi Pernapasan manusia dan 

kaitannya dengan kesehatan. 

4.1.1 Hasil Pengembangan MPI 

Hasil pengembangan multimedia pembelajaran interaktif didasari oleh hasil analisis 

kebutuhan dan  pengembangan MPI di MTS Muhammadiyah 1 Dukun Kelas VIII pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Alam materi pernapasan manusia dan 

hubunganya dengan lingkungan ini berdasarkan observasi dan wawancara yang mengacu 

pada kebutuhan belajar siswa, dimana materi dalam media pembelajaran sesuai dengan 

perangkat pembelajaran dan kurikulum yang digunakan disekolah tersebut yaitu 

menggunakan KTSP. Materi Pernapasan manusia dan hubunganya dengan lingkungan 

merupakan materi pembelajaran yang meliputi System Pernapasan manusia, Fungsi alat 

pernapasan, Penyakit pernapasan . 
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4.2 Analisis penegembangan produk 

4.2.1 Potensi dan Masalah 

Perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian awal 

dan hasil wawancara pada guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Sistem pernapasan 

manusia di MTS Muhammadiyah 1 Dukun, diperoleh data bahwa hasil belajar siswa pada 

materi Sistem pernafasan manusia lebih rendah daripada materi yang lainnya pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Sistem pernapasan manusia di MTS Muhammadiyah 1 

Dukun. Pembelajaran hanya di dasarkan pada buku paket, LKS, dan informasi mengenai 

materi yang diajarkan hanya di peroleh dari guru. Banyaknya materi yang harus di sampaikan 

menyebabkan guru tidak dapat secara maksimal dalam menyampaikan materi secara 

mendalam sehingga guru hanya menyampaikan sedikit dari materi dan langsung 

mempraktikannya dan hanya memberikan penugasan saat guru sedang berhalangan hadir. 

Dengan ketersediaan media pembelajaran, siswa dapat mengoperasikan media pembelajaran 

tidak hanya pada saat pembelajaran materi sistem pernapasan manusia tetapi siswa juga dapat 

mengoperasikan media pembelajaran di luar jam pelajaran dengan fasilitas yang dimiliki 

siswa, seperti komputer dan laptop. 

Selain itu masalah yang muncul pada proses pembelajaran mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Alam khususnya materi sistem pernapasan manusia 

hanya menggunaka buku paket dan LKS tanpa adanya media pendukung lainnya untuk 

menunjang pembelajaran di kelas. Sedangkan materi tersebut akan lebih mudah dipahami jika 

menggunakan media yang dapat menunjang pembelajaran di kelas. Ada banyak media yang 

dapat digunakan, tetapi untuk pembelajaran melihat dan mempraktikkan, media yang paling 

baik adalah media audio visual dan salah satunya yaitu Multimedia Pembelajaran Interaktif 

(MPI). MPI tersusun dari berbagai media seperti teks, grafik, gambar diam, gambar bergerak, 

audio, dan video yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan melihat informasi. Selain 
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digunakan untuk menyampaikan materi, media pembelajaran juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. 

4.2.2 Pengumpulan Data 

 Informasi yang dikumpulkan peneliti pada penelitian awal melalui observasi dan 

wawancara dengan guru di sekolah terkait dengan pembelajaran di sekolah. Peneliti 

menanyakan model pembelajaran, perangkat pembelajaran yang digunakan serta 

permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah, serta kendala yang dihadapi 

siswa dalam pembelajaran di kelas. 

4.2.3 Desain Produk 

Desain merupakan tahap perancangan terkait dengan materi pembelajaran yang 

nantinya akan dikembangkan dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif. Desain yang 

baik berdasarkan analisis kebutuhan akan mempermudah dan mempengaruhi dalam 

pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Pada tahap desain MPI ini, langkah-langkah 

yang dilakukan meliputi penyusunan naskah yang terdiri dari peta konsep dan peta 

kompetensi, garis besar isi media, flowchart, naskah media pembelajaran dan produksi media 

yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembuatan Peta Konsep dan Kompetensi 

Pembuatan peta materi dilakukan dengan cara menguraikan materi tentang Sistem 

pernapasan manusia dan kaitannya dengan kesehatan untuk menggambarkan posisi suatu 

topic tertentu terhadap keseluruhan materi pembelajaran, sehingga mempermudah dalam 

melakukan perencanaan dalam pengembangan bahan ajar. 

2. Pembuatan Garis Besar Isi Media (GBIM) 
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GBIM merupakan pokok-pokok isi media yang akan ditampilkan dalam produk 

multimedia pembelajaran interaktif materi sistem pernapasan manusia. Komponen GBIM 

berisi indikator, materi, serta gambar, video, audio, dan sumber. 

3. Pembuatan Naskah MPI 

Merupakan uraian dari setiap tampilan/frame pada produk multimedia pembelajaran 

interaktif yang akan dibuat. Adapun isi naskah terdiri dari nama frame, nomor frame, 

halaman, tampilan, keterangan animasi, keterangan teks. Naskah dalam produk multimedia 

pembelajaran interaktif materi sistem pernapasan manusia dapat dilihat pada bagian lampiran 

17.  

4. Pembuatan Media 

Pada tahap ini, pembuatan media berpedoman pada naskah yang telah disusun 

sebelumnya. Desain tampilan pada multimedia pembelajran interaktif materi sistem 

pernapasan manusia dibuat secara sederhana, menarik, dan interaktif yang bertujuan untuk 

menarik minat dalam penggunaan media pembelajaran serta pembuatan tombol navigasi 

untuk mempermudah dalam pengoperasian media pembelajaran. 

Dalam proses membuat produk ini yaitu dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash 

CS4, aplikasi tersebut digunakan untuk membuat media interaktif yang tersusun dari teks, 

suara, gambar, animasi, dan video. Aplikasi pendukung pengembangan lainnya yaitu 

Photoshop cs6 yang digunakan untuk membuat dan mengedit gambar, lalu pinnacle studio 15 

digunakan untuk mengedit audio dan video. 

Tahapan proses pembuatan multimedia pembelajaran interaktif materi sistem 

pernapasan manusia, dimulai dengan mengumpulkan gambar, video, dan membuat tombol 

navigasi. Selanjutnya membuat tampilan opening dengan 5 fungsi menu utama, yaitu menu 

profil, menu kompetensi, menu materi, menu referensi, menu evaluasi, serta di lengakapi 

dengan tombol beranda, bantun, dan keluar. Kemudian membuat isi dari menu tersebut sesuai 
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dengan naskah MPI yang telah dibuat sebelumnya, dan setelah membuat multimedia 

pembelajaran interaktif materi sistem pernapasan manusia dilakukakn tahap penyempurnaan 

dengan memeriksa kembali setiap bagian media pembelajaran apakah media dapat berjalan/ 

berfungsi sesuai keinginan. 

4.2.4 Validasi Desain 

Validasi desain dilakukan oleh ahli media dan ahli materi guna mendapatkan penilaian 

berupa masukan dan saran terhadap isi dan tampilan media baru yang telah dibuat. Dalam hal 

validasi dilakukan oleh pakar yang berpengalaman untuk menilai isi dan tampilan media baru 

yang telah dibuat, validasi materi dilakukan oleh guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam di MTS Muhammadiyah 1 Dukun , sementara untuk validasi media dilakukan oleh Dr. 

Kustiono, M.Pd beliau merupakan dosen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Pakar/ 

tenaga ahli tersebut diminta untuk menilai desain dari media baru tersebut, untuk mengetahui 

kelemahan dan kekurangan serta untuk mendapatkan masukan dan saran. Validasi 

multimedia pembelajaran interaktif materi sistem pernapasan manusia dapat dilihat pada 

bagian lampiran 9-10.   

4.2.5 Revisi Desain 

Setelah desain media divalidasi oleh pakar, maka selanjutnya dapat diketahui 

kekurangan dan kelemahannya kemudian desain media tersebut diperbaiki berdasarkan 

masukan dan saran pakar/ ahli. 

4.2.6 Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas ini ditujukan kepada Guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di 

MTS Muhammadiyah 1 Dukun, pada tahap uji coba ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan program MPI materi sistem pernapasan manusia sebagai perangkat 

pembelajaran sebelum dimanfaatkan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. 
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4.2.7 Revisi Produk Uji Coba Terbatas 

Revisi/perbaikan dilakukan apabila diperoleh kritik dan saran dari responden dalam 

proses ujicoba terbatas. Dan dalam tahap ini tidak ada kritik maupun saran dari responden. 

4.2.8 Uji Coba Pemakaian 

Uji coba pemakaian produk dilakukan dengan menerapkan pembelajaran, 

menyesuaikan jam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII dengan Guru sebagai 

pengguna media dan media sebagai penyampai materi pembelajaran materi sistem 

pernapasan manusia. Uji coba pemakaian dilakukan sekali, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung mengenai penggunaan multimedia pembelajaran interaktif 

materi sistem pernapasan manusia. Kemudian mengamati keefektifan media pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan metode  one group pretest posttest design 

dilakukan dengan memberikan soal pretest sebelum penerapan multimedia pembelajaran 

interaktif. Setelah itu nilai tersebut dibandingkan dengan nilai posttest siswa setelah 

menggunakan multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Dengan perhitungan tersebut akan 

didapatkan keefektifan program multimedia pembelajaran interaktif. 

4.3  Hasil Keefektivan MPI 

Hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini adalah sebuah Multimedia Pembelajaran 

Interaktif untuk guru maupun siswa Sekolah Dasar yang berisi materi sistem pernapasan 

manusia dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII Sekolah Dasar. 

Multimedia Pembelajaran Interaktif ini telah penulis uji cobakan pada Kelas VIII di MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun. Multimedia Pembelajaran Interaktif ini dibuat menggunakan 

aplikasi Adobe Flash CS4, aplikasi tersebut digunakan untuk membuat media interaktif yang 

tersusun dari teks, suara, gambar, animasi, dan video. Aplikasi pendukung pengembangan 

lainnya yaitu adobe photoshop cs6 yang digunakan untuk membuat dan mengedit gambar, 

lalu pinnacle studio 15 digunakan untuk mengedit audio dan video. 
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Hasil penelitian diperoleh dari uji coba produk dan penilaian hasil pretest postest. Uji 

coba produk diperoleh hasil melalui angket oleh ahli materi dan ahli media. Sedangkan hasil 

prestest dan posttest diperoleh dari nilai soal yang diberikan kepada siswa. 

4.3.1 Hasil Penilaian Ahli Materi 

Ahli materi dalam penelitian ini adalah Bapak Suprihatin, S.Pd selaku guru mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MTS Muhammadiyah 1 Dukun. Setelah beliau melihat 

dan mencoba produk multimedia pembelajaran interaktif yang peneliti kembangkan, 

kemudian memberi penilaian terhadap angket validasi yang telah peneliti siapkan. Berikut 

adalah hasil penilaian angket validasi oleh ahli materi : 

Tabel 4.1 Hasil Validasi oleh Ahli Materi 

No Indikator Skor Skor Max % skor Kriteria 

1 Aspek Isi Materi 34 36 94  % SB 

2 Aspek Penggunaan bahasa 7 8 87 % SB 

3 Aspek Evaluasi 7 8 87 % SB 

Jumlah skor 48 52 92 % SB 

 

Berdasarkan angket validasi di atas diperoleh data bahwa multimedia pembelajaran 

interaktif dalam aspek Iai media mendapat skor 34 dari skor maksimal 36 dengan persentase 

94% oleh ahli materi multimedia pembelajaran interaktif dilihat dari aspek Isi materi oleh 

ahli materi sudah sangat baik. Kemudian dari aspek penggunaan bahasa peneliti mendapatkan 

skor 7 dari skor maksimal 8 sehingga dari aspek Penggunaan bahasa oleh ahli materi 

multimedia pembelajaran interaktif yang peneliti kembangkan sudah sangat baik. Sedangkan 

dari aspek Evaluasi peneliti mendapatkan skor 7 dari skor maksimal 8 sehingga dari aspek 

Evaluasi oleh ahli materi multimedia pembelajaran interaktif yang peneliti kembangkan 

sudah sangat baik. Dari hasil rata-rata semua aspek tersebut memperoleh skor 48 dari skor 

maksimal 52 dengan persentase 92%, hal ini diasumsikan bahwa media ini telah memenuhi 

kriteria materi yang harus dikuasai dan dicapai siswa.  
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4.3.2 Hasil Penilaian Ahli Media 

Ahli media dalam penelitian ini, beliau adalah Bapak Dr. Kustiono, M.Pd selaku dosen 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Unnes. Setelah melihat dan mencoaba MPI dengan 

total 14 pernyataan, diperoleh hasil validasi oleh ahli media sebesar 49 dari skor maksimal 56 

dengan persentase 87%, ada beberapa aspek dalam penilaian MPI ini, yang pertama aspek 

rekayasa perangkat lunak mendapatkan skor 16 dari skor maksimal 16, yang kedua dari aspek 

komunikasi dan audio visual mendapatkan skor 24 dari skor maksimal 28, dan yang ketiga 

aspek lainya mendapatkan skor 9 dari skor maksimal 12. Berikut adalah hasil penilaian 

angket validasi oleh ahli media : 

Tabel 4.2 Hasil Validasi oleh Ahli Media 

 

No Indikator Skor Skor Max % skor Kriteria 

1 Aspek rekayasa peranti lunak 16 16 100% SB 

2 Aspek Komunikasi Audio Visual 24 28 85 % SB 

3 Aspek lainnya 9 12 75 % B 

Jumlah skor 49 56 87 % SB 

 

Dari hasil validasi oleh ahli media dapat diasumsikan bahwa media ini telah memenuhi 

kriteria media pembelajaran yang baik.  

4.3.3 Hasil Uji Keefektivan Berdasarkan Ketuntasan 

Untuk Menguji keefektifan pembelajaran digunakan uji tsatu sampel (uji pihak kana). 

Hipotesis yang digunakan: 

HO :  “tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan sesudah menggunakan 

media pembelajaran interaktif  berbasis flash pada kelas VIII MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun” 
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HI :  Ada peningkatan hasil belajar sesudah siswa menggunakan media 

pembelajaran interaktif berbasis Flash pada kelaas VIII MTS Muhammadiyah 

1 Dukun” 

Dalam menguji keefektifan media pembelajaran interaktif berbasis flash ini 

dilakukan dengan dua cara yaitu melalui tes pemahaman materi sebelum menggunakan media 

pembelajaran interaktif serta setelah penggunaan media pembelajaran interaktif mate 

pelajaran IPA pokok bahasan Sistem pernapasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan. 

Data sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran interaktif dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.3 Hasil nilai pretest dan posttest 

No Kode siswa pretest posttest 

1 siswa 1 70 85 

2 siswa 2 65 85 

3 siswa 3 70 90 

4 siswa 4 60 90 

5 siswa 5 55 85 

6 siswa 6 70 85 

7 siswa 7 65 85 

8 siswa 8 65 95 

9 siswa 9 65 85 

10 siswa 10 60 85 

11 siswa 11 65 85 

12 siswa 12 60 95 

13 siswa 13 70 85 

14 siswa 14 65 85 

15 siswa 15 65 95 

16 siswa 16 65 85 

17 siswa 17 65 85 

18 siswa 18 55 95 

19 siswa 19 70 85 

20 siswa 20 65 95 

21 siswa 21 70 90 

jumlah 1095 1500 

 

Untuk tabel dapat diihat sebagai berikut :  
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Tabel 4.4 Hasil nilai pretest dan posttest 

Hasil tes siswa sebelum dan setelah menggunakan media pembelajaran interaktif 

mata pelajaran IPA pokok bahasan sistem pernafasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan 

dengan jumlah sampel sebanyak 21 siswa. 

Hasil perhitungan diperoleh Pada signifikasi 5% dengan dk =21-1=20 di peroleh t 

tabel = 2.079. Di dapat t hitung = 14.9 jadi t hitung > t tabel maka Hipotesis (Ha) diterima. 

Maka dapat di simpulkan ada peningkatan hasil belajar sesudah siswa menggunakan media 

pembelajaran interaktif berbasis Flash pada kelas VIII MTS Muhammadiyah 1 Dukun mata  

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pokok bahasan Sistem pernafasan manusia dan 

kaitanya dengan kesehatan dan karena hal tersebut media di katakan efektif 

4.4   Pembahasan 

Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini dikembangkan dengan metode 

penelitian Research and Development (R&D). Dalam mengembangkan program ini penulis 

menggunakan aplikasi Adobe Flash CS4 yang merupakan aplikasi yang memiliki 

kemampuan untuk mengolah teks, audio, animasi, video dalam satu aplikasi, sehingga 
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pengembang dapat membuat dan mengembangkan program sesuai dengan kriteria media 

pembelajaran yang baik. 

Selain software utama penulis juga menggunakan aplikasi pendukung pengembangan 

lainnya yaitu Adobe photoshop cs 6yang digunakan untuk membuat dan mengedit gambar, 

lalu Pinnacle studio 15 digunakan untuk mengedit audio dan video. 

 Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pengembangan multimedia 

pembelajaran interaktif materi Sistem pernapasan manusia dan kaitannya dengan kesehatan, 

diketahui bahwa program tersebut layak dan memenuhi kriteria standar yang digunakan 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MTS Muhammadiyah 1 Dukun kelas VIII. 

Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh saat proses validasi oleh ahli materi dan ahli 

media. 

Proses pengembangan media dan hasil penelitian yang dilalui peneliti dalam 

mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif adalah sebagai berikut : 

4.4.1 Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Berdasarkan data yang diperoleh pada proses pengembangan multimedia 

pembelajaran interaktif materi sistem pernapasan manusia, dapat dikatakan bahwa 

multimedia pembelajaran interaktif telah layak dan sesuai dengan krieria standar yang 

digunakan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di MTS Muhammadiyah 1 Dukun 

kelas VIII. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh pada saat proses validasi media oleh 

ahli materi dan ahli media.  

Berdasarkan dari hasil pengujian media oleh ahli materi bahwa media yang peneliti 

kembangkan ini layak dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran Kelas VIII di MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun. Hal ini dibuktikan dari hasil olah data angket penilaian dari ahli 

materi dengan hasil rata-rata dari semua aspek yang mencakup aspek desain pembelajaran, 
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aspek rekayasa perangkat lunak, dan aspek komunikasi audio visual, sesuai dengan aspek dan 

kriteria penilaian media pembelajaran interaktif yang dikemukakan oleh Wahono (2006).  

Pada aspek desain pembelajaran mendapat kriteria sangat baik, baik dari penilaian ahli 

materi maupun ahli media dimana hal yang dinilai salah satunya adalah soal evaluasi 

memperhatikan materi pembelajaran, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Daryanto 

(2013: 51) tentang karakteristik media pembelajaran interakif bahwa dalam penggunaan 

multimedia pembelajaran harus memperhatikan karakteristik komponen, seperti: tujuan, 

materi, strategi, dan juga evaluasi pembelajaran. Kemudian pada aspek rekayasa perangkat 

lunak juga mendapat krieria sangat baik, baik dari penilaian ahli materi maupun ahli media 

dimana hal yang dinilai salah satunya adalah media pembelajaran mudah di pahami, karena 

multimedia interaktif merupakan suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol 

apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Daryanto 

(2013: 51). Pada aspek yang ketiga yaitu aspek komunikasi audio visual mendapat krieria 

sangat baik, baik dari penilaian ahli materi maupun ahli media dimana hal yang dinilai salah 

satunya adalah menggunakan ilustrasi berupa gambar dan video, karena arti dari multimedia 

pada umumnya adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. 

Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan 

informasi, pesan, atau isi pembelajaran sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Cecep 

(2013: 106). 

Dari hasil rata-rata semua aspek tersebut ahli materi memberikan penilaian sebesar 

87% hal ini diasumsikan bahwa media ini telah memenuhi standar dalam kriteria penilaian. 

4.4.2 Hasil Belajar Siswa 

Dalam menguji efektivitas multimedia pembelajaran interaktif ini dilakukan dengan 

dua cara yaitu  melalui tes pemahaman materi sebelum penggunaan multimedia pembelajaran 
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interaktif. Serta setelah penggunaan multimedia pembelajaran interaktif di MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun kelas VIII. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, diperoleh data hasil tes siswa 

sebelum dan setelah menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dengan pola one-

group pretest posttest design dimana dalam desain ini terdapat pretest sebelum diberi 

treatment perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena 

dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan, sesuai dengan teori yang 

dikemukakan Sugiyono (2012: 74). Dari hasil tes sebelum menggunakan multimedia 

pembelajaran interaktif dan setelah menggunakan multimedia pembelajaran interaktif 

terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut dilihat dari nilai siswa pada saat pretest yaitu rata-rata 

64,7 sedangkan rata-rata nilai siswa pada posttest yaitu 88. Pada signifikasi 5% dengan dk 

=21-1=20 di peroleh t tabel = 2.079. Di dapat t hitung = 14.9 jadi t hitung > t tabel maka 

Hipotesis (Ha) diterima. Maka dapat di simpulkan ada peningkatan hasil belajar sesudah 

siswa menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Flash pada kelas VIII MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun mata  pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pokok bahasan 

Sistem pernafasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan dan karena hal tersebut media di 

katakan efektif. 

Berdasarkan data dan deskripsi di atas disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

meningkat setelah dalam pembelajaran menggunakan program multimedia pembelajaran 

interaktif materi sistem pernapasan manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sugiyono 

(2010: 415) bahwa indikator efektivitas metode mengajar baru adalah kecepatan pemahaman 

murid pada pelajaran lebih tinggi, murid bertambah kreatif, dan hasil belajar meningkat dan 

sesuai dengan pernyataan dalam penelitian yang dilakukan oleh Karla V. Kingsley & Randall 

Boone (2009), tentang “Effects of multimedia software on achievement of middle school 

students in an American history class” hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif secara 
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statistik signifikan pada nilai prestasi keseluruhan untuk siswa yang menggunakan perangkat 

lunak (multimedia).  

4.5   Kendala dan Solusi 

Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dan penyelesaian penelitian ini 

tentu saja tidak luput dari kendala yang peneliti hadapi. Kendala selama penyusunan 

multimedia pembelajaran interaktif maupun kendala yang peneliti hadapi pada saat penelitian 

berlangsung. Tetapi kendala-kendala tersebut tidak menghalangi peneliti melakukan 

penelitian tersebut. Adapun kendala yaitu : 

1) Pada awalnya peneliti kurang menguasai Adobe Flash CS4, karena kurangnya tutorial 

dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. 

2) Peneliti tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai materi Ilmu 

Pengetahuan Alam. 

Adapun solusi yang dilakukan peneliti dalam mengatasi kendala-kendala tersebut 

adalah :  

1) Peneliti mempelajari aplikasi Adobe Flash dari buku, modul, tutorial di internet, serta 

tutorial dari youtube. Peneliti berusaha untuk bisa memahami tool-tool dan action script 

yang ada serta memahami bagaimana kriteria media yang baik untuk memperoleh hasil 

yang diingikan. Peneliti belajar secara mandiri melalui video tutorial dan buku yang 

peneliti beli juga dalam pengcodingan atau pemberian skript peneliti dibantu oleh teman 

yang lebih menguasai Adobe Flash CS4. 

2) Selama pengembangan multimedia pembelajaran interaktif peneliti menyadari betul 

kekurangan pengetahuan peneliti tentang materi Ilmu Pengetahuan Alam di MTS/SMP. 

Untuk itu peneliti selalu berusaha mendapatkan informasi dengan membaca buku paket 

yang kebetulan dipinjamkan oleh guru dan peneliti juga terus berkonsultasi dengan guru 

mulai dari materi yang peneliti masukkan kedalam multimedia pembelajaran interaktif 
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hingga pembuatan soal tes selalu berkonsultasi dengan guru. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran di 

kelas, sebagai solusi terbaik untuk permasalahan pembelajaran khususnya pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam materi sistem pernapasan manusia. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan multimedia pembelajaran interaktif 

materi Sistem pernapasan manusia dan hubunganya dengan kesehatan yang telah dilakukan 

pengujian di MTS Muhammadiyah 1 Dukun dengan mengambil sampel murid kelas VIII, 

dapat disimpulkan bahwa : 

1) Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) materi Sistem pernapasan dan 

hubunganya dengan kesehatan  untuk kelas VIII di MTS Muhammadiyah 1 Dukun 

Magelang telah memenuhi kriteria dan standar penilaian baik dalam aspek tampilan 

maupun pembelajaran sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

berdasarkan pada hasil penilaian media oleh ahli materi dan ahli media.  

2) Berdasarkan hasil pengamatan pada saat uji coba, produk multimedia pembelajaran 

interaktif dapat membantu guru dalam proses pembelajaran dan terdapat peningkatan 

pemahaman serta peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem pernapasan manusia 

dan hubunganya dengan kesehatan sebelum dan sesudah menggunakan multimedia 

pembelajaran interaktif. 

5.2    Saran 

Berdasarkan manfaat serta simpulan dalam penelitian ini, disampaikan saran bahwa: 

1) Sebaiknya Multmedia pembelajaran interaktif dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran di sekolah sebagai alternatif media pembelajaran untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar berlangsung,  

2) Guru hendaknya membekali dirinya lebih baik lagi dalam memanfaatkan dan 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik, dan membangkitkan semangat 
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belajar siswa, supaya tercipta suasana belajar yang menyenangkan tanpa mengurangi 

nilai dari materi pelajaran yang sedang disampaikan. Selain itu guru sebaiknya juga 

memperhatikan kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa sehingga dapat 

menentukan pola pembelajaran yang sesuai. 

3) Sekolah sebagai instansi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan fasilitas 

pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 
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Kisi-Kisi Lembar Validasi Ahli Media  

 

 

 
 
No Aspek yang 

dinilai 
Nomor 

Soal 
Indikator 

 

 
A.  Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

 
1. 

Kompatibilitas 

 
1 

Media pembelajaran dapat diinstalasi/ dijalankan di 

berbagai hardware dan software yang ada. 

 
2. Reliabilitas 

 
2 

Media memenuhi syarat program dapat berjalan dengan 

baik. 

 
3. Usabilitas 

 
3 

Media memenuhi syarat mudah digunakan dan sederhana 

dalam pengoperasiannya. 

 
4. Maintainable 

 
4 

Media memenuhi syarat dapat dipelihara/ dikelola dengan 

mudah. 

B. Aspek Komunikasi Audio Visual 

1. komunikatif 5 
Media sesuai dengan sasaran dan dapat diterima dengan 

keinginan sasaran 

2. 
Kreatifitas dan 

inovatif 
6 

Media memenuhi syarat kreatif dalam ide berikut 

penuangan gagasan. 

3. Visual 7 
Media memenuhi syarat layout desain dan warna yang 

menarik. 

4. Audio 8 
Media memenuhi syarat narasi, sound effect, backsound, 

musik yang baik dan relevan. 

5. Media bergerak 9 
Media memenuhi syarat animasi dan video tutorial yang 

relevan dan baik. 

 

  6. Layout interactive 
1

0 

Media memenuhi syarat ikon navigasi untuk memudahkan 

pencarian konten dan unsur interaktif. 

Satuan Pendidikan 

Kelas 

Mata Pelajaran 

Materi Pokok 

Peneliti 

Nama validator 

Jabatan 

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

: VIII 

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

: Sistem pernapasan manusia dan hubunganya dengan kesehatan 

: Ihfan Hariri 

: Dr. Kustiono, M.Pd. 

: Dosen Media Jurusan KTP FIP UNNES 

Lampiran 1 
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7. Interaktivitas 
1

1 

Media memenuhi syarat Interaktivitas 

C. Aspek Lainya 

1. kemudahan 
1

2 

Menggunakan petunjuk penggunaan media yang jelas 

2. Kejelasan tampilan 
1

3 

Media memiliki kesesuaian istilah dan simbol/lambang 

materi sajian 

3. konsisten 
1

4 

Media konsisten dalam  penggunaan istilah dan 

simbol/lambang dengan materi sajian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kisi-Kisi Lembar Validasi Ahli Materi 
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Satuan Pendidikan 

Kelas 

Mata Pelajaran 

Materi Pokok 

Peneliti 

Nama validator 

Jabatan 

: Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

: VIII 

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

: Sistem pernapasan manusia dan hubunganya dengan 

kesehatan 

: Ihfan Hariri 

: Suprihatin, S.Pd. 

: Guru  

 
N

o 

Aspek yang 
dinilai 

Nomor 
Soal 

 
Indikator 

1. Relevansi isi materi 1. 
Materi dalam media sesuai dengan kompetensi dasar (KD) dan 

tujuan pembelajaran 

2. 
Kejelasan Sajian 

Materi 
2. 

Materi yang disajikan sesuai dengan konsep yang berlaku dalam 

bidang keilmuan ilmu pemngetahuan alam 

3. Kelengkapan Materi 3. Materi yang disajikan mencakup kompetensi dasar 

4. ilustrasi 4. Ilustrasi disajikan dengan jelas dan sesuai materi 

5. 
visual 

 
5. Ketepatan pemilihan gambar 

6. Audio 6. Ketepatan pemilihan audio 

7. Media bergerak 7. Ketepatan pemilihan animasi 

8. Audio Visual 8. Ketepatan pemilihan video 

9. Penulisan 9. Materi disajikan secara sistematis dan runtut 

10. Bahasa 10. Menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar 

11. Motivasi 11. Menggunakan  bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami 

12. 
Relevansi Soal 

Latihan 
12. soal tes sesuai dengan indikator dan  materi 

13. Kualitas Soal Latihan 13. soal tes mampu mengukur kemampuan siswa 
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SOAL UJI COBA 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Pokok Bahasa   : Sistem pernapasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan 

Kelas/Semaster  : VIII/2 

Satuan pendidikan  : SMP/MTS 

Waktu    : 45 Menit 

Petunjuk  

1. Kerjakan soal di bawah ini ! 

2. Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu ! 

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai dengan jawaban yang kamu 

anggap benar ! 

 

1. Pernapasan bagi makhluk hidup memiliki tujuan pokok yaitu…. 

 

            A.     untuk mengikat oksigen   

            B.     untuk mendapatkan energi   

            C.     untuk menguraikan zat makanan  

            D.     untuk membebaskan karbondioksida 

 

2. Di dalam rongga hidung, udara pernapasan akan mengalami.... 

 

            A.     penyerapan dan penyaringan udara             

            B.     penyesuaian suhu dan penyaringan  

            C.     pengaturan tekanan dan kelembaban 

            D.     penambahan volume dan penyesuaian suhu 

 

3. Jalan napas yang dilalui oksigen pada pernapasan manusia adalah …. 

 

A.  hidung, bronkus, trakea, paru-paru  

B.   hidung, bronkus, bronkiolus, trakea 

C.   trakea, hidung, bronkiolus, alveolus 

D.   hidung, trakea, bronkus, bronkiolus,alveolus  

  

4. Pada waktu kita menghembuskan udara pernapasan melalui pipa ke dalam air kapur, lama 

kelamaan air kapur menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa udara dari paru-paru 

mengandung gas…. 

 

              

 A.     O2 

             B.     CO 

             C.     CO2   

             D.     H2O   

 

5.  Perhatikan tabel di bawah ini!  

Lampiran 3 
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     Pada posisi manakah udara pernafasan akan terhembus keluar dari paru-paru ? 

 

 Tulang 

dada 

Tulang 

rusuk 

Diafragma 

A. 

B. 

C. 

D. 

terangkat 

terangkat 

menurun 

menurun 

menurun 

terangkat 

menurun 

terangkat 

 

mendatar 

mendatar 

melengkung ke atas 

melengkung ke atas 

 

 

6. Terjadinya inspirasi pada proses pernapasan manusia adalah karena diafragma....  

 

            A.     melengkung, tulang rusuk dan dada terangkat  

            B.     mendatar tulang rusuk dan dada terangkat 

            C.     melengkung, tulang rusuk dan dada turun        

            D.     mendatar tulang rusuk dan dada turun 

 

7. Berikut adalah bagian dari tenggorokan, kecuali... 

 

A. Laring 

B. Trakea 

C. Bronkus 

D. Aveolus 

 

8. Pada saat ekspirasi berlangsung terjadi hal-hal berikut, kecuali... 

 

A. Diagframa mendatar 

B. Tekanan udara dalam paru-paru tinggi 

C. Diagfragma melengkung keatas 

D. Volume udara dalam paru-paru berkurang 

 

9. Organ yang paling penting dalam proses pernafasan adalah... 

 

A. Hidung 

B. Trakea 

C. Paru-paru 

D. Semua penting 

 

10. Fungsi katup pangkal tenggorokan adalah... 

 

A. Menutup tenggorokan pada saat bernafas 

B. Menutup saluran nafas pada saat menelan makanan 

C. Menutup kerongkongan pada saat menelan makanan 

D. Membantu menelan makanan 

 

11. Alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil yang terdapat di ujung bronkus. Proses 

yang terjadi pada alveolus adalah.... 
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A.     pengaturan suhu pernapasan 

B.     peningkatan udara pernapasan 

C.     perubahan tekanan udara pernapasan  

D.     pertukaran gas oksigen dan karbondioksida 

       

12. Epiglotis yang terdapat di pangkal tenggorokan berfungsi …. 

 

A.    memperkuat gelang tulang rawan 

B.     mengatur jalan makanan dan jalan pernapasan 

C.     memperbesar getaran pita suara waktu udara lewat 

D.     mengatur banyaknya udara yang masuk ke paru-paru  

       

13. Penyakit akibat penyempitan saluran pernapasan dan merupakan penyakit menurun 

adalah…. 

 

A.     TBC 

B.     asma 

C.     pleuritis   

D.     pneumonia         

14. pertumbuhan jaringan pada saluran pernapasan hidung atau pada sinus. Polip adalah jaringan yang 
lembut, tidak terasa sakit dan tidak bersifat kanker adalah... 

 

A.  Polip 

B.   faringitis 

C.   emfisema 

D.   pneumonia  

 

15. Gangguan pernafasan yang disebabkan karena terlalu banyak merokok adalah... 

 

A. Kangker paru-paru 

B. TBC 

C. Poli 

D. Asma 

 

16. Jalur yang tepat untuk menunjukkan keluarnya karbondioksida dari tubuh adalah.... 

A. alveolus – bronkiolus – bronkus – laring – trakea 

B. alveolus – bronkiolus – bronkus –  trakea – laring 

C. alveolus – bronkus – bronkiolus – laring – trakea 

D. alveolus – bronkus – bronkiolus – trakea – laring  

 

 

 

 

17. Berikut pernyataan yang benar tentang respirasi.... 

A. Respirasi adalah proses yang memerlukan energi dari glukosa yang terjadi di dalam 

sel. 

B. Respirasi adalah proses memasukkan udara dari paru-paru. 
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C. Respirasi adalah proses penggunaan oksigen di dalam sel untuk menghasilkan 

energi. 

D. Pada akhir respirasi dihasilkan limbah berupa gas CO. 

18. Berikut ini termasuk alat pernapasan, kecuali …. 

A. Rongga hidung 

B. Kerongkongan 

C. Tenggorokan 

D. Bronkus 

19. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan tersedak. Hal itu disebabkan …. 

 

A. Adanya makanan yang masuk ke rongga mulut 
B. Adanya makanan yang masuk ke rongga tenggorokan 
C. Adanya makanan yang masuk ke rongga hidung 
D. Adanya makanan yang masuk ke kerongkongan 

 

20. Di dalam paru-paru terdapat gelembung paru-paru yang di sebut... 

 

A. Bronkiolus 

B. Bronkus 

C. Alveolus 

D. Sinus 

 

21. Trakea merupakan saluran nafas yang terletak memanjang dari leher sampai rongga dada, 

tepatnya di.. 

 

A. Depan kerongkongan 

B. Belakang kerongkongan 

C. Kiri kerongkongan 

D. Kanan kerongkongan  

 

22. Selaput pembungkus paru-paru disebut.. 

 

A. Diafragma 

B. Alveolus 

C. Pleura 

D. Bronkiulus 

Untuk soal 23-24 perhatikan gambar berikut ini. 
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23. Bronkus dan bronkiolus ditunjukan oleh bagian nomor... 

 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 

 

24. Bagian yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas ditunjukan oleh nomor... 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

25. Apabila otot-otot antara tulang rusuk berkontraksi maka akan terjadi hal-hal berikut, kecuali.. 

 

A. Udara dari luar masuk kedalam paru-paru 

B. Tekanan udara dalam paru-paru meningkat 

C. Rongga dadar membesar 

D. Tulang-tulang rusuk terangkat 
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Kunci jawaban Soal ujian 

 

1. A 

2. B 

3. D 

4. D 

5. C 

6. A 

7. D 

8. B 

9. D 

10. B 

11. D 

12. B 

13. B 

14. A 

15. A 

16. D 

17. C 

18. B 

19. B 

20. B 

21. A 

22. C 

23. B 

24. D 

25. B 
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SOAL PRETEST 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Pokok Bahasa   : Sistem pernapasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan 

Kelas/Semaster  : VIII/2 

Satuan pendidikan  : SMP/MTS 

Waktu    : 25 Menit 

Petunjuk  

1. Kerjakan soal di bawah ini ! 

2. Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu ! 

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai dengan jawaban yang kamu 

anggap benar ! 

 

1. Di dalam rongga hidung, udara pernapasan akan mengalami.... 

 

            A.     penyerapan dan penyaringan udara             

            B.     penyesuaian suhu dan penyaringan  

            C.     pengaturan tekanan dan kelembaban 

            D.     penambahan volume dan penyesuaian suhu 

 

2. Pada waktu kita menghembuskan udara pernapasan melalui pipa ke dalam air kapur, lama 

kelamaan air kapur menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa udara dari paru-paru 

mengandung gas…. 

 

             A.     O2 

             B.     CO 

             C.     CO2   

         D.     H2O  

3. Terjadinya inspirasi pada proses pernapasan manusia adalah karena diafragma....  

 

            A.     melengkung, tulang rusuk dan dada terangkat  

            B.     mendatar tulang rusuk dan dada terangkat 

            C.     melengkung, tulang rusuk dan dada turun        

            D.     mendatar tulang rusuk dan dada turun 

 

4. Pada saat ekspirasi berlangsung terjadi hal-hal berikut, kecuali... 

 

A. Diagframa mendatar 

B. Tekanan udara dalam paru-paru tinggi 

C. Diagfragma melengkung keatas 

D. Volume udara dalam paru-paru berkurang 

 

5. Fungsi katup pangkal tenggorokan adalah... 

 

A.  Menutup tenggorokan pada saat bernafas 

B. Menutup saluran nafas pada saat menelan makanan 

C. Menutup kerongkongan pada saat menelan makanan 

Lampiran 5 
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D. Membantu menelan makanan 
 

6. Epiglotis yang terdapat di pangkal tenggorokan berfungsi …. 

 

A.    memperkuat gelang tulang rawan 

B.     mengatur jalan makanan dan jalan pernapasan 

C.     memperbesar getaran pita suara waktu udara lewat 

D.     mengatur banyaknya udara yang masuk ke paru-paru 

7. pertumbuhan jaringan pada saluran pernapasan hidung atau pada sinus. Polip adalah jaringan yang 
lembut, tidak terasa sakit dan tidak bersifat kanker adalah... 

 

A.  Polip 

B.   faringitis 

C.   emfisema 

D.   pneumonia  

 

8. Jalur yang tepat untuk menunjukkan keluarnya karbondioksida dari tubuh adalah.... 

A. alveolus – bronkiolus – bronkus – laring – trakea 

B. alveolus – bronkiolus – bronkus –  trakea – laring 

C. alveolus – bronkus – bronkiolus – laring – trakea 

D. alveolus – bronkus – bronkiolus – trakea – laring  

 

9. Berikut ini termasuk alat pernapasan, kecuali …. 

A. Rongga hidung 

B. Kerongkongan 

C. Tenggorokan 

D. Bronkus 
 

10. Di dalam paru-paru terdapat gelembung paru-paru yang di sebut... 

 

A. Bronkiolus 

B. Bronkus 

C. Alveolus 

D. Sinus 
 

11. Selaput pembungkus paru-paru disebut.. 

 

A. Diafragma 

B. Alveolus 

C. Pleura 

D. Bronkiulus 
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Untuk soal 12-13 perhatikan gambar berikut ini. 

12.  Bagian yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas ditunjukan oleh nomor... 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

13. Bronkus dan bronkiolus ditunjukan oleh bagian nomor... 

 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 
 

14. Apabila otot-otot antara tulang rusuk berkontraksi maka akan terjadi hal-hal berikut, kecuali.. 

  

A. Udara dari luar masuk kedalam paru-paru 

B. Tekanan udara dalam paru-paru meningkat 

C. Rongga dadar membesar 

D. Tulang-tulang rusuk terangkat 
 

15. Trakea merupakan saluran nafas yang terletak memanjang dari leher sampai rongga dada, 

tepatnya di.. 

 

A. Depan kerongkongan 

B. Belakang kerongkongan 

C. Kiri kerongkongan 

D. Kanan kerongkongan  
 

16. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan tersedak. Hal itu disebabkan …. 
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A. Adanya makanan yang masuk ke rongga mulut 
B. Adanya makanan yang masuk ke rongga tenggorokan 
C. Adanya makanan yang masuk ke rongga hidung 
D. Adanya makanan yang masuk ke kerongkongan 

 

17. Berikut pernyataan yang benar tentang respirasi.... 

A. Respirasi adalah proses yang memerlukan energi dari glukosa yang terjadi di dalam 

sel. 

B. Respirasi adalah proses memasukkan udara dari paru-paru. 

C. Respirasi adalah proses penggunaan oksigen di dalam sel untuk menghasilkan 

energi. 

D. Pada akhir respirasi dihasilkan limbah berupa gas CO. 
 

18. Gangguan pernafasan yang disebabkan karena terlalu banyak merokok adalah... 

 

A. Kangker paru-paru 

B. TBC 

C. Poli 

D. Asma 

 

19. Penyakit akibat penyempitan saluran pernapasan dan merupakan penyakit menurun 

adalah…. 

 

A.     TBC 

B.     asma 

C.     pleuritis   

D.     pneumonia         

 

20. Alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil yang terdapat di ujung bronkus. Proses 

yang terjadi pada alveolus adalah.... 

 

A.     pengaturan suhu pernapasan 

B.     peningkatan udara pernapasan 

C.     perubahan tekanan udara pernapasan  

D.     pertukaran gas oksigen dan karbondioksida 
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SOAL POST TEST 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Pokok Bahasa   : Sistem pernapasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan 

Kelas/Semaster  : VIII/2 

Satuan pendidikan  : SMP/MTS 

Waktu    : 25 Menit 

Petunjuk  

1. Kerjakan soal di bawah ini ! 

2. Kerjakan soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu ! 

3. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai dengan jawaban yang kamu 

anggap benar ! 

 

1. Alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil yang terdapat di ujung bronkus. Proses 

yang terjadi pada alveolus adalah.... 

 

A.     pengaturan suhu pernapasan 

B.     peningkatan udara pernapasan 

C.     perubahan tekanan udara pernapasan  

D.     pertukaran gas oksigen dan karbondioksida 
 

2. Penyakit akibat penyempitan saluran pernapasan dan merupakan penyakit menurun 

adalah…. 

 

A.     TBC 

B.     asma 

C.     pleuritis   

D.     pneumonia  

3. Gangguan pernafasan yang disebabkan karena terlalu banyak merokok adalah... 

 

A. Kangker paru-paru 

B. TBC 

C. Poli 

D. Asma 

 

4. Berikut pernyataan yang benar tentang respirasi.... 

A. Respirasi adalah proses yang memerlukan energi dari glukosa yang terjadi di dalam 

sel. 

B. Respirasi adalah proses memasukkan udara dari paru-paru. 

C. Respirasi adalah proses penggunaan oksigen di dalam sel untuk menghasilkan 

energi. 

D. Pada akhir respirasi dihasilkan limbah berupa gas CO. 
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5. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan tersedak. Hal itu disebabkan …. 

 

A. Adanya makanan yang masuk ke rongga mulut 
B. Adanya makanan yang masuk ke rongga tenggorokan 
C. Adanya makanan yang masuk ke rongga hidung 
D. Adanya makanan yang masuk ke kerongkongan 

 

6. Trakea merupakan saluran nafas yang terletak memanjang dari leher sampai rongga dada, 

tepatnya di.. 

 

A. Depan kerongkongan 

B. Belakang kerongkongan 

C. Kiri kerongkongan 

D. Kanan kerongkongan  
 

7. Apabila otot-otot antara tulang rusuk berkontraksi maka akan terjadi hal-hal berikut, kecuali.. 

  

A. Udara dari luar masuk kedalam paru-paru 

B. Tekanan udara dalam paru-paru meningkat 

C. Rongga dadar membesar 

D. Tulang-tulang rusuk terangkat 
 

Untuk soal 8-9 perhatikan gambar berikut ini. 

8.  Bagian yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas ditunjukan oleh nomor... 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

9. Bronkus dan bronkiolus ditunjukan oleh bagian nomor... 

 

A. 1 dan 2 
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B. 2 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 4 
 

10. Selaput pembungkus paru-paru disebut.. 

 

A. Diafragma 

B. Alveolus 

C. Pleura 

D. Bronkiulus 

 

11. Di dalam paru-paru terdapat gelembung paru-paru yang di sebut... 

 

A. Bronkiolus 

B. Bronkus 

C. Alveolus 

D. Sinus 

 

12. Berikut ini termasuk alat pernapasan, kecuali …. 

 

A. Rongga hidung 

B. Kerongkongan 

C. Tenggorokan 

D. Bronkus 

 

13. Jalur yang tepat untuk menunjukkan keluarnya karbondioksida dari tubuh adalah.... 

A. alveolus – bronkiolus – bronkus – laring – trakea 

B. alveolus – bronkiolus – bronkus –  trakea – laring 

C. alveolus – bronkus – bronkiolus – laring – trakea 

D. alveolus – bronkus – bronkiolus – trakea – laring 

 

14. pertumbuhan jaringan pada saluran pernapasan hidung atau pada sinus. Polip adalah jaringan yang 
lembut, tidak terasa sakit dan tidak bersifat kanker adalah... 

 

A.  Polip 

B.   faringitis 

C.   emfisema  

D.  pneumonia 

 

15. Epiglotis yang terdapat di pangkal tenggorokan berfungsi …. 
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A.    memperkuat gelang tulang rawan 

B.     mengatur jalan makanan dan jalan pernapasan 

C.     memperbesar getaran pita suara waktu udara lewat 

D.     mengatur banyaknya udara yang masuk ke paru-paru 

 

16. Fungsi katup pangkal tenggorokan adalah... 

 

A. Menutup tenggorokan pada saat bernafas 

B. Menutup saluran nafas pada saat menelan makanan 

C. Menutup kerongkongan pada saat menelan makanan 

D. Membantu menelan makanan 

 

17. Terjadinya inspirasi pada proses pernapasan manusia adalah karena diafragma....  

 

            A.     melengkung, tulang rusuk dan dada terangkat  

            B.     mendatar tulang rusuk dan dada terangkat 

            C.     melengkung, tulang rusuk dan dada turun        

      D.     mendatar tulang rusuk dan dada turun 
 

 

18. Pada waktu kita menghembuskan udara pernapasan melalui pipa ke dalam air kapur, lama 

kelamaan air kapur menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa udara dari paru-paru 

mengandung gas…. 

 

             A.     O2 

             B.     CO 

             C.     CO2   

        D.     H2O 
 

 

19. Di dalam rongga hidung, udara pernapasan akan mengalami.... 

 

            A.     penyerapan dan penyaringan udara             

            B.     penyesuaian suhu dan penyaringan  

            C.     pengaturan tekanan dan kelembaban 

      D.     penambahan volume dan penyesuaian suhu 

20. Pada saat ekspirasi berlangsung terjadi hal-hal berikut, kecuali... 

 

A. Diagframa mendatar 

B. Tekanan udara dalam paru-paru tinggi 

C. Diagfragma melengkung keatas 

D. Volume udara dalam paru-paru berkurang 
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VALIDASI AHLI MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jadi : 

         

                  Aspek Rekayasa perangkat lunak  = 100% (Sangat Baik) 

 Aspek Komunikasi Audio Visual  = 85% (Baik) 

 Aspek Lainya     = 75% (Baik) 

  

Nama ahli 

media 

Aspek rekayasa peranti 

lunak 

Aspek komunikasi audio visual Aspek lainya 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Dr. Kustiono, 

M.Pd. 

4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 

Jumlah 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 

Presentase 100 100 100 100 80 80 100 100 80 80 100 80 80 80 

Rata-Rata 100% 85% 75% 

87% 

Lampiran 7 
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VALIDASI AHLI MATERI 

 

 

Nama ahli 

materi 

Isi materi Penggunaan 

bahasa 

Evaluasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Suprihatin, 

S.Pd. 

3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 

Jumlah 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 

Presentase 80 100 100 100 100 100 100 80 100 100 80 80 100 

Rata-Rata 94% 87% 87% 

92% 

 

 

 

 

  Jadi : 

                           Aspek Isi materi   = 94% (Sangat Baik) 

 Aspek Penggunaan bahasa  = 87% (Sangat Baik) 

 Aspek Evaluasi   = 87% (Sangat Baik) 
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Perhitungan 

Berikut ini contoh perhitungan pada soal no 1. Selanjutnya untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir 

soal 

no kode 
Butir soal 

no 1 (X) 

Skor total 

(y) 
X² Y² XY 

1 Siswa 1 1 24 1 576 24 

2 Siswa 2 1 24 1 576 24 

3 Siswa 3 1 25 1 625 25 

4 Siswa 4 1 21 1 441 21 

5 Siswa 5 1 23 1 529 23 

6 Siswa 6 1 25 1 625 25 

7 Siswa 7 1 25 1 625 25 

8 Siswa 8 1 24 1 576 24 

9 Siswa 9 1 25 1 625 25 

10 Siswa 10 1 25 1 625 25 

11 Siswa 11 1 25 1 625 25 

12 Siswa 12 1 24 1 576 24 

13 Siswa 13 1 22 1 484 22 

14 Siswa 14 1 21 1 441 21 

15 Siswa 15 1 20 1 400 20 

16 Siswa 16 1 21 1 441 21 

17 Siswa 17 1 23 1 529 23 

18 Siswa 18 1 16 1 256 16 

19 Siswa 19 1 22 1 484 22 

20 Siswa 20 0 10 0 100 0 

21 Siswa 21 0 16 0 256 0 

Jumlah 19 461 19 10415 435 
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Dari data diatas diperoleh 

 

 

 

    rxy =                 21 (435) – 19 (461)                       . 

  √*    (  )     + *    (     )       
         = 0,804 

Pada α = 5% dengan n = 21 diperoleh r tabel = 0,41 

Karena rxy > r tabel , maka soal no 1 valid 
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 Berikut ini contoh perhitungan pada soal no 1 , selanjutnya untuk butir 

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh hasil seperti pada 

analisis butir soal 
Kelompok atas Kelompok bawah 

No kode skor no Kode skor 

1 Siswa 1 1 12 Siswa 12 1 

2 Siswa 2 1 13 Siswa 13 1 

3 Siswa 3 1 14 Siswa 14 1 

4 Siswa 4 1 15 Siswa 15 1 

5 Siswa 5 1 16 Siswa 16 1 

6 Siswa 6 1 17 Siswa 17 1 

7 Siswa 7 1 18 Siswa 18  1 

8 Siswa 8 1 19 Siswa 19 1 

9 Siswa 9 1 20 Siswa 20 0 

10 Siswa 10 1 21 Siswa 21 0 

11 Siswa 11 1    

Jumlah 11 jumlah 8 

 

IK =    11+8. 

           11 + 10 

     = 1,0172 

Berdasarkan kriteria, no 1 termasuk ke dalam kategori terlalu mudah 
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Berikut ini contoh perhitungan pada soal no 2 , selanjutnya untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh hasil seperti pada analisis butir 

soal 
Kelompok atas Kelompok bawah 

No kode skor no Kode skor 

1 Siswa 1 1 12 Siswa 12 1 

2 Siswa 2 1 13 Siswa 13 1 

3 Siswa 3 1 14 Siswa 14 1 

4 Siswa 4 1 15 Siswa 15 1 

5 Siswa 5 1 16 Siswa 16 1 

6 Siswa 6 1 17 Siswa 17 1 

7 Siswa 7 1 18 Siswa 18  1 

8 Siswa 8 1 19 Siswa 19 1 

9 Siswa 9 1 20 Siswa 20 0 

10 Siswa 10 1 21 Siswa 21 0 

11 Siswa 11 1    

Jumlah 11 jumlah 8 

 

DP =         11 – 8    . 

         11 

       = 0,273 

Berdasarkan kriteria, no 1 termasuk ke dalam kategori cukup 

Lampiran 11 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini contoh perhitungan pada soal no 1 , selanjutnya untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh hasil seperti pada analisis butir 

soal 

 

                      
   

  

  
         =  0, 26   Vt =                    

 
            

  
   = 164,8                                                                                      M = 

 

= (
  

  
) (1- 

      (         )

         
) = 0,869 r11 

 

Pada α = 5% dengan n = 21 diperoleh r tabel = 0,41 

Karena r11 > r tabel , maka instrumen tersebut reliabel 
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Uji hasil belajar siswa 

Hasil Analisisis pretest posttest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum melakukan uji T satu sampel terhadap data hasil belajar, diwajibkan kita 

menghitung normalitas dari data pretest dan posttest terlebih dahulu karena 

merupakan syarat wajib perhitungan uji t satu sampel adalah data yang dihitung 

harus berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

no  siswa pre test post 
test 

d d^2 

1 siswa 1 70 85 15 225 

2 siswa 2 65 85 20 400 

3 siswa 3 70 90 20 400 

4 siswa 4 60 90 30 900 

5 siswa 5 55 85 30 900 

6 siswa 6 70 85 15 225 

7 siswa 7 65 85 20 400 

8 siswa 8 65 95 30 900 

9 siswa 9 65 85 20 400 

10 siswa 10 60 85 25 625 

11 siswa 11 65 85 20 400 

12 siswa 12 60 95 35 1225 

13 siswa 13 70 85 15 225 

14 siswa 14 65 85 20 400 

15 siswa 15 65 95 30 900 

16 siswa 16 65 85 20 400 

17 siswa 17 65 85 20 400 

18 siswa 18 55 95 40 1600 

19 siswa 19 70 85 15 225 

20 siswa 20 65 95 30 900 

21 siswa 21 70 90 20 400 

 
N=21 

          ∑d= 215 
(∑d)^2= 
46225 

∑d ^2= 12450 
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Berdasarkan hasil dari perhitungan, diperoleh nilai signifikansi untuk pretest 

sebesar 0,116 dan untuk posttest sebesar 0,119 karena nilai signifikansi pretest 

dan posttest lebih besar dari 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa data hasil 

belajar siswa berdistribusi normal. 

 

Uji T Satu Sampel 

t= 490/32.7 =14.9 

Pada signifikasi 5% dengan dk =21-1=20 di peroleh t tabel = 2.079. Di 

dapat t hitung = 14.9 jadi t hitung > t tabel maka Hipotesis (Ha) diterima. Maka 

dapat di simpulkan ada peningkatan hasil belajar sesudah siswa menggunakan 

media pembelajaran interaktif berbasis Flash pada kelas VIII MTS 

Muhammadiyah 1 Dukun mata  pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pokok 

bahasan Sistem pernafasan manusia dan kaitanya dengan kesehatan dan karena 

hal tersebut media di katakan efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest ,170 21 ,116 ,936 21 ,181 

posttest ,169 21 ,119 ,913 21 ,063 

a. Lilliefors Significance Correction 
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PETA KOMPETENSI MEDIA PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN ILMU 

PENGETAHUAN ALAM POKOK BAHASAN SISTEM PERNAPASAN 

MANUSIA DAN HUBUNGANYA DENGAN KESEHATAN  

  

Siswa mampu memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. 

Siswa mampu mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan. 

Membandingkan 

macam organ 

penyusun sistem 

pernapasan pada 

manusia 

Membandingkan 

proses inspirasi 

dan ekspirasi 

pada proses 

pernapasan 

Mendata contoh 

kelainan dan 

penyakit pada 

sistem pernapasan 

yang biasa 

dijumpai dalam 

kehidupan sehari-

hari dan upaya 

mengatasinya. 
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PETA MATERI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS FLASH 

MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM POKOK BAHASAN 

SISTEM PERNAPASAN MANUSIA DAN HUBUNGANYA DENGAN 

KESEHATAN  

 

  Sistem dalam Kehidupan Manusia 

Sistem Pernapasan Pada Manusia 

Organ-organ 

Pernapasan 
Proses Pernapasan 

Gangguan pada Sistem 

Pernapasan 

Lampiran 15 
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Flowchart 

Media Pembelajaran Berbasis Flash 
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START 

Penyakit 

pernapasan 

Manusia 

Memelihara

Pernapasan 

Manusia 

Video 

Pernapasan 

Manusia 

Kompetensi 

Dasar 

Profil 
Evaluasi 

Lampiran 16 

Tenggorokan 

Proses 

pernapasan Paru-Paru 

Macam-

macam 

pernapasan 

Hidung 

Men

u 

mater

i Sistem 

pernapasan 

manusia 
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Garis-Garis Besar Isi Media 

GARIS-GARIS BESAR ISI MEDIA 

No. Indikator  Materi  Media Evaluasi  

1. Membandingkan 

macam organ 

penyusun sistem 

pernapasan pada 

manusia. 

 

Materi berupa 

penjelasan 

berbagai macam 

organ penyusun 

sistem 

pernapasan pada 

manusia yaitu 

hidung, 

tenggorokan dan 

paru-paru. 

Terdapat media 

teks, gambar, video 

untuk memperjelas 

materi. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Membandingkan 

proses inspirasi dan 

ekspirasi pada proses 

pernapasan 

Materi berupa 

penjelasan 

proses 

pernapasan pada 

manusia dan 

macam-macam 

pernapasan pada 

manusia yaitu 

pernapasan dada 

dan perut. 

4. Mendata contoh 

kelainan dan penyakit 

pada sistem pernapasan 

yang biasa dijumpai 

dalam kehidupan 

sehari-hari dan upaya 

mengatasinya 

Materi berupa 

penjelasan 

macam-macam 

penyakit 

pernapasan dan 

upaya 

memelihara 

kesehatan 

pernapasan. 
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Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

 

Halaman : 1 

Frame: Opening No Frame : 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 Bacground dengan tiga warna 

yaitu merah, hitam dan putih 

 Ada gambar logo Unnes dan icon 

sistem pernapasan pada manusia 

 

 

Keterangan Animasi 

 Menu kompetensi dasar, materi, dan 

profil sserta evaluasi. 
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Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

Halaman : 2 

Frame: Standar kompetensi, 

Kompotensi dasar 

No Frame : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 Bacground berwarna abu-abu 

 Ada gambar icon home, tanda 

panah ke kanan dan ke kiri 

 

 

 

 

Keterangan Animasi 

 penjelasan penyakit pernapasan. 

 Klik menu next atau tanda panah ke 

kanan apabila ingin melihat contoh dan 

penyakit pernapasan lainnya. 

 Klik menu back atau tanda panah ke 

kiri apabila ingin melihat kembali 

contoh dan penjelasan penyakit 

sebelumnya. 
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Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

Halaman :  3 

Frame: Pofil No Frame : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bacground berwarna abu-abu 

 Ada gambar icon home, tanda 

panah ke kanan dan ke kiri 

 

 

 

Keterangan Animasi 

 penjelasan penyakit pernapasan. 

 Klik menu next atau tanda panah ke 

kanan apabila ingin melihat contoh dan 

penyakit pernapasan lainnya. 

 Klik menu back atau tanda panah ke 

kiri apabila ingin melihat kembali 

contoh dan penjelasan penyakit 

sebelumnya. 
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Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

Halaman : 4 

Frame: Menu Utama No Frame : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 Bacground berwarna m erah 

 Ada gambar logo Unnes dan icon 

sistem pernapasan pada manusia 

 

 

 

 

Keterangan Animasi 

Keterangan Animasi 

 penjelasan penyakit pernapasan. 

 Klik menu next atau tanda panah ke 

kanan apabila ingin melihat 

conomboltoh dan penyakit pernapasan 

lainnya. 

 Klik menu back atau tanda panah ke 

kiri apabila ingin melihat kembali 

contoh dan penjelasan penyakit 

sebelumnya. 

 Tombol pilihan jwaban 

 Tombol reset 

 Tombol koreksi 
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Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

Halaman : 5 

Frame: Menu utama materi No Frame : 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Tampilan 

 Bacground berwarna m erah 

 Ada gambar logo Unnes dan icon 

sistem pernapasan pada manusia 

Keterangan Animasi 

 Menu materi berisi tentang Sistem 

Pernapasan, Penyakit Pernapasan, 

Memelihara Pernapasan dan Video 

 

Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

Halaman : 6 

Frame: Sistem Pernapasan pada 

Manusia 

No Frame : 6 
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Keterangan Tampilan 

 Bacground berwarna putih 

 Ada gambar icon Home 

 Ada pilihan menu materi yaitu 

hidung, tenggorokan, paru-paru, 

proses pernapasan dan macam-

macam pernapasan 

 

Keterangan Animasi 

 Menu materi muncul secara 

bersama-sama apabila di klik akan 

mengarah ke materi yang dibahas 

 

 

 

Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

Halaman : 7 

Frame: Penyakit Pernapasan No Frame : 7 
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Keterangan Tampilan 

 Bacground berwarna abu-abu 

 Ada gambar icon  home, next dan 

back 

 

 

 

 

Keterangan Animasi 

 Apabila menu Penyakit pernapasan  

di klik maka akan muncul  contoh  dan 

penjelasan penyakit pernapasan. 

 Klik menu next atau tanda panah ke 

kanan apabila ingin melihat contoh dan 

penyakit pernapasan lainnya. 

 Klik menu back atau tanda panah ke 

kiri apabila ingin melihat kembali 

contoh dan penjelasan penyakit 

sebelumnya. 

 

 

Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

Halaman : 8 

Frame: Memelihara Pernapasan No Frame : 1 
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Keterangan Tampilan 

 Bacground berwarna abu-abu 

 Ada gambar icon home, tanda 

panah ke kanan dan ke kiri 

 

 

 

 

Keterangan Animasi 

 Apabila menu Memelihara 

Pernapasan  di klik maka akan muncul  

contoh  dan penjelasan cara memelihara 

pernapasan. 

 Klik menu next atau tanda panah ke 

kanan apabila ingin melihat cara 

memelihara alat pernapasan lainnya. 

 Klik menu back atau tanda panah ke 

kiri apabila ingin melihat kembali cara 

memelihara alat pernapasan 

sebelumnya. 

 

 

 

Judul: Sistem Pernapasan Pada 

Manusia 

Halaman : 9 

Frame: Video No Frame : 1 
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Keterangan Tampilan 

 Bacground berwarna abu-abu 

 Ada gambar icon home 

Keterangan Animasi 

 Video tentang Alat Pernapasan  

Manusia akan otomatis diputar jika di 

klik menu video. 

 

 

 

  

 

NASKAH MEDIA VIDEO ANIMASI PEMBELAJARAN BERBASIS Flash 

MATA PELAJARAN IPA 

POKOK BAHASAN SISTEM PERNAPASAN MANUSIA DAN KAITANYA 

DENGAN KESEHATAN 

 

Scene VISUAL AUDIO/NARASI 

Lampiran 18 
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01. Dengan kombinasi tiga warna sebagai 

Background dan lambang disertai dengan 

lambang unnes dan tulisan “selamat datang 

di media pembelajaran interaktif, pernapasan 

manusia dan kaitanya dengan lingkungan 

kelas VIII”. 

Over The Rainbow 

  

Berisikan tentang profil pembuat, ahli 

materi, dan ahli media serta, programer serta 

terdapat tombol lanjut, mundur, dan home 

yang terletak di kiri bawah. 

 

 

 

 Latihan soal terdiri dari 15 latihan soal 

dengan materi sesuai dengan MPI  

 



 

117 

 

01. Dengan latar belakang bernuansa retro 

berwarna unggu dengan tulisan “Selamat 

datang di MPI sistem Pernapasan Manusia” 

dan disertai logo UNNES yang terletak di 

sebelah kiri bawah. 

ZI                                        4” 

 
 

Over The Rainbow 

02. Sub menu sistem Pernapasan manusia 

dengan tombol home yang terletak di 

sebelah kiri atas dan terdapat lima pilihan 

yaitu : Hidung, Tenggorokan, Paru-paru, 

proses Pernapasan, dan macam-macam 

Pernapasan. 

ZI                                        3” 

 
 

 

Over The Rainbow 

03. Penjelasan tentang apa itu hidung di sertai 

dengan gambar hidung lengkap dengan 

penjelasanya serta terdapat tombol lanjut, 

mundur, dan home yang terletak di kiri 

bawah. 

ZI                                        3” 
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Scene VISUAL AUDIO/NARASI 

04. Menjelaskan tentang trakea dan di tambah 

dengan gambar tenggorokan (trakea) legkap 

dengan penjelasan bagian-bagiannya serta 

terdapat tombol lanjut, mundur, dan home 

yang terletak di kiri bawah. 

 

ZI                                        3” 

 
 

 

05. Menjelaskan tentang cabang tenggorokan 

(Bronkus) di tambah dengan gambar cabang 

tenggorokan (Bronkus) lengkap dengan 

penjelasan bagian-bagianya serta terdapat 

tombol lanjut, mundur, dan home yang 

terletak di kiri bawah. 

 

ZI                                        2” 

 
 

 

06. Menjelaskan tentang apa itu Bronkiolus 

ditambah dengan gambar Bronkiolus 

lengkap dengan bagian-bagianya serta 

terdapat tombol lanjut, mundur, dan home 

yang terletak di kiri bawah. 
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ZI                                        3” 

 
 

Scene VISUAL AUDIO/NARASI 

07. Menjeaskan tentang alveolus ditambah 

dengan gambar alveolus serta terdapat 

tombol lanjut, mundur, dan home yang 

terletak di kiri bawah. 

 

ZI                                        40” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. Menjelaskan tentang apa itu paru-paru 

disertai dengan gambar paru-paru lengkap 

dengan bagian-bagianya serta terdapat 

tombol lanjut, mundur, dan home yang 

terletak di kiri bawah. 

 

ZI                                         40” 
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09. Menjelaskan tentang proses Pernapasan 

manusia serta disertai gambar proses 

Pernapasan manusia serta terdapat tombol 

lanjut, mundur, dan home yang terletak di 

kiri bawah. 

 

ZI                                         2” 

 
 

MUSIK: SPRING-CATS 

 

 

Scene VISUAL AUDIO/NARASI 

10. Menejelaskan tentang Pernapasan dada 

disertai dengan gambar Pernapasan dada 

serta terdapat tombol lanjut, mundur, dan 

home yang terletak di kiri bawah. 

 

ZI                                                  5” 

                         
 

 

11. Menjelaskan tentang pernapasan perut di 

tambah dengan gambar pernapasan perut 

serta terdapat tombol lanjut, mundur, dan 

home yang terletak di kiri bawah. 

ZI                                                  2” 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

 

12. Menjelaskan tentang penyakit pernafasan 

(influenza/flu) disertai dengan gambar 

ilustrasinya serta terdapat tombol lanjut, 

mundur, dan home yang terletak di kiri 

bawah. 

ZI                                                  2” 

 
 

 

 

 

 

Scene VISUAL AUDIO/NARASI 

13. Menjelaskan tentang penyakit pernafasan 

(sesak napas) disertai dengan gambar 

ilustrasinya serta terdapat tombol lanjut, 

mundur, dan home yang terletak di kiri 

bawah. 

ZI                                                        10” 
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14. Menjelaskan tentang penyakit pernafasan 

(Asma) disertai dengan gambar ilustrasinya 

serta terdapat tombol lanjut, mundur, dan 

home yang terletak di kiri bawah. 

ZI                                          2” 

 

 

 

 

 

 

15 Menjelaskan tentang penyakit pernafasan 

(Tubercolusis/TBC) disertai dengan gambar 

ilustrasinya serta terdapat tombol lanjut, 

mundur, dan home yang terletak di kiri 

bawah. 

ZI                                           3” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scene VISUAL AUDIO/NARASI 

16 Menjelaskan tentang penyakit pernafasan 

(Bronkitis) disertai dengan gambar 

ilustrasinya serta terdapat tombol lanjut, 

mundur, dan home yang terletak di kiri 

bawah. 

ZI                                            3” 
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17 Menjelaskan tentang penyakit pernafasan 

(Polip) disertai dengan gambar ilustrasinya 

serta terdapat tombol lanjut, mundur, dan 

home yang terletak di kiri bawah. 

ZI                                          3” 

 
 

 

 

 

 

 

 

18 Menjelaskan tentang menjaga pernapasan 

manusia salah satunya denga memakan 

makanan yang bergizi serta terdapat tombol 

lanjut, mundur, dan home yang terletak di 

kiri bawah. 

ZI                                       13” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scene VISUAL AUDIO/NARASI 

19 Menjelaskan tentang menjaga pernapasan 

manusia salah satunya denga berolahraga  

serta terdapat tombol lanjut, mundur, dan 

home yang terletak di kiri bawah. 

ZI                                       30” 
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20. Menjelaskan tentang menjaga pernapasan 

manusia salah satunya tidak merokok serta 

terdapat tombol lanjut, mundur, dan home 

yang terletak di kiri bawah. 

 

ZI-MCU                                8” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Menjelaskan tentang menjaga pernapasan 

manusia salah satunya dengan lubang 

ventilasi yang cukup serta terdapat tombol 

lanjut, mundur, dan home yang terletak di 

kiri bawah. 

ZI                                        6” 

 
 

 

Scene VISUAL AUDIO/NARASI 

22. Menjelaskan tentang menjaga pernapasan 

manusia salah satunya dengan menjaga 

lingkungan sekitar serta terdapat tombol 

lanjut, mundur, dan home yang terletak di 

kiri bawah. 

ZI-MCU                               12” 

 
 

 



 

125 

 

23. Muncul video animasi tentang pernafasan 

manusia. 

ZI-MCU                               63” 

 
 

 

 

MUSIK: 07 OVER THE 

RAINBOW 
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No 

 

NAMA SISWA 

 

Nilai 

 

1 

 

AL-HANAPIAH 

 

- 

 

2 

 

B. AMINATUL A. 

 

50 

 

3 

 

B. VINA FIBRIYANTI 

 

60 

 

4 

 

BENU BUDIAWAN 

 

50 

 

5 

 

DANI KASWARI 

 

50 

 

6 

 

FITRIANTI 

 

70 

 

7 

 

HASBULLOH 

 

40 

 

8 

 

HENDRI 

 

60 

 

9 

 

HIDAYATUL HIDAYAH 

 

80 

 

10 

 

JANNATUL HADI 

 

50 

 

11 

 

JENI YUPITA 

 

70 

 

12 

 

KHAIRIL AZMI 

 

40 

 

13 

 

L. M. JUNIHARDI 

 

40 

 

14 

 

L. SUKRON MAKMUN 

 

50 

 

15 

 

M. TOHA ANWAR 

 

50 

 

16 

 

M. KUDSI RAHMAN 

 

50 

 

17 

 

M. HAIRUL IHSAN 

 

60 

 

18 

 

NURUL HIDAYATI 

 

60 

 

19 

 

RIYAN HENDRA 

 

- 

 

20 

 

SAFINATUN NAJAH 

 

80 

 

21 

 

SHELA MARSADI 

 

40 

 

 

 

NILAI 

TERTINGGI  

 

80 

 

 

 

NILAI 

TERRENDAH 

 

40 

Lampiran 19 
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Lampiran 20 
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Lampiran 21 
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Suasana saat menggunakan media pembelajaran interaktif 

 

 

 

 

 

Lampiran 22 
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Suasana saat mengerjakan soal pasttest 

 

 

Suasana saat mengerjakan soal posttest 


