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ABSTRAK 

Rahmaibu, Farida Hasan. 2016. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis    

Multimedia dengan Menggunakan Adobe Flash untuk Meningkatkan Hasil  

Belajar PKn Studi Kasus: SDI Al Madina Semarang. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Farid Ahmadi, S. Kom., M.Kom., Ph.D. 

dan Pembimbing II: Fitria Dwi Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 216 hal. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena hasil Ujian Akhir Semester 1 Mata 

Pelajaran PKn merupakan hasil terendah. Penyebabnya, antara lain motivasi yang 

kurang dan minat yang tidak seperti mata pelajaran lain. Sumber yang terbatas 

dan materi yang terlampau banyak, sedangkan guru belum menggunakan media 

berbasis multimedia sebagai media penunjang pembelajaran, padahal sekolah 

memiliki ruang komputer beserta komputer yang dapat dioperasikan setiap siswa.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran, 

mengetahui kelayakan media, dan mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum 

dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia 

menggunakan  Adobe Flash pada materi globalisasi mata pelajaran PKn di kelas 

IVB SDI Al Madina Semarang.  

Jenis penelitian ini merupakan Research and Development (R and D) 

dengan metode pengembangan menggunakan model Waterfall, yang meliputi 

tahap (1) Analisis kebutuhan. (2) Desain. (3) Implementasi. (4) Pengujian. 

Penentuan tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia 

berdasarkan uji validasi para ahli dan uji coba skala kecil kemudian diterapkan 

pada kelas sampel. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, 

data dokumentasi, angket, dan tes. Teknik analisis data, meliputi analisis data 

produk, analisis data awal dengan uji normalitas, serta analisis data akhir dengan 

uji N-gain dan uji paired sample t-test.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase yang didapat dari ahli 

materi sebesar 90% yang dapat dikatakan bahwa materi globalisasi termasuk 

dalam kriteria sangat layak digunakan. Persentase yang dicapai oleh ahli media 

adalah 80%, dapat dikatakan jika media pembelajaran layak untuk digunakan. 

Hasil belajar uji coba skala kecil mengalami peningkatan dengan perolehan 

pemahaman dalam kriteria sedang. Angket tanggapan siswa menyatakan jika 

media dalam kriteria sangat baik dan angket tanggapan guru dalam kriteria baik. 

Dibuktikan pula pada hasil rata-rata post-test kelas sampel, yaitu 83, dibandingkan 

rata-rata pre-test yang hanya 71,75 dengan perolehan pemahaman dalam kriteria 

sedang (N-Gain= 0,39), disertai tanggapan positif dari siswa.  

 Saran untuk siswa agar produk yang dikembangkan dapat digunakan 

sebagai sumber belajar secara mandiri di rumah. Guru dapat pula menggunakan 

media berbasis multimedia untuk mata pelajaran lainnya disertai dukungan pihak 

sekolah.  

 

Kata kunci: Adobe Flash; pengembangan; PKn; Sekolah Dasar
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan memben-

tuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi 

tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Sebagaimana di dalam undang-undang tersebut, peningkatan mutu pendidikan 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah 

hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga agar memiliki daya saing dalam 

menghadapi tantangan global. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya 

sistem warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 

Melalui visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi antara lain 

memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi pembangunan pendidikan 

nasional dalam undang-undang, antara lain meliputi pengembangan dan pelak-

sanaan kurikulum berbasis kompetensi serta penyediaan sarana belajar yang 

mendidik. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

dikemukakan bahwa prinsip pelaksanaan kurikulum dilaksanakan dengan meng-

gunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi 

yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, 

dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan ber-

kembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta 

dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).   

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No-

mor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar bahwa 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

menfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warganegara Indonesia yang 

cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. 

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 penjelasan Pasal 37 Ayat 1 ditegaskan 

juga bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta 

didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung 

jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 
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bernegara, serta anti korupsi. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. (4) Berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Fathurrohman dan Wuri, 

2011). 

Berdasarkan Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan Depdiknas (2007), dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengembangan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) sangat tergantung pada dukungan sarana penunjang 

seperti buku-buku, media, atau daya dukung lainnya. Khususnya untuk sekolah 

dasar kelas IV-VI. Kesulitan dalam pelaksanaaan sesungguhnya lebih pada 

kurangnya kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.  

Hasil wawancara dengan guru kelas IVB SD Islam Al Madina, Bapak 

Maulana Dias Putra, S.Pd. dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi di 

lapangan adalah motivasi siswa dalam pembelajaran PKn masih  kurang. Siswa 

masih pasif dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru kelas menuturkan bahwa pada 

tahun ajaran 2015/2016 minat siswa terhadap mata pelajaran PKn tidak seperti 

minat pada mata pelajaran lainnya, sehingga mengakibatkan hasil belajar Ujian 

Akhir Semester I siswa masih rendah. Selain itu, banyak siswa yang kesulitan 

memahami materi karena materi yang terlampau banyak dan sumber belajar yang 

terbatas. Guru belum menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia 

sebagai alat bantu mengajar metode ceramah yang selama ini digunakan. Padahal 
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terdapat fasilitas ruang komputer dan komputer-komputer dengan jumlah yang 

memadai untuk digunakan sebagai penunjang belajar mengajar. Potensi yang ada 

dan belum diberdayakan tersebut maka dapat menyebabkan timbulnya masalah 

(Sugiyono, 2015: 77). Latar belakang pekerjaan orang tua pun mendukung situasi 

ini untuk kurang peduli memantau proses belajar anak di rumah.  

Berdasarkan dokumentasi data Ujian Akhir Semester I mata pelajaran 

PKn kelas IV Sekolah Dasar Islam Al Madina Semarang tahun ajaran 2015/2016 

menunjukkan bahwa 100% dari 20 siswa kelas IV masih mendapat hasil belajar di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=70). Dengan melihat data hasil 

belajar dan wawancara dengan guru kelas IV perlu sekali untuk ditingkatkan 

kualitas pembelajaran dengan berbantuan media pembelajaran yang relevan 

dengan pembelajaran PKn pada materi berikutnya. Selain itu, didukung dengan 

hasil angket kebutuhan siswa dan kebutuhan guru yang dominan tertarik dengan 

media yang berbasis multimedia sebagai upaya meningkatkan kualitas dan hasil 

belajar pembelajaran PKn.  

Permasalahan mengenai kualitas pembelajaran PKn yang masih belum 

optimal merupakan masalah yang sangat penting, sehingga perlu diupayakan 

pemecahan masalahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar PKn siswa kelas IVB Sekolah Dasar Islam Al Madina Semarang. Melihat 

potensi sekolah, dengan adanya ruang komputer disertai fasilitas komputer yang 

dapat dioperasikan bagi setiap siswa kelas IVB menjadikan peneliti menetapkan 

pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan 
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Adobe Flash sebagai upaya meningkatkan kualitas maupun hasil belajar pembela-

jaran PKn.  

Penelitian yang dapat dijadikan referensi dalam pemecahan masalah ini 

adalah penelitian bertaraf internasional pada tahun 2012 oleh Sawsan Nusir, Izzat 

Alsmadi, Mohammed Al-Kabi, dan Fatima Sharadgah. Judul dari penelitian ter-

sebut adalah Studying the Impact of Using Multimedia Interactive Programs at 

Children Ability to Learn Basic Math Skills. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menyelidiki dampak memanfaatkan teknologi multimedia pada peningkatan 

keefektifan mengajar siswa pada tahap awal di sekolah dasar Yordania. Untuk 

mencapai tujuan ini, program ini dikembangkan dengan menguji kemampuan 

siswa dalam memahami pengetahuan dan keterampilan dasar matematika. Terdiri 

dari dua subjek penelitian. Program dikembangkan pada subjek pertama, 

sedangkan pada subjek kedua masih menggunakan metode tradisional. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada subjek yang menggunakan 

program yang dikembangkan daripada tidak menggunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Reny Via, Drs. Yohanes Radiyono, 

dan Dwi Teguh Rahardjo, S. Si, M. Si tahun 2013 pada Jurnal Pendidikan Fisika 

yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Fisika menggunakan 

Macromedia Flash Pro 8 pada Pokok Bahasan Suhu dan Kalor. Latar belakang 

penelitian tersebut adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang lebih 

canggih dan menarik untuk memotivasi siswa dalam mengikuti proses pembe-

lajaran, guru kurang dapat memanfaatkan komputer dalam pembelajaran, siswa 

kurang dapat membayangkan proses fisis pada fisika, dan fisika kurang diminati 
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karena banyak memuat konsep yang abstrak. Jenis penelitian ini adalah R and D 

(Research and Development). Media pembelajaran yang dikembangkan 

menggunakan Macromedia Flash Pro 8 karena mampu berfungsi sebagai media  

presentasi informasi dalam bentuk teks, grafik, simulasi, animasi, latihan-latihan, 

analisis kuantitatif, dan umpan balik langsung. Peningkatan pemahaman konsep 

siswa diketahui melalui rumus N-gain. Nilai rata-rata  pre-test siswa adalah 63, 

setelah menggunakan media yang dikembangkan, hasil perolehan rata-rata post-

test siswa sebesar 81,65. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran 

menggunakan  Macromedia Flash Pro 8  layak untuk diterapkan.  

Ada pula penelitian lain yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran PKn Berbasis Multimedia Interaktif untuk SMP Kelas VIII” oleh 

Desy Pujiastuti, Ali Idrus, dan Emosda pada tahun 2014. Latar belakang 

penelitian tersebut yaitu masih sedikitnya pemanfaatan penggunaan media 

pembelajaran khususnya yang berbasis multimedia selama proses pembelajaran. 

Model pengembangan yang diemban adalah model Lee and Owens. Dari 

rekapitulasi perolehan nilai pre-test dan post-test pada saat diadakan uji coba 

lapangan, maka tampak adanya peningkatan setelah menggunakan produk berupa 

media pembelajaran PKn berbasis Macromedia Director, dari yang semula rata-

rata 60,8 pada saat pre-test, setelah pelaksanaan post-test mengalami peningkatan 

nilai menjadi rata-rata 77,6. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta 

didik rata-rata sudah baik meskipun masih ada beberapa yang memperoleh nilai 

yang kurang memuaskan. Nilai post-test ini sudah melampaui Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) untuk mata pelajaran PKn secara keseluruhan. Berdasarkan data 



7 

 

 

hasil uji coba lapangan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada saat pembelajaran PKn dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak, diantaranya untuk media 

pembelajaran, game, film, dunia medis, militer, bisnis, desain, arsitektur, olah 

raga, hobi, iklan atau promosi. Menurut Wahono dalam buku Niken dan Dany 

(2010), multimedia adalah perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, 

gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas 

menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan pesan 

kepada publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti telah melakukan 

penelitian yang berjudul “Pembelajaran Berbasis Multimedia dengan 

Menggunakan Adobe Flash untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Studi Kasus: 

SDI Al Madina Semarang”. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia 

menggunakan Adobe Flash  pada materi Globalisasi mata pelajaran PKn di 

kelas IVB SDI Al Madina Semarang? 

2. Bagaimanakah kelayakan materi dan media pembelajaran berbasis multimedia 

     menggunakan Adobe Flash pada materi Globalisasi mata pelajaran PKn untuk  

     kelas IVB SDI  Al Madina Semarang? 
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3. Bagaimanakah perbedaan hasil belajar pada materi Globalisasi mata pelajaran 

PKn sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis multi-

media dengan menggunakan Adobe Flash di Kelas IVB SDI Al Madina 

Semarang? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia 

menggunakan Adobe Flash pada materi Globalisasi mata pelajaran PKn di 

kelas IVB SDI Al Madina Semarang. 

2. Untuk mengetahui kelayakan materi dan media pembelajaran berbasis 

multimedia yang dikembangkan dengan menggunakan Adobe Flash pada 

materi Globalisasi mata pelajaran PKn di kelas IVB SDI Al Madina Semarang. 

3. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar pada materi Globalisasi mata   

pelajaran PKn sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran 

berbasis multimedia  menggunakan Adobe Flash di kelas IVB SDI Al Madina 

Semarang. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik yang bersifat 

teoritis dan praktis. Secara teoritis media pembelajaran berbasis multimedia 

dengan menggunakan Adobe Flash mampu meningkatkan kualitas pembelajaran 

sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk penelitian-penelitian selanjutnya 
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yang berkaitan dengan pembelajaran PKn. Manfaat secara praktis diharapkan dari 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagi Peneliti 

 Pengembangan produk media pembelajaran berbasis multimedia 

menggunakan Adobe Flash dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

peneliti. 

2. Bagi Guru  

 Media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan Adobe 

Flash diharapkan dapat mendorong guru untuk selalu menggali kreatifitas diri 

dalam menggunakan media pembelajaran yang relevan sehingga menarik minat 

siswa untuk belajar dengan suasana kelas yang menyenangkan.  

3. Bagi Siswa  

 Siswa dapat belajar dengan media pembelajaran yang baru, kemudian 

termotivasi untuk belajar lebih, dengan demikian hasil belajar PKn siswa akan 

meningkat.  

4. Bagi Sekolah 

Menambah rujukan tentang pengembangan media berbasis multimedia 

dengan menggunakan Adobe Flash, sehingga dapat menambah wawasan pihak 

sekolah dalam mengembangkan media pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi sedikit tahu, dari sedikit ta-

hu menjadi banyak tahu, jika proses tersebut dilaksanakan secara maksimal maka 

akan menjadi paham, sehingga dapat dikatakan jika belajar adalah usaha mening-

katkan kualitas baik wawasan pengetahuan atau potensi diri. Dalam buku Hamda-

ni berjudul Strategi Belajar Mengajar (2011:20) terdapat pengertian belajar dari 

beberapa ahli, di antaranya adalah dari Cronbach, belajar adalah memperlihatkan 

perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Begitu juga dengan 

Crow and Crow, belajar adalah upaya pemerolehan kebiasaan, pengetahuan, dan 

sikap baru. Thursam Hakim mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan da-

lam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, 

dan lain-lain. Peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku yang dimaksud 

adalah bertambahnya kualitas dan kuantitas seseorang dalam berbagai bidang. 

Hamdani menyimpulkan jika belajar merupakan perubahan tingkah laku atau pe-

nampilan, dengan serangkaian kegiatan. Misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, dan meniru. Ada juga pendapat menurut Slameto (2013: 2) bahwa 

belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
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memperoleh suatu perubahan  tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, tetapi tidak 

setiap perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. 

Syaiful dan Aswan (2013:38) menyatakan bahwa belajar pada hakikatnya adalah 

perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan 

aktivitas belajar. Belajar tidak selamanya memerlukan kehadiran seorang guru, 

seperti halnya penggunaan media pembelajaran yang dapat dioperasikan secara 

individu, misalnya media pembelajaran yang memanfaatkan penggunaan 

komputer.  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar yaitu upaya 

seseorang yang ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku atau penampilan, 

melalui serangkaian kegiatan dan dapat diperoleh melalui pengalaman serta tidak 

selamanya memerlukan kehadiran seorang guru. 

2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua macam, yang pertama 

faktor internal, dan yang kedua ialah faktor eksternal. Faktor internal lahir dari 

dalam diri pembelajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan 

pembelajar. Lingkungan yang dimaksud antara lain lingkungan keluarga, sekolah, 

dan pergaulan. Faktor internal yang dimaksud peneliti meliputi faktor kesehatan 

dan psikologi.     

Menurut Slameto (2013), faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal 
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adalah faktor dari luar individu tersebut. Faktor internal dan eksternal terbagi lagi 

ke dalam beberapa faktor. Faktor internal dipengaruhi oleh faktor jasmaniah, 

psikologi, dan kelelahan. Faktor jasmaniah terbagi menjadi beberapa faktor, yaitu 

faktor kesehatan (proses belajar terganggu jika kesehatan seseorang terganggu) 

dan faktor cacat tubuh (sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh). Faktor yang lain adalah faktor psikologis. Faktor ini 

meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

Untuk menumbuhkan intelegensi, perhatian, minat, motif, dan kematangan, maka 

salah satu caranya diperlukan alat belajar yaitu media pembelajaran. Adapun 

faktor kelelahan yang terbagi menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani.  

Faktor eksternal dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Pengaruh dari keluarga dapat 

berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian dari orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan. Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode 

mengajar yang digunakan, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 

atas ukuran, keadaan gedung,  metode belajar, serta tugas rumah. Alat pelajaran 

yang dimaksud Slameto (2013) di antaranya meliputi media. Media yang tepat 

dapat  memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

Dalam faktor masyarakat, hal-hal yang mempengaruhi belajar di antaranya adalah 
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kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, serta bentuk 

kehidupan masyarakat. 

Dapat disimpulkan jika faktor belajar dipengaruhi oleh dua faktor, eks-

ternal dan internal. Internal yang dimaksud adalah faktor yang lahir dari 

pembelajar sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor karena lingkungan 

pembelajar. Media pembelajaran merupakan salah satu unsur dari keduanya 

tersebut.  

2.1.3.  Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah bentuk dari perubahan setelah berupaya menambah 

wawasan pengetahuan atau menggali potensi diri. Hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Menurut Rifa’i dan Anni (2010:69) perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, 

hasil belajar dapat dilihat dari sikap, keterampilan, dan pengetahun yang dimiliki 

oleh pembelajar, setelah mengalami proses belajar. Dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar tidak hanya dapat berupa skor atau nilai dalam bentuk angka, tetapi 

dapat dalam bentuk sikap atau keterampilan yang dihasilkan setelah belajar. 

Media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu, 

termasuk tujuan meningkatkan hasil belajar (Musfiqon, 2012: 181). 

2.1.4. Hakekat Pembelajaran 

Darsono dalam Strategi Pembelajaran (Hamdani, 2011: 47) berpendapat 

bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 
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b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenang-

kan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa menerima pelajaran, baik secara fisik mau- 

pun psikologi. 

g. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

h. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja.  

Oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan, yaitu membantu 

siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu, tingkah 

laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku ini 

meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku siswa.  Tujuan tersebut dapat dicapai dengan lebih 

lancar apabila menggunakan media yang di dalamnya mengandung pembelajaran. 

2.1.5.  Media 

2.1.5.1. Definisi Media 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut peneliti, 

media adalah segala sesuatu sebagai penghubung antara sumber dan penerima. 

Sanjaya menyatakan dalam buku Strategi Belajar Mengajar oleh Hamdani (2011) 

bahwa media pembelajaran meliputi perangkat keras yang dapat mengantarkan 
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pesan dan perangkat lunak yang mengandung pesan. Robert dan Hanick juga 

mendefinisikan media dalam buku karya Wina Sanjaya (2012) bahwa media 

adalah sesuatu yang membawa informasi antara sumber (source) dan penerima 

(receiver) informasi. Menurut Vernon S. Gerlach dan Donald P. Ely (Musfiqon, 

2012: 26) pengertian media ada dua macam, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti 

sempit media adalah berwujud grafik, foto, alat mekanik dan elektronik yang 

digunakan untuk menangkap, memproses, serta menyampaikan informasi. Arti 

luas media, yaitu kegiatan yang dapat menciptakan suatu kondisi sehingga me-

mungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang baru. Pengertian media dalam arti luas ini sesuai dengan pendapat 

Sharon bahwa media adalah alat komunikasi dan sumber informasi. Didukung 

dengan perngertian dari AECT (Association for Educational Communications 

Technology) yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan 

dan komunikasi, bahwa media adalah segala bentuk yang digunakan untuk proses 

menyalurkan informasi. Pengertian-pengertian dari para ahli dan organisasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu sebagai perantara 

atau penghubung dari sumber informasi ke penerima informasi.  

2.1.5.2. Media Pembelajaran  

Menurut sepengetahuan peneliti, media pembelajaran adalah segala sesu-

atu sebagai penghubung pemberi atau penyampai pembelajaran kepada penerima 

pembelajaran. Musfiqon (2012:28) mendefinisikan media pembelajaran sebagai 

alat bantu berupa fisik maupun nonfisik yang sengaja digunakan sebagai perantara 

guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan 
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efisien. AECT mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan orang untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran 

harus meningkatkan motivasi siswa. Selain itu media merangsang siswa 

mengingat yang sudah dipelajari, selain memberi rangsangan belajar baru 

(Hamdani: 2011). Gerlach dan Ely dalam buku Media Komunikasi Pembelajaran 

(Wina Sanjaya: 2012) memandang bahwa media pembelajaran bukan hanya 

berupa alat dan bahan saja, akan tetapi hal-hal yang memungkinkan siswa dapat 

memperoleh pengetahuan. Dijelaskan kembali oleh Wina Sanjaya bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan, dan segala bentuk 

kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap atau 

menanamkan keterampilan pada setiap orang yang menanamkannya. Dapat disim- 

pulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu sebagai penyampai 

informasi yang berhubungan dengan pembelajaran atau materi pelajaran.  

2.1.5.3. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran tentunya akan mempertinggi proses dan 

hasil belajar. Terdapat beberapa manfaat dari media pembelajaran menurut Wina 

Sanjaya (2012: 70-72) mengungkapkan manfaat media pembelajaran secara khu-

sus, yaitu (1) Menangkap suatu obyek atau peristiwa-peristiwa tertentu. (2) Me-

manipulasi keadaan, peristiwa, atau obyek tertentu. (3) Menambah gairah dan mo-

tivasi belajar. Adapun peranan media pembelajaran adalah sebagai berikut  

a. Dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik 

b. Dapat mengatasi batas-batas ruang kelas 

c. Apabila suatu benda secara langsung tidak dapat diamati karena terlalu kecil.  
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d. Dapat mengatasi gerak benda secara cepat atau secara lambat, sedangkan 

proses gerakan tersebut menjadi pusat perhatian siswa 

e. Dapat mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks dapat dipisahkan bagian demi 

bagian untuk diamati secara terpisah.  

f. Dapat mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar secara langsung 

melalui telinga. 

g. Dapat mengatasi peristiwa-peristiwa alam yang tidak dapat diamati langsung. 

h. Memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat atau dengan  

keadaan alam sekitar. 

i. Dapat memberikan kesamaan atau kesatuan dalam pengamatan terhadap sesu-

atu yang pada awal pengamatan siswa berbeda-beda. 

j. Dapat membangkitkan minat belajar yang baru dan membangkitkan motivasi 

kegiatan belajar siswa. (Rohani, 1997 dalam Media dan Sumber Pembelajaran 

oleh Musfiqon, 2012) 

Menurut Ensiclopedi of Educational Research dalam Teknologi 

Pembelajaran oleh Fatah Syukur (2005:127) nilai atau manfaat media pembelajar-

an adalah (1) Meletakkan dasar-dasar yang kongkret untuk berfikir  sehingga  

mengurangi verbalitas. (2) Memperbesar perhatian siswa. (3) Meletakkan dasar  

yang penting untuk perkembangan belajar oleh karena itu pelajaran lebih mantap. 

(4) Memberikan pengalaman yang nyata. (5) Menumbuhkan perilaku yang teratur 

dan kontinu. (6) Membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian memban-

tu perkembangan bahasa. (7) Memberikan pengalaman yang tidak diperoleh de-
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ngan cara lain. (9) Memberikan konsep yang sebenarnya secara realita dan teliti. 

(10) Membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar.  

Selain itu Fatah Syukur juga mengungkapkan beberapa alasan media 

dapat mempertinggi hasil belajar dari sudut pandang manfaat media (2005: 126), 

yaitu pengajaran lebih menarik perhatian sehingga menumbuhkan motivasi 

belajar, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga mudah dikuasai 

dan dipahami siswa, metode pengajaran lebih bervariasi, siswa lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar (seperti: mengamati, merumuskan, melakukan, dan 

mendemonstrasikan). Dapat disimpulkan bahwa media memberikan manfaat bagi 

siswa maupun guru dalam proses pembelajaran, di antaranya menambah motivasi 

siswa sehingga berujung pada keberhasilan tujuan pembelajaran serta meningkat-

nya hasil belajar. 

2.1.5.4. Kriteria Pemilihan Media 

Kriteria pemilihan media adalah syarat-syarat yang seminimal mungkin 

dimiliki media tersebut agar dipilih menjadi media yang tepat untuk dipakai dalam 

membantu proses pembelajaran. Kriteria media yang baik tentunya sesuai dengan 

materi yang disampaikan dan dapat menimbulkan daya pikat tersendiri bagi orang  

yang menggunakannya. Menurut Nana Sudjana dan Ahmat Rivai (dalam Syaiful 

Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2013: 132-133) kriteria-kriteria dalam pemilih- 

an media adalah (1) ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. (2) dukungan isi 

bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, dan konsep 

memerlukan media sehingga mudah dipahami. (3) Guru dapat menggunakan me- 
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dia tersebut. (4) Tersedia waktu untuk menggunakan. (5) Sesuai taraf berpikir sis- 

wa.  

Wina Sanjaya (2012: 234-235) juga menuturkan kriteria untuk menilai 

sebuah media interaktif yang pertama adalah kesederhanaan. Kesederhanaan arti- 

nya bahwa program multimedia interaktif harus dirancang agar dapat digunakan  

oleh siapa saja. Kedua, kelengkapan bahan pembelajaran. Artinya, multimedia 

yang dikembangkan memiliki kandungan yang cukup tentang materi pelajaran, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa tentang pengetahuan yang ingin diper- 

olehnya. Ketiga, komunikatif. Multimedia yang dikembangkan harus komunikatif.  

Artinya, baik bahasa maupun format penampilan harus dapat “berbicara”, harus 

mengajak pengguna untuk melakukan sesuatu, bukan hanya diajak mendengar 

saja. Dengan demikian format penyajian multimedia jangan bersifat deskriptif 

yang bukan hanya menempatkan pengguna sebagai objek belajar akan tetapi juga 

sebagai subjek belajar. Keempat, belajar mandiri. Multimedia interaktif yang baik 

dirancang untuk dapat digunakan secara mandiri tanpa bantuan orang lain 

termasuk guru. Untuk itu format penyajian harus disusun lengkap dari mulai 

petunjuk penggunaan, isi pelajaran, sampai pada alat evaluasi sehingga pengguna 

dapat menentukan sendiri keberhasilan penggunaannya. Kelima, belajar setahap 

demi setahap. Pembelajaran melalui  multimedia adalah proses belajar setahap 

demi setahap. Oleh sebab itu, materi harus disusun secara unit-unit terkecil dari 

yang sederhana menuju ke yang kompleks. Keenam, Unity multimedia. Unity 

multimedia adalah penggabungan beberapa jenis media. Oleh sebab itu pemakaian 

berbagai jenis media seperti audio, video, foto, film dan sebagainya harus ditata 
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secara serasi dan seimbang dengan tidak mengabaikan unsur artistik dan 

estetikanya. Ketujuh, kontinuitas. Melalui multimedia harus dapat mendorong 

terus menerus untuk belajar, sehingga dapat menumbuhkan minat belajar lebih 

lanjut.  

Serangkaian karakteristik di atas mampu dijadikan acuan dalam pemilih- 

an media. Secara umum karakteristik media yang baik adalah media yang terdiri  

dari berbagai jenis media (multimedia). Media yang baik bersifat interaktif dan 

juga dapat digunakan sebagai objek belajar yang digunakan secara mandiri. 

2.1.6. Multimedia 

2.1.6.1. Definisi Multimedia 

Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi kelengkapan media yang 

digunakan. Serangkaian media yang terdiri lebih dari satu media dan digunakan 

bersamaan disebut multimedia. Musfiqon (2012: 186) mengungkapkan semakin 

bervariasi media yang digunakan, maka pesan atau materi pembelajaran akan 

semakin optimal diterima peserta didik. Hal ini karena keragaman modalitas 

belajar peserta didik, ada yang modalitas belajarnya cenderung visual, audio, atau 

kinestetik. Penggabungan berbagai jenis media inilah yang melatarbelakangi 

terbentuknya pembelajaran multimedia.  

Multimedia secara umum menurut Turban dalam Suyanto (2003) adalah 

kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output dari data, media ini 

dapat berupa audio (suara, musik), animasi, video, teks, grafik, dan gambar. 

Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstetter dalam Niken dan Dany 

(2010) merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggunakan teks, 
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grafik, audio, video, dengan menggunakan alat yang memungkinkan pemakai 

berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Multimedia menurut Niken dan Dany 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori linier dan interaktif. Dapat 

disimpulkan bahwa multimedia adalah perpaduan berbagai media berupa teks, 

gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas 

ke dalam bentuk file digital untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada 

publik. Iwan Binanto (2010) menyebutkan beberapa bidang yang dapat 

menggunakan multimedia, di antaranya bisnis, sekolah, rumah, tempat umum, dan 

virtual reality. 

2.1.6.2. Multimedia Interaktif 

Multimedia interaktif menurut sepengetahuan peneliti adalah serangkaian 

dari beberapa media yang dapat dioperasikan pengguna sesuai yang dinginkan 

pengguna. Menurut Vaughan dalam “Multimedia Digital“ karya Iwan Binanto 

(2010), multimedia interaktif merupakan multimedia dimana pengguna dapat 

mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau 

ditampilkan. Deni Darmawan (2013: 33) menyatakan bahwa multimedia harus 

kaya akan proses interaktif. Materi diseleksi yang betul-betul representatif untuk 

dibuat pembelajaran interaktif. Berdasarkan perkembangan multimedia, Wina 

Sanjaya (2012: 226) membagi multimedia menjadi dua kategori, yang pertama 

multimedia linier dan yang kedua multimedia interaktif. Multimedia linier adalah 

multimedia yang bersifat berurutan. Setiap siswa atau pemakai multimedia ini 

menggunakannya sesuai dengan urutan setahap demi setahap sesuai dengan 

pengemasan materi yang ditentukan. Multimedia interaktif adalah multimedia 
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yang tidak bersifat linier, sehingga siswa memiliki pilihan sesuai yang ditawarkan. 

Dalam mempelajari satu topik bahasan, siswa dapat memilih mana yang akan 

dipelajari lebih dahulu. Beliau juga mengungkapkan beberapa keuntungan dari 

penggunaan multimedia interaktif, di antaranya: 

a. Bersifat lebih dinamis sehingga tidak membosankan. 

b. Memberikan pilihan menu yang lebih beragam sehingga siswa sebagai pema- 

    kai media ini memiliki kesempatan untuk memilih menu pilihan yang lebih 

     disukainya.  

c. Kajian materi yang lebih lengkap memungkinkan multimedia interaktif lebih 

memiliki keanekaragaman materi yang dapat dipahami siswa. 

d. Umpan balik dapat diberikan secara beragam sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar.  

Dengan demikian dapat disimpulkan, multimedia interaktif adalah 

sekumpulan beberapa media untuk dikemas sebagai penyampai pesan atau materi 

yang dapat ditampilkan sesuai keinginan pengguna.  

2.1.7.  Adobe Flash  

 Menurut sepengetahuan peneliti, Adobe Flash adalah software yang 

dapat digunakan untuk membuat animasi disertai gambar, video, teks, bagan, dan 

suara. Menurut Deni Dermawan (2013), Flash merupakan software yang biasa 

digunakan oleh untuk membuat pembelajaran interaktif, karena software ini dapat 

menciptakan program yang menarik. File ini dalam format SWF (Shock Wave 

Flash) yang biasanya mempunyai ekstensi .swf (Iwan Binanto, 2010: 230). Ada 
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beberapa alasan memilih flash sebagai media presentasi, yaitu karena  flash 

memiliki kelebihan sebagai berikut. 

a.  Hasil akhir file flash memiliki ukuran yang lebih kecil (setelah dipublish). 

b. Flash mampu mengimpor hampir semua file gambar dan file-file audio sehing- 

    ga presentasi dengan flash dapat lebih hidup.  

c.  Animasi dapat dibentuk, dijalankan, dan dikontrol.  

d. Flash dapat membentuk file executable (*.exe) sehingga dapat dijalankan pada  

    PC (Personal Computer) manapun tanpa harus menginstal terlebih dahulu pro- 

    gram flash. 

e.  Gambar flash merupakan gambar vektor sehingga tidak akan pernah pecah wa- 

    laupun di-zoom beratus kali.  

f.  Flash mampu dijalankan pada sistem operasi Windows.  

g. Hasil akhir dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk, seperti *.avi, *.gif,  

    *.mov, ataupun file dengan format lain (Andi Pramono, 2006: 2). 

2.1.8. Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa, “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha 

untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar 

berkenaan dengan hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan 

Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat 

diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“. Melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Indonesia diharapkan mampu 

memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh 
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masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten 

dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan Pembukaan UUD 

1945. (Sumarsono dkk, 2005: 6-7). Dengan adanya tuntutan seperti di atas maka 

dibutuhkan mata pelajaran PKn sebagai wujud upaya membentuk pribadi yang 

berkewarganegaraan yang berkompeten.  

 Tujuan mata pelajaran PKn  adalah untuk memberikan kompetensi –

kompetensi seperti (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpastisipasi secara bermutu dan 

bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar 

dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. (4) Berinteraksi dengan 

bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Fathurrohman dan 

Wuri Wuryandani, 2010: 7-8) 

Ruang lingkup PKn dalam BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 

adalah sebagai berikut 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun 

dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 

sumpah pemuda, keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, partisipasi dalam 

pembelaan negara, sikap positif terhadap NKRI, keterbukaan dan jaminan 

keadilan. 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan 

keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-

peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem 
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hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 3) Hak asasi 

manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota ma- 

syarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan,  

dan perlindungan HAM. 3) Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong 

royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, 

kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi 

diri, persamaan kedudukan warga negara. 4) Konstitusi nasional, meliputi 

proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang 

pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi. 5) 

Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan 

daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya 

politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers 

dalam masyarakat demokrasi. 6) Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar 

negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila 

sebagai ideologi terbuka. 7) Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungan, poli-

tik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan inter-

nasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.         

Dalam masa transisi atau proses perjalanan bangsa menuju masyarakat 

madani (civil society), Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata 

pelajaran di persekolahan yang perlu menyesuaikan diri sejalan dengan kebutuhan 

dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Berdasarkan ruang lingkup mata 

pelajaran PKn, peneliti memilih aspek globalisasi sebagai materi yang tepat untuk 
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dituangkan ke dalam desain media pembelajaran yang akan diujicobakan di 

lapangan yang juga sesuai dengan kebutuhan materi dan perolehan hasil belajar 

siswa kelas IVB AD Islam Al Madina. Pada silabus kelas IV sekolah dasar materi 

sikap kita terhadap globalisasi tertera dalam kompetensi dasar 4.1, yaitu mem-

berikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya. Indikator yang 

tercantum adalah menjelaskan sikap kita terhadap globalisasi, yang meliputi 

pengertian, contoh pengaruh, dampak positif dan negatif dari globalisasi, serta 

menentukan sikap terhadap pengaruhnya. 

 

2.2. KAJIAN EMPIRIS 

Pertama, terdapat penelitian pengembangan tahun 2012 yang berjudul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Ekosistem Guna 

Peningkatan Prestasi Siswa Kelas VII SMP Negeri Sumbang.” Penelitian tersebut 

dilakukan oleh mahasiswa Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. Tahap pengembangan sistem tersebut mengacu pada SDLC (System 

Development Life Cycle) atau biasa disebut dengan Waterfall. Penelitian tersebut 

mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan 

Macromedia Flash 8. Sebelum menggunakan aplikasi media pembelajaran 

Biologi berbasis multimedia, nilai rata-rata harian siswa/siswi SMP Negeri 2 

Subang pada mata pelajaran Biologi adalah 65,28. Namun setelah diterapkan 

aplikasi media pembelajaran Biologi berbasis multimedia, nilai rata-rata ulangan 

harian siswa/siswa SMP Negeri 2 Suban meningkat menjadi 74,44.                   
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Kedua, terdapat penelitian internasional sebagai kajian dari penelitian ini. 

Penelitian berjudul “Study of Digital Learning and its Implementation on Student 

Mobility in Enginering Education” merupakan penelitian yang dilakukan karena 

latar belakang perkembangan teknologi dan meminimalisir penggunaan kertas. 

Penerapan multimedia pada penelitian yang dilakukan oleh Rita Jain pada tahun 

2012 tersebut membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan media digital 

memiliki manfaat lebih daripada pembelajaran dengan media konvensional.  

Ketiga, penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis 

multimedia lainnya tahun 2012 berjudul “Pengembangan Multimedia 

Pembelajaran pada Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di UPBJJ-UT 

Medan. “ Berdasarkan simpulan dari penelitian tersebut penggunaan multimedia 

dalam pembelajaran mata kuliah PTK diperlukan untuk mempermudah 

mahasiswa dalam proses pembelajaran, guna menjaga motivasi, perhatian, serta 

dapat melayani kebutuhan belajar mahasiswa. Perlunya dikembangkan multi-

media dalam penelitian ini sebagai bentuk variasi media dan sumber belajar bagi 

mahasiswa UT. Pengembangan produk tersebut menggunakan metode R&D 

berdasarkan model Sugiyono (2008). Produk tersebut dihasilkan dalam bentuk 

CD, dengan menggunaan program Adobe Flash CS3 Profesional dan Adobe 

Potoshop CS3. Setelah melalui tahapan uji coba pengembangan multimedia, 

ternyata hasil belajar mahasiswa mengalami peningkatan. 

Keempat, penelitian pada tahun 2013 oleh Ketut Satria, Made Windu 

Antara, S.T., M.Sc, dan I Gede Mahendra yang berjudul “Pengembangan Media 

Audio Visual pada Mata Diklat Menerapkan Efek Khusus pada Objek Produksi 
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Berbasis Project Based Learning untuk Siswa Kelas XII SMK Negeri 3 

Singaraja.”Penelitian ini bertujuan mengembangkan media audio visual pada mata 

diklat menerapkan efek khusus pada objek produksi berbasis project based 

learning, mengetahui respon siswa dan guru terhadap pengembangan media terse-

but. Respon hasil keduanya dikatakan positif.  

Kelima, penelitian pengembangan lain yang menggunakan model 

waterfall tahun 2013 adalah penelitian oleh Gd Tuning Putra, Made Windu Antra 

Kesiman, S.T., MSc., dan I Gede Mahendra Darmawiguna, S.Kom.,M.Sc jurusan 

Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas 

Pendidikan Ganesha (Undiksha). Penelitian tersebut berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Dreamweaver Model Tutorial pada Mata Pelajaran Menge-

lola Isi Halaman Web Untuk Siswa Kelas XI Program Keahlian Multimedia di 

SMK Negeri 3 Singaraja”. Pengembangan media pembelajaran ini bertujuan 

untuk 1) merancang media pembelajaran 2) mengimplementasikan media 

pembelajaran 3) mengetahui respon siswa dan guru terhadap pengembangan 

media yang dikembangkan. Pengembangan media tersebut menggunakan model 

waterfall. Perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan tersebut yaitu 

Macromeda Flash serta beberapa software pendukung. Dari uji coba media 

pembelajaran dreamwaver kepada siswa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

respon siswa tersebar pada kategori sangat positif 2,77%, positif 97,23. 

Sedangkan respon siswa dan guru tersebar pada kategori tersebut.  

 Keenam, penelitian yang lain dilakukan oleh Azidah Abu Ziden dan 

Muhammad Faizal Abdul Rahman dari School of Educational Studies University 



29 

 

 

pada tahun 2013 yang berjudul The Effectiveness of Web-Based Multimedia 

Application Simulation in Teaching and Learning. Penelitian tersebut bertujuan 

menguji keefektifan penggunaan web berbasis multimedia yang disimulasikan 

secara virtual pada pembelajaran. Dalam jurnal tersebut dikatakan jika penelitian 

mengangkat topik ziarah haji. Penggunaan media ini memungkinkan siswa untuk 

berinteraksi dengan lingkungan yang mirip dengan Mekah. Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan media ini meningkatkan prestasi siswa dalam 

topik ziarah haji. 

Ketujuh, penelitian oleh I Made Prasetia Aryawan, A. A. Gedhe Agung, 

dan I Wayan Romi Sudhita dari jurusan Teknologi Pendidikan, Universitas 

Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia. Judul penelitian pengembangan 

mereka adalah “Pengembangan Multimedia Interaktif dengan Model Waterfall 

pada Mata Pelajaran IPA Kelas VII”. Penelitian tersebut dilakukan karena rata-

rata nilai IPA kelas VII SMPN 2 Mendoyo yang rendah. Tujuannya, untuk men-

deskripsikan desain pengembangan multimedia interaktif, mengetahui 

kevaliditasan produk dari hasil review para ahli dan uji coba produk, serta menguji 

keefektifan terhadap hasil belajar IPA  pada subyek penelitian. Diperoleh hasil t 

hitung lebih besar daripada harga t tabel, menunjukkan thitung (6,219) > ttabel(2,00). 

Dengan demikian, Ho ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 

multimedia yang dikembangkan tersebut efektif meningkatkan hasil belajar IPA 

siswa kelas VII SMPN 2 Mendoyo.  
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2.3. KERANGKA BERPIKIR 

 Media dapat membangkitkan minat belajar yang baru dan 

membangkitkan motivasi kegiatan belajar siswa (Rohani dalam Musfiqon, 2012). 

Berdasarkan potensi sekolah yang ada, seperti ruang komputer dan kemampuan 

guru serta siswa kelas IVB mengoperasikan komputer, tetapi belum dimanfaatkan 

dengan baik maka perlu dibangun pengembangan media pembelajaran berbasis 

multimedia yang dapat menjadi salah satu solusi tepat untuk meningkatkan hasil 

belajar atas permasalahan  tersebut. Multimedia dalam penelitian ini menggu-

nakan software Adobe Flash karena pada software ini merupakan software yang 

dapat mewujudkan media pembelajaran berbasis multimedia yang dapat   diope-

rasikan secara individu oleh masing-masing siswa. Materi yang akan disajikan 

dalam media pembelajaran ini adalah globalisasi, yaitu merupakan materi yang 

tepat dengan penggunaan media yang memiliki kelebihan mengemas materi dalam 

bentuk gambar, teks, suara maupun animasi menjadi tampilan yang menarik.  

Berdasarkan kajian teori dan empiris di atas dapat dibuat kerangka berfi- 

kir berupa fishbone. Fishbone merupakan kerangka berfikir yang bentuknya me- 

nyerupai kerangka tulang ikan yang bagian-bagiannya meliputi kepala, sirip, dan 

duri. Berdasarkan kajian teori dan empiris di atas dapat dibuat fishbone seperti 

gambar pada halaman berikut ini:
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Gambar 2.1: Fishbone (kerangka penelitian). 

Sumber       : A Review of the Casual Mapping Practice and Research Literature oleh Scarvada, dkk (2004). 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sukardi (2014: 46) hipotesis penelitian mempunyai fungsi 

memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Dalam bukunya, 

Sugiyono (2015: 96) menyatakan jika hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik dengan 

data. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menentukan hipotesis penelitian ini 

sebagai berikut: 

Ha =  Terdapat perbedaan hasil belajar PKn materi globalisasi sebelum dan sesu-  

          dah menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia dengan meng- 

         gunakan Adobe Flash. 

Sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel bebas (X) : Media pembelajaran berbasis multimedia 

b. Variabel terikat (Y): Hasil belajar PKn materi globalisasi 

 

 

 

                      Gambar 2.2  : Hipotesis penelitian 

                      Sumber         : Metode Penelitian Pendidikan oleh Sugiyono (2015) 

 

Media pembelajaran 

berbasis multimedia 

Hasil belajar PKn 

materi globalisasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Peneltian ini adalah penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut (Sugiyono, 2015: 407). Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan 

dan menguji kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan 

Adobe Flash untuk mata pelajaran PKn materi Globalisasi pada kelas IV sekolah 

dasar semester II. 

Dalam bidang pendidikan, desain produk dapat langsung diujicobakan 

setelah divalidasi dan direvisi (Sugiyono, 2015: 414). Pengujian dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi apakah media pembelajaran tersebut efektif. 

Untuk itu pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu dengan desain one 

group pre-test post-test. Desain ini tergolong pre-experimental karena desain ini 

tidak ada grup kontrol (Sukardi, 2014: 184). Menurut Sugiyono (2015: 110), 

desain ini terdapat pre-test, sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan dengan 

keadaan sebelum diberi perlakuan. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. 



34 
 

 

3.2. MODEL PENGEMBANGAN 

Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pengembangan Waterfall (air terjun). Menurut I Made.P.A dan kawan-kawan 

(dalam e-Journal Edutech Universitas Pendidikan Ganesha, 2015) model ini 

adalah model desain pembelajaran yang tersusun secara terprogram dengan 

urutan-urutan kegiatan yang sistematis. Model Waterfall terdiri dari lima tahap, 

yaitu pertama, analysis (analisis kebutuhan). Kedua, design (desain sistem). 

Ketiga, Implementation (penerapan). Keempat, testing (pengujian). Kelima, 

maintenance (pemeliharaan). 

 

Gambar 3.1: The Waterfall model 

Sumber        : International Journal of Enginering and Technology (iJET)    

                       tahun 2012 

Namun, peneliti hanya melakukan tahap model waterfall hingga tahap 

keempat saja. Tahap pemeliharaan membutuhkan pemantauan secara terus 

menerus oleh peneliti di sekolah yang bersangkutan, sedangkan waktu penelitian 

dan perizinan terbatas, sehingga hanya dapat dilakukan hingga tahap testing.  
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3.3. PROSEDUR PENELITIAN  

Peneltian menggunakan model waterfall terdiri dari lima tahap, yaitu 

analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. Berikut 

penjelasannya:  

1) Analysis (analisis kebutuhan)  

Setelah menemukan masalah dari hasil belajar siswa dan wawancara 

dengan guru kelas yang berisi juga informasi yang didapat mengenai potensi yang 

dimiliki sekolah, seperti adanya ruang dan fasilitas komputer serta kemampuan 

siswa dan guru dalam mengoperasikannya, peneliti kemudian menentukan 

gagasan sebagai solusi. Solusi tersebut berupa pengembangan media pembelajaran 

berbasis multimedia dengan menggunakan software yang belum pernah diguna-

kan di kelas penelitian sebelumnya. Hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai 

dasar analisis kebutuhan disertai angket kepada siswa dan guru. Angket tersebut 

merupakan angket kebutuhan yang berisi pilihan-pilihan rencana yang akan 

diwujudkan ke dalam media. Pada tahap ini, peneliti juga mengonfirmasi guru 

terkait materi yang dibutuhkan berdasarkan silabus dan bermanfaat untuk 

kebutuhan perolehan nilai pada pembelajaran selanjutnya. Pemilihan materi 

disesuaikan dengan media pembelajaran yang akan dikembangkan agar tetap 

relevan.  

2) Design (Desain) 

Tahap ini merupakan tahap perencanaan sebagai penyelesaian masalah. 

Desain dikerjakan setelah analisis kebutuhan selesai dilakukan. Peneliti membuat  
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rancangan desain sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa di lapangan. Desain 

digambarkan melalui prototype. Prototype desain produk digunakan sebagai 

gambaran awal dalam penuangan ide pengembangan. Prototype desain produk 

merupakan acuan dalam pembuatan produk sehingga produk yang dikembangkan 

sesuai dengan gagasan awal pengembangan produk.  

3) Implementation (Implementasi) 

Tahap ini adalah tahap realisasi dari desain yang telah dirancang sesuai 

dengan kebutuhan. Desain yang diwujudkan merupakan media pembelajaran 

berbasis multimedia yang meliputi komponen teks, gambar, animasi, dan suara. 

Perwujudan media tersebut menghasilkan media pembelajaran interaktif bagi 

pengguna. Media tersebut diwujudkan dengan menggunakan Adobe Flash CS 6 

yang merupakan versi terbaru dari Flash. 

4) Testing (Pengujian) 

Produk yang telah diwujudkan ke dalam bentuk media pembelajaran ini 

selanjutnya divalidasi oleh tim ahli. Tim ahli tersebut terdiri dari ahli materi (ahli 

isi mata pelajaran) dan ahli media. Kemudian, produk juga diujicobakan pada 

kelompok kecil yang terdiri dari 6 siswa. Produk direvisi sesuai saran dari para 

ahli dan saran dalam angket tanggapan guru maupun siswa. Uji kelompok kecil 

juga membuktikan hasil belajar PKn dari keenam siswa, terjadi perbedaan atau 

tidak antara sebelum dan sesudah menggunakan media. Perbedaan tersebut 

ditandai dengan adanya peningkatan hasil belajar kognitif siswa pada materi 

tertentu sesudah menggunakan media.   
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Setelah produk telah dilakukan tahap revisi, selanjutnya produk 

diterapkan dalam kelas eksperimen. Subyek dari eksperimen produk penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas IVB SDI Al Madina Semarang. Pada tahap ini untuk 

mendapatkan hasil apakah produk dapat meningkatkan hasil belajar pada sampel 

penelitian. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar kognitif siswa, yaitu 

hasil belajar yang dilihat dari pengetahuan siswa melalui serangkaian tes. 

 

3.4.  SUBJEK, LOKASI, DAN WAKTU PENELITIAN 

1) Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 20 siswa kelas IVB SDI Al Madina. 

2) Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kampus SD Islam Al Madina Semarang.  
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3) Waktu Penelitian 

Tabel 3.1 

Waktu Penelitian 

 
No Kegiat-

an 

Januari Feb Maret April Mei Juni       

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pe-

ngum-

pulan 

data 

awal 

  X X X X X X                 

2. Penyu-

sunan 

semi-

nar 

pro-

posal 

        X X X X X X           

3. Pem-

buatan 

produk 

serta 

uji 

kela-

yakan 

              X X X        

4. Proses 

peng-

ambil-

an data 

peneliti

-an 

                 X       

5. Penyu-

sunan 

laporan 

            

 

 

      X X X X X X 

 

3.5. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneli- 

ti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2015: 61). Berikut 

variable penelitian yang diselidiki pada penelitian ini: 
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1) Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia dengan mengguna- 

kan Adobe Flash pada materi Globalisasi mata pelajaran PKn di kelas IV 

SDI Al Madina Semarang.  

2) Kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan  

Adobe Flash pada materi Globalisasi mata pelajaran PKn di kelas IV SDI Al 

Madina Semarang. 

3) Hasil belajar sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis multime 

dia dengan menggunakan Adobe  Flash pada materi Globalisasi mata pel- 

ajaran PKn di kelas IV SDI Al Madina Semarang. 

 

3.6. POPULASI DAN SAMPEL 

1)  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IVB SDI Al Madina 

Semarang yang berjumlah 20 siswa. 

2) Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015: 118). Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik nonprobability. Pada teknik ini peneliti menetapkan 

sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah 
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populasi yang relatif kecil (di bawah 30 siswa). Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IVB SDI Al 

Madina Semarang yang berjumlah 20 siswa.  

 

3.7. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1)  Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil (Sugiyono, 2015: 194). 

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur atau 

terbuka. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.   

2) Data Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010:274). Peneliti 

mendokumentasikan daftar nilai Ujian Akhir Semester 1 mata pelajaran PKn kelas 

IVB SDI Al Madina angkatan tahun 2015/2016. Teknik ini juga digunakan 

peneliti untuk mendokumentasikan hasil belajar pre-test dan post-test di kelas uji 

coba kelompok kecil dan kelas eksperimen.  

3) Angket 
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Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Angket diberikan 

pada guru dan siswa untuk mengetahui kebutuhan guru dan siswa dalam 

kebutuhan yang akan disajikan dalam media. Angket juga digunakan sebagai 

teknik dalam instrumen kelayakan produk oleh ahli materi (isi mata pelajaran), 

ahli media, dan tanggapan guru serta siswa dalam penggunaan media pembelajar- 

an yang dikembangkan. 

4) Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 

2010:193). Tes ini dilakukan saat eksperimen produk dan uji kelompok kecil. Pre-

test dan Post-test yang dibandingkan untuk mengetahui sudahkah produk berhasil 

membantu meningkatkan hasil belajar tersebut berupa pilihan ganda dan aspek 

kognitif saja. Soal-soal dalam pre-test dan post-test dibuat sama. Hanya saat pre-

test menggunakan lembar evaluasi, sedangkan post-test melalui media.  

 

3.8. UJI COBA INSTRUMEN 

Uji coba instrumen tes digunakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

daya beda, dan taraf kesukaran soal-soal evaluasi untuk diujikan dalam kelompok 

kecil maupun diterapkan dalam kelas eksperimen dalam penelitian ini. Soal-soal 

valid, reliabel, dan baik tersebut digunakan sebagai pre-test maupun post-test.  
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1) Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Untuk mencari suatu validitas data, dapat diten-

tukan oleh rumus korelasi product moment (Suharsimi Arikunto, 2010: 211).  

 

Keterangan: 

rxy= koefisien validitas 

N = jumlah subjek 

X
 
= skor soal benar 

Y = skor total setiap siswa 

Jika rxy lebih besar daripada r tabel, maka soal dikatakan valid. 

Sedangkan, jika rxy lebih kecil daripada r tabel, maka soal tersebut dikatakan tidak 

valid (invalid). r tabel yang digunakan adalah r tabel dengan taraf kepercayaan 5% 

dan N= 36. Perhitungan mengunakan software SPSS 16.0. SPSS adalah sebuah 

program yang memiliki kemampuan analisis statistic cukup tinggi. Berikut ini 

hasil soal-soal yang valid versi SPSS 16.0 : 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Daftar Soal Valid dan Tidak Valid 
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Status Nomor Soal Jumlah 

Valid 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 28, 

33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 48, 49, 50, 53, dan 54. 

31 

Tidak Valid 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 

27, 29, 30, 31, 32, 36, 47, 51, 52, dan 55 

24 

 

2) Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya yaitu yang  

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya (SuharsimiArikunto, 2010: 

221). Reliabilitas tes yang berjumlah ganjil dapat diukur dengan menggunakan 

KR-20 (Kuder Richardson). Jika hasil reliabilitas (r11) kurang dari r tabel, maka 

soal dikatakan reliabel. Berikut rumus KR-20 : 

 

 

r11   = reliabilitas tes secara  keseluruhan 
p   = 

N

 1 skornya yangsubjek  banyaknya
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 Keterangan:  

Tabel 3.3 

Kriteria Besarnya Reliabilitas 

 

Besarnya reliabilitas Kriteria 

0,00 – 0,20 Sangat rendah 

0,20- 0,40 Rendah 

0,60 – 0,80 Tinggi 

0,80 - 1,00 Sangat tinggi 

 

Peneliti menggunakan bantuan software SPSS 16.0 untuk mengetahui 

angka reliabilitas instrumen soal pilihan ganda yang sudah diujicobakan. Berikut 

ini hasil yang didapat beserta interpretasinya: 

Tabel 3.4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 55 

 

Jika Cronbach’s Alpha > r tabel taraf kepercayaan 5% dengan jumlah siswa 

(N)=36 (Sugiyono, 2014:373), maka data dikatakan reliabel. Instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut baik.  

Tabel 3.5 

Kesimpulan Reliabilitas  

k   = banyaknya butir pertanyaan 

Vt  = Varians total 

q    = 1-p 

Ʃpq = jumlah perkalian antara p dan q 



45 
 

 

 

Crobanch’s Alpha r tabel 

0.893 0.329 

Kesimpulan : Cronbach’s Alpha > r tabel, maka reliabel. Kriteria sangat tinggi. 

3) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan sesuatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemampuan rendah. Angka penunjuk besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi, dan disingkat (D) (Arikunto, 2012: 226). Rumus untuk menentukan 

indeks deskriminasi sebagai berikut: 

 

     D = 
  

  
 - 
  

  
 =    -    

Keterangan 

J = Jumlah peserta tes 

   = banyaknya peserta kelompok atas 

   = banyaknya peserta kelompok bawah 

   = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

   = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan be- 

        nar 

   = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar 

   = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  
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Setelah menghitung menggunakan SPSS 16.0, peneliti menyimpulkan 

soal-soal yang termasuk ke dalam klasifikasi sangat jelek, jelek, cukup, baik, dan 

sangat baik menurut Suharsimi (2010) 

Tabel 3.6 

Kriteria Daya Pembeda 

 

Besarnya angka D Kriteria 

<0,00 Sangat jelek 

0,00 - 0,19 Jelek  

0,20 - 0,40 Cukup 

0,40 - 0,70 Baik 

0,70 - 1,0 Sangat baik  

 

Berikut soal-soal pilihan ganda yang termasuk ke dalam klasifikasi baik: 

Tabel 3.7 

Soal Berklasifikasi Baik 

 

Klasifikasi Nomor soal Jumlah 

Baik 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 24, 

33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 

41, 43, 45, 50, dan 54 

20 

 

4) Taraf Kesukaran 

Analisis taraf kesukaran digunakan sebagai penentu kesulitan soal. Soal 

dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu sulit, sedang, dan mudah. Kriteria-kriteria tersebut 

memiliki range nilai, yang dilambangkan dengan huruf P. Berikut rumusnya:  

 
JS

B
P     

 

 

 

Tabel 3.8 

    Kriteria Taraf Kesukaran Butir Soal 

 

Keterangan:   

P   = Tingkat kesukaran atau taraf kemudahan 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes 
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Taraf kesukaran Nilai P 

Sukar 0,00 – 0,30 

Sedang 0,31 - 0,70 

Mudah 0,71 - 1,00 

Sumber : Suharsimi Arikunto (2013: 223) 

Untuk mengetahui taraf kesukaran soal yang valid, peneliti menggunakan 

software SPSS 16.0. Berikut hasilnya: 

Tabel 3.9 

Hasil Analisis Kesukaran Butir Soal 

 

Taraf Kesukaran Nomor soal Jumlah 

Mudah 9, 12, 33, 37, 38, dan 39 6 

 

Sedang 

 

1, 3, 7, 10, 11, 24, 34, 35, 40, 41, 

43, 45, 50, dan 54 

 

14 

 

 

Soal-soal yang berjumlah 20 dalam klasifikasi baik tersebut digunakan 

peneliti sebagai soal evaluasi saat penelitian pada uji kelompok kecil dan besar. 

Dapat disimpulkan, peneliti mengambil 20 soal yang valid, reliabel, dengan daya 

beda yang baik, dan dua macam taraf kesukaran, sebagai berikut:  

Tabel 3.10 
Taraf Kesukaran dan Daya Beda Soal Evaluasi 

 

Taraf Kesukaran Daya Beda Nomor soal Jumlah 

Mudah Baik 9, 12, 33, 37, 38, dan 39 6 

Sedang Baik 1, 3, 7, 10, 11, 24, 34, 35, 

40, 41, 43, 45, 50, dan 54 

14 

 

3.9. ANALISIS DATA 

3.9.1.  Analisis Data Produk 
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P

=
S

N
× 100% 

3.9.1.1.Analisis Kelayakan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia dengan    

  Menggunakan Adobe Flash  

 

Instrumen penilaian kelayakan media oleh para ahli dianalisis dengan 

rumus persentase (diadaptasi dari Eka dkk, 2013) sebagai berikut: 

      

 

Keterangan: 

P = persentase  

S = jumlah skor hasil penelitian 

N = jumlah skor maksimum 

Dari persentase yang telah diperoleh kemudian dikonversikan ke tabel kriteria di 

bawah ini (Sudjana, 2005: 91). Kriteria tersebut diperoleh dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Menentukan persentase skor maksimum (skor ideal) = 100% 

2. Menentukan persentase skor minimum (skor terendah) = 20% 

3. Menentukan range = 100-20 = 80 

4. Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat layak, layak, cukup layak,   

5.  kurang layak, dan tidak layak) 

6. Menentukan lebar interval = 80/5 = 16 

 

 

Tabel 3.11 

Kriteria Penilaian Validasi Ahli 
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Persentase Kriteria 

85%-100% Sangat Layak 

69%-84% Layak 

53%-68% Cukup Layak 

37%-52% Kurang Layak 

20%-36% Tidak Layak 

                   Sumber: Sudjana (2005) 

3.9.1.2. Analisis Tanggapan Guru dan Siswa 

Data angket guru dan siswa terkait tanggapan produk dapat dihitung 

dengan rumus persentase (diadaptasi dari Eka dkk, 2013) berikut:         P =
 

 
×

100% 

Keterangan: 

P = persentase tanggapan 

S = jumlah skor hasil tanggapan  

N = Jumlah skor maksimum tiap tanggapan 

Dari persentase yang telah diperoleh kemudian dikonversikan ke tabel kriteria di 

bawah ini (Sudjana, 2005: 91). Kriteria tersebut diproleh dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Menentukan persentase skor maksimum (skor ideal) = 100% 

2. Menentukan persentase skor minimum (skor terendah) = 25% 

3. Menentukan range = 100-25 = 75 

4. Menentukan interval yang dikehendaki = 5 (sangat baik, baik, cukup baik,   

 kurang baik, dan tidak baik) 

5. Menentukan lebar interval = 75/5 = 15 
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Tabel 3.12 
Kriteria Tanggapan Guru dan Siswa tentang Media 

 

Persentase Kriteria 

86%-100% Sangat Baik 

71%-85% Baik 

56%-70% Cukup Baik 

41%-55% Kurang Baik 

25%-40% Tidak Baik 

                                          Sumber: Sudjana (2005) 

3.9.2. Analisis Data Awal 

3.9.2.1. Uji Normalitas 

Data awal pada penelitian ini adalah data pre-test dan post-test, yaitu data 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran yang dibangun 

(treatment). Hasil tersebut diuji normalitasnya menggunakan rumus Liliefors. 

Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh, kemudian diuji hipotesis nol bahwa 

sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal (Sudjana, 2005). Untuk 

pengujian hipotesis tersebut, peneliti menggunakan bantuan software SPSS 16.0. 

Berikut hipotesis yang digunakan: 

Ho = Data berasal dari populasi yang berdstribusi normal. 

Ha = Data berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal.  

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah jika nilai sig. pada output > 0,05 maka Ho 

diterima (Sudjana, 2005: 468).  

3.9.3. Analisis Data Akhir 

3.9.3.1. Uji N-gain 
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Uji N-gain digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemahaman 

konsep oleh siswa. Berikut rumus N-gain : 

  g = 
SialSkormaksim

SiSf




 

 

Tabel 3.13 

Kriteria Peningkatan Hasil Belajar 

 

Interval Koefisien Kriteria 

N-gain < 0,3 Rendah 

0,3 ≤ N-gain < 0,7 Sedang 

N-gain ≥ 0,7 Tinggi 

Sumber : Sutardi dalam Jurnal Eka (2013) 

3.9.3.2.Uji Paired Sample t-test 

 Berdasarkan populasi, uji t atau biasa disebut uji beda terdiri dari dua 

jenis, yaitu independent sample t-test dan dependent sample t-test. Analisis data 

sampel penelitian ini termasuk dalam dependent sample t-test. Syarat dependent 

sample t-test selain normal adalah saling berkaitan. Maksudnya, hasil penelitian 

diambil dari subyek atau sampel yang sama. Hasil sebelum dan sesudah 

treatment. 

Peneliti menggunakan software SPSS 16.0 untuk membantu mencari ke-

simpulan. Berikut hipotesis yang disusun: 

Ho  =  Tidak terdapat perbedaan hasil belajar PKn materi Globalisasi sebelum  

                dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia de- 

Keterangan :  

g  = gain 

Sf = nilai rata-rata kelas akhir 

Si = nilai rata-rata kelas mula-mula  
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                ngan menggunakan Adobe Flash.  

Ha  =  Terdapat perbedaan hasil belajar PKn materi Globalisasi sebelum dan  

                sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia dengan  

                menggunakan Adobe Flash. 

Kesimpulan dari hipotesis tersebut adalah jika t hitung > t table, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain media pembelajaran Flash 

memberikan pengaruh yang significant terhadap hasil belajar PKn siswa kelas 

IVB SDI Al Madina Semarang.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

4.1.1. Analisis Data Produk 

Penelitian pendahuluan dilakukan sebagai dasar dan gambaran tentang 

tindakan yang akan diambil. Kepala sekolah SD Islam Al Madina Semarang 

memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di kelas IVB. Peneliti kemu-

dian melakukan wawancara dengan guru kelas IVB guna mengetahui masalah 

yang ada di kelas IVB. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kebutuhan guna 

mengetahui kebutuhan yang diperlukan dalam pengaplikasian hasil produk pene-

litian.  

4.1.1.1. Analisis Kebutuhan 

Melalui wawancara, selain ditemukan masalah jika hasil belajar PKn pa-

ling rendah,  guru kelas juga memberikan informasi jika guru dan siswa kelas IV 

SD Islam Al Madina telah memiliki keterampilan dalam mengoperasikan kompu-

ter. Sekolah ini juga difasilitasi dengan adanya ruang komputer, tetapi belum di- 

manfaatkan sebagai sarana belajar mengajar selain mata pelajaran TIK. Atas dasar 

ini, peneliti mendapat gagasan untuk mengembangkan media pembelajaran berba-

sis multimedia yang salah satu caranya dapat diwujudkan dengan menggunakan 

Adobe Flash untuk dapat dioperasikan guru dan siswa. 
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Pengembangan media ini diharapkan mampu menjadi solusi agar 

meningkatkan minat siswa untuk belajar mata pelajaran PKn seperti mata 

pelajaran lainnya, sehingga meningkatkan hasil belajar kognitifnya. Didukung 

dengan misi SDI Al Madina yang dapat memperkuat perencanaan program 

pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia dengan mengoperasikan 

komputer, yaitu mewujudkan generasi muslim yang berkualitas di bidang IPTEK 

(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).  

Hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai dasar analisis kebutuhan 

disertai angket yang diberikan kepada siswa dan guru. Angket tersebut merupakan 

angket kebutuhan yang berisi pilihan-pilihan rencana yang akan diwujudkan ke 

dalam media. Hasil angket tersebut menunjukkan jika siswa menganggap PKn 

sebagai mata pelajaran yang biasa. Materi teralalu banyak dan guru masih sering 

menggunakan buku paket dan LKS saja. Mereka kadang-kadang membutuhkan 

media yang menarik, seperti media pembelajaran berbasis multimedia. Sebagian 

besar dari mereka menginginkan media pembelajaran dengan tampilan yang 

mengandung teks, gambar, animasi, dengan pewarnaan yang cerah disertai suara. 

Mereka lebih suka media pembelajaran interaktif. Mereka juga memerlukan soal-

soal evaluasi untuk menindaklanjuti kemampuan mereka dalam mengerjakan soal.  

Pada tahap ini, peneliti juga mengonfirmasi guru terkait materi yang 

dibutuhkan berdasarkan silabus dan bermanfaat untuk kebutuhan perolehan nilai 

pada pembelajaran selanjutnya. Pemilihan materi disesuaikan dengan media 

pembelajaran yang akan dikembangkan agar tetap relevan. Pada silabus kelas IV 

sekolah dasar terdapat materi sikap kita terhadap globalisai yang tertera dalam KD 
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(Kompetensi Dasar) 4.1, yaitu memberi contoh sederhana globalisasi di lingku-

ngannya. Materi ini tepat jika diajarkan dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis multimedia  menggunakan Adobe Flash yang menjadi ga-

gasan peneliti.  

4.1.1.2.Desain 

Pada tahap ini, peneliti menyusun isi materi yang akan ditampilkan ke 

dalam media pembelajaran yang dibangun. Peneliti kemudian membuat desain 

media (prototype). Materi di dalam media meliputi pengertian globalisasi, contoh 

pengaruh, dampak positif dan negatif, serta sikap untuk menghadapi era 

globalisasi.  Berikut ini desain media yang dirancang oleh peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.1: Desain opening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran 

Sasaran 

 

Judul materi 

Tombol Mulai 

Keluar 
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Gambar 4.2: Desain petunjuk penggunaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3: Desain menu utama 

 

 

 

 

 

 

 

    Selamat mencoba!              

PETUNJUK 

Karakter 

Tombol  digunakan untuk menuju menu utama. 

Tombol   digunakan untuk kembali ke tampilan 

sebelumnya. 

Tombol digunakan untuk ke tampilan berikutnya. 

Tombol  digunakan untuk keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakte

r  

MENU UTAMA 

KOMPETENSI 

MATERI 

EVALUASI 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4: Desain kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5: Desain menu materi 

 

 

KOMPETENSI 

         
MATERI 

PENGERTIAN 

GLOBALISASI 

 CONTOH 

PENGARUH 

GLOBALISASI 

DAMPAK 

POSITIF DAN 

NEGATIF 

SIKAP UNTUK 

MENGHADAPI 

STANDAR 

KOMPETENSI 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR TUJUAN 

PEMBELAJARAN 
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Gambar 4.6: Desain pengertian globalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7: Desain berbagai menu contoh pengaruh dari berbagai bidang 

 

PENGERTIAN GLOBALISASI 

Global adalah bola bumi tiruan atau dunia tiruan. 

 

Global atau universal artinya 

Keseluruhan yang saling berkaitan. 

 

 
Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya 

warga dunia secara umum dan menyeluruh 

menjadi kelompok masyarakat. 

Karakter 

animasi 

CONTOH PENGARUH GLOBALISASI 

GAYA HIDUP 

TRANSPORTASI 

TEKNOLOGI INFORMASI  

DAN KOMUNIKASI 

SOSIAL DAN BUDAYA 

EKONOMI 
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Gambar 4.8: Desain contoh pengaruh globalisasi di bidang gaya hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9: Desain contoh pengaruh globalisasi di bidang transportasi 

      

GAYA HIDUP 

Gambar 

berbelanja di mall 

Gambar 

 restoran cepat 

saji 

Gambar 

berbagai model 

pakaian 

keterangan keterangan keterangan 

Sumber gambar :..... 

TRANSPORTASI 

Gambar motor 
Gambar mobil 

Gambar pesawat 

terbang 

Keterangan 

Sumber gambar :….. 
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Gambar 4.10: Desain contoh pengaruh globalisasi di bidang TIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11: Desain contoh pengaruh globalisasi di bidang sosial 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                           

 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

Gambar berbagai 

alat komunikasi 

Gambar berbagai 

lambing sosial 

media 

Keterangan 

Sumber gambar :….. 

SOSIAL DAN BUDAYA 

Gambar tolong 

menolong 1 
Gambar tolong 

menolong 2 

Keterangan 

Sumber gambar :….. 
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 Gambar 4.12: Desain contoh pengaruh globalisasi di bidang budaya tradisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13: Desain contoh pengaruh globalisasi di bidang budaya modern 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                  

 

SOSIAL DAN BUDAYA 

Gambar musik 

tradisional 

Gambar musik 

tradisional 
Gambar mainan 

tradisional 

Tradisional 

 

 

 

 

 

     

                                                         

 

Gambar music 

modern 

Gambar music 

modern 

Gambar mainan 

modern 

SOSIAL DAN BUDAYA 

Modern 
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Gambar 4.14: Desain contoh pengaruh globalisasi di ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15: Desain dampak positif dan negatif globalisasi 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                                      

EKONOMI 

Gambar-gambar kerjasama antar negara. 

         

                                                                        

 

                                                     

DAMPAK NEGATIF 

GLOBALISASI 

DAMPAK POSITIF 

GLOBALISASI 
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Gambar 4.16: Desain beberapa sikap menghadapi pengaruh globalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17: Desain menu masuk ke soal evaluasi 

 

 

BEBERAPA SIKAP UNTUK MENGHADAPI 

 PENGARUH GLOBALISASI 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

         

                                                                                                           

 

 

 

 

Nama     :  

No urut :  

Kelas      :  

  

                                                                                                           

Petunjuk Pengerjaan Soal 

Petunjuk 

Mulai 
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Gambar 4.18: Desain soal evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19: Desain profil pengembang 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                     

 

         

                                                                                                           

Soal 

Pilihan ganda 

POFIL PENGEMBANG 

Nama 

NIM 

Jurusan 

Universitas 

TTL 

 

Foto 
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Peneliti menyusun 55 soal evaluasi berupa pilihan ganda untuk diujico- 

bakan di sekolah dasar. Uji coba soal dilakukan terhadap siswa kelas IVA SDN 

Bendan Ngisor Semarang, yang berjumlah 36 siswa. SD Negeri Bendan Ngisor 

berada dalam lokasi wilayah kecamatan yang sama dengan SD Islam Al Madina, 

yaitu Kecamatan Gajah Mungkur. Daya beda dan taraf kesukaran soal-soal terse- 

but pun turut dihitung dan telah dibahas di bab sebelumnya. Soal-soal terpilih ter- 

sebut dijadikan sebagai soal pre-test dan post-test. Pre-test dan post-test berguna 

untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa Jika rata-rata post-test lebih tinggi 

daripada pre-test dengan hasil N-gain minimal 0,3, maka dikatakan media 

pembelajaran yang dikembangkan berhasil meningkatkan pemahaman konsep 

siswa. 

4.1.1.3. Implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap dimana desain diwujudkan menjadi 

media pembelajaran yang nyata. Peneliti menggunakan software Adobe Flash 

CS.6 untuk mewujudkan desain yang telah dirancang. Selain dengan software 

tersebut, peneliti juga memerlukan bahan-bahan seperti gambar, suara, animasi, 

dan teks singkat untuk mendukung tampilan media agar sesuai dengan isi materi. 

Langkah-langkah yang diambil peneliti untuk mewujudkan menjadi sebuah media 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan materi dan soal-soal evaluasi. 

2. Mengutip teks dalam rangkuman materi yang telah dibuat peneliti untuk  

     ditampilkan ke dalam bentuk teks dan suara dengan cara merekam mela- 

     lui HP. 



66 
 

 

3. Mengambil gambar-gambar dari internet yang sesuai dengan isi materi dan 

desain media.  

4. Penentuan animasi. 

5. Proses produksi. 

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi, yaitu: 

1. Komputer / laptop. 

2. Software Adobe Flash CS.6 

3. Prototype. 

4. Gambar-gambar, rekaman materi, dan soal-soal evaluasi. 

Tahap produksi dilakukan dengan berpedoman pada desain media. 

Pembukaan atau opening media akan disambut dengan sebuah karakter bernama 

Globi yang akan memberi instruksi pengguna untuk menekan tombol mulai. 

Tombol mulai yang ditekan akan menunjukkan pengguna ke tampilan petunjuk 

penggunaan.  

Petunjuk penggunaan dapat digunakan pengguna untuk mengetahui ke- 

gunaan dari masing-masing tombol. Pengguna dapat menekan tombol menu uta- 

ma yang berbentuk rumah untuk melanjutkan pengoperasian media. Selanjutnya, 

pengguna akan disuguhkan dengan tampilan menu utama. Menu utama terdiri dari 

beberapa menu, yaitu kompetensi, materi, dan evaluasi, serta tombol kembali 

untuk mengulang halaman petunjuk. Menu kompetensi memperlihatkan pengguna 

ke tampilan kompetensi yang diaplikasikan ke dalam media. Kompetensi meliputi 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Menu 

materi membawa pengguna ke tampilan menu-menu materi secara umum. Materi-
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materi tersebut meliputi pengertian globalisasi, contoh-contoh pengaruh, dampak 

positif serta negatif, dan beberapa sikap untuk menghadapi pengaruh globalisasi.  

Menu evaluasi juga turut melengkapi fasilitas media pembelajaran yang dikem- 

bangkan ini. Pengguna diminta untuk memasukkan identitas (nama, nomer urut, 

dan kelas) sebelum pengguna mengerjakan soal-soal evaluasi yang berupa pilihan 

ganda. Soal-soal evaluasi tersebut berupa soal-soal pilihan ganda yang berjumlah 

20 soal. Soal-soal tersebut disajikan secara acak tetapi disertai penomeran, 

sehingga masing-masing pengguna tidak dapat mencontek. Hasil belajar setelah 

mengerjakan soal evaluasi akan ditampilkan di akhir pengerjaan disertai animasi 

sebagai reward telah berhasil melewati batas KKM atau belum.  

4.1.1.4. Pengujian 

4.1.1.4.1. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Materi 

Berdasarkan hasil validasi aspek materi, dapat diketahui kualitas media 

pembelajatan yang dikembangkan. Validasi yang dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan materi yang dibutuhkan untuk siswa. Validasi materi 

dilakukan oleh ahli materi, yaitu Bapak Harmanto, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah 

salah satu dosen Unnes jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Aspek validasi 

materi meliputi kualitas isi dan bahasa.  

Aspek kualitas isi terdiri dari indikator kesesuaian materi, kejelasan 

topik, kesesuaian soal, kemampuan materi terkait fungsi usaha PKn, hubungan 

materi dengan ketercapaian tujuan PKn, serta ruang likup PKn dalam materi. Skor 

maksimal dalam setiap indikator adalah 5. Berikut ini tabel ketentuan penilaian 

menurut deskripsi: 
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Tabel 4.1 

Ketentuan Penilaian Materi 

 

Deskripsi Skor 

Seluruh kriteria terpenuhi. 5 

Hanya tiga kriteria yang terpenuhi. 4 

Hanya dua kriteria yang terpenuhi. 3 

Hanya satu kriteria yang terpenuhi. 2 

Tidak ada criteria yang terpenuhi. 1 

    *Deskripsi terlampir 

Skor total maksimal berjumlah 40, sedangkan skor yang total yang 

diperoleh berjumlah 36. Jika dipersentasekan kelayakan materi sebesar 90%.  

Dimana 90% termasuk dalam kriteria sangat layak. Namun, ahli materi 

memberikan saran untuk merevisi dampak positif dan negatif dengan me-

nambahkan contoh kongkrit pada soal evaluasi. Berikut ini tabel perolehan skor 

untuk masing-masing indikator dalam angket lembar evaluasi oleh ahli materi:               

                                            Tabel 4.2 
Hasil Evaluasi oleh Ahli Materi 

Aspek Indikator Perolehan skor 

Aspek 

kualitas isi 

Kesesuaian isi 5 

 Kejelasan topik pembelajaran 4 

Kesesuaian soal 3 

Kemampuan materi terkait fungsi  usaha 

PKn 

5 

Hubungan materi dengan ketercapaian 

tujuan PKn 

5 

Ruang lingkup PKn dalam materi 4 

Aspek 

Bahasa 

Penggunaan bahasa 5 

Ketepatan dalam teks 5 

Total skor  36  

Skor maksimal 40  

Persentase 90%  

Kriteria Sangat layak  
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Tabel 4.3 

Revisi Soal Evaluasi 

 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

Pengaruh buruk globalisasi dapat 

kita halangi melalui …. 

a. banyak membuka internet 

b. menjalankan ajaran agama 

c. mengikuti perkembangan zaman 

d. banyak bergaul 

Banyak diberitakan kasus kejahatan 

oleh remaja karena pengaruh 

tayangan yang ditayangkan di 

televisi maupun internet. 

Seharusnya, pengaruh buruk 

globalisasi dapat kita cegah dengan 

cara  …. 

a. banyak membuka internet  

b. meningkatkan iman dan taqwa 

c. mengikuti perkembangan zaman 

d. banyak bergaul 

Kebudayaan nasional seharusnya …. 

a. dilestarikan 

b. diingat 

c. dibiarkan 

d. diubah  

Sebagai generasi muda bangsa 

Indonesia, kita wajib …. tarian-

tarian dan permainan tradisional 

Indonesia. 

a. melestarikan 

b. merekam 

c. membiarkan 

d. meninggalkan 

 



70 
 

 

Salah satu bentuk kemajuan di 

bidang komunikasi adalah…. 

a. pesawat terbang 

b. internet 

c. kafe 

d. musik metal 

Kemajuan teknologi informasi 

membuat masyarakat semakin 

mudah mendapatkan informasi yang 

cepat. Salah satu bentuk kemajuan di 

bidang teknologi informasi ditandai 

dengan adanya …. 

a. pesawat terbang 

b. internet 

c. kafe 

d. musik metal 

 

4.1.1.4.2. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Media 

Berdasarkan hasil validasi aspek media, dapat diketahui kualitas media  

pembelajaran yang dikembangkan. Validasi yang dilakukan bertujuan  untuk 

mengetahui kelayakan media yang dibangun untuk siswa. Validasi materi 

dilakukan oleh Bapak Entot Suhartono, S.Kom., M.Kom dari Akademi Manaje-

men Informatika dan Komputer (AMIK JTC) Semarang. AMIK JTC merupakan 

salah satu perguruan tinggi komputer di Kota Semarang.  

Aspek media yang dinilai meliputi aspek kualitas media, tampilan,  dan 

bahasa. Skor maksimal dalam setiap indikator adalah 5. Berikut ini tabel keten-

tuan penilaian menurut deskripsi 
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Tabel 4.4 

Ketentuan Penilaian Media 

 

Deskripsi Skor 

Seluruh kriteria terpenuhi. 5 

Hanya tiga kriteria yang terpenuhi. 4 

Hanya dua kriteria yang terpenuhi. 3 

Hanya satu kriteria yang terpenuhi. 2 

Tidak ada criteria yang terpenuhi. 1 

        *Deskripsi terlampir 

Skor total maksimal berjumlah 35. Skor total yang diperoleh berjumlah 

28. Jika dipersentasekan adalah 80%, dimana media yang dibuat dengan kriteria 

layak untuk digunakan. Ahli media memberikan saran agar pada bagian soal 

evaluasi di dalam media untuk diberi nomer dan waktu pengerjaan agar pengguna 

mengetahui sampai nomor berapa saat mengerjakan. Berikut ini tabel perolehan 

skor untuk masing-masing indikator dalam angket lembar evaluasi oleh ahli 

media:                                              

Tabel. 4.5 
Hasil Evaluasi oleh Ahli Media 

 

Aspek Indikator Perolehan skor 

Aspek kualitas media Petunjuk penggunaan 4 

Tingkat interaktifitas media 4 

Aspek tampilan Ketepatan huruf 5 

Ketepatan background  4 

 Ketepatan penyajian isi media 3 

Aspek Bahasa Penggunaan bahasa 5 

Ketepatan dalam teks dan 

dubbing 

3 

Total skor  28 

Skor maksimal 35 

Persentase 80% 

Kriteria Layak 
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   Gambar 4.20: Tampilan soal evaluasi sebelum revisi. 

          

 

 

 

 

Gambar 4.21: Tampilan soal evaluasi setelah revisi. 

4.1.1.4.3. Uji kelompok kecil  

Uji kelompok kecil merupakan simulasi yang dilakukan untuk menge- 

tahui kelayakan produk sebelum digunakan di lapangan. Peneliti mengujikan me- 

media pada 6 siswa kelas IVA siswa SD Islam Al Madina. Pertama-tama, guru 

kelas memanggil 6 siswa kelas IVA, kemudian siswa-siswa diminta untuk me- 

ngerjakan soal pre-test, setelah itu mengoperasikan media dan menjawab soal-soal 
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post-test yang telah disertakan ke dalam media pembelajaran yang dibangun. Se- 

lanjutnya, para siswa diminta mengisi angket tanggapan. Berikut hasil belajar pre- 

test dan post-test oleh 6 siswa kelas IVA. 

Tabel 4.6 

Hasil Belajar Pkn pada Uji Kelompok Kecil 

 

No. Kode Pre-test              Post-test 

1. A-1 65 75 

2. A-2 85 90 

3. A-3 85 90 

4. A-4 90 95 

5. A-5 90 95 

6. A-6 85 95 

Jumlah 500 540 

Rata-rata 83,3 90 

Selisih 6,7 

Nilai tertinggi 90 95 

Nilai terendah 65 75 

Persentase ketuntasan 83,33% 100% 

Sumber: Penelitian, 2016 
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 Gambar 4.22: Grafik perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan media pada 

uji kelompok kecil 

Berdasar hasil di atas, maka terjadi peningkatan pada rata-rata hasil 

antara sebelum (pre-test) dan sesudah menggunakan media yang dikembangkan 

(post-test).  N-gain (pencapaian pemahaman konsep) pada hasil tersebut 

menempati kriteria sedang dengan angka sebesar 0,40. Selain hasil pre-test dan 

post-test, peneliti juga meminta tanggapan siswa melalui angket. Berikut 

pernyataan yang terdapat dalam angket: 

Tabel. 4.7 

Pernyataan pada Angket Tanggapan Siswa 

 

No. Pernyataan 

1. Senang belajar PKn menggunakan media pembelajaran interaktif. 

2. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, saya merasa 

bersemangat belajar PKn. 

3. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, saya dapat 

dengan mudah mengingat materi pelajaran. 
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4. Media pembelajaran interaktif tersebut mudah digunakan. 

5. Media pembelajaran interaktif tersebut berisi gambar, animasi, dan 

teks yang menarik.  

6. Soal-soal evaluasi dalam media pembelajaran tersebut dapat saya 

kerjakan dengan mudah.  

Sumber: Penelitian, 2016 

0%

50%

100%

1 2 3 4 5 6

persentase

pernyataan

Hasil Tanggapan Siswa pada Uji Kelompok Kecil

sangat setuju

setuju

tidak setuju

sangat tidak setuju

 

Gambar 4.23: Diagram hasil tanggapan untuk setiap pernyataan terhadap   

            keseluruhan jumlah siswa pada uji kelompok kecil 

 

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan jika siswa cenderung  sangat 

setuju dan setuju dengan pernyataan-pernyataan positif tentang media pada 

angket. Hal ini menunjukkan antusiasme siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan media yang dikembangkan. Hasil persentase setiap siswa dihitung 

kemudian dihasilkan rata-rata sebesar 92,9 %. Persentase tersebut kemudian 

dikonversikan ke dalam kriteria tanggapan dan termasuk kriteria sangat baik.  

Peneliti juga meminta guru kelas untuk mengisi angket tanggapan untuk 

guru. Guru sangat setuju jika materi sudah sesuai untuk siswa kelas IV semester 2, 

media pembelajaran Flash dapat meningkatkan kemandirian, motivasi, dan 
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pengetahuan, serta membuat pembelajaran lebih menarik. Guru juga memberi 

tanggapan setuju jika materi yang di dalam media sudah sesuai dengan standar, 

kompetensi, dan mengandung nilai karakter. Soal evaluasi telah sesuai dengan 

kompetensi. Media pembelajaran yang dipraktekkan di kelas IVB tersebut dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran interaktif yang efektif dalam jam 

pembelajaran. Guru kelas IVB juga memberikan saran. Saran tersebut tertuju pada 

musik opening yang masih harus diperbaiki, yaitu agar berhenti saat menampilkan 

petunjuk penggunaan media. Secara keseluruhan guru mengungkapkan jika 

dengan menggunakan media pembelajaran  Flash dapat meningkatkan hasil bel-

ajar siswa. 

 

Gambar 4.24: Diagram hasil tanggapan setiap siswa dan guru tentang 

         media pada uji kelompok kecil 

 

Persentase setiap siswa tersebut diperoleh rata-ratanya, yaitu 92,9%. 

Persentase tersebut kemudian dikonversikan ke dalam kriteria tanggapan. 

Diperoleh kriteria sangat baik berdasarkan tanggapan para siswa peserta uji 

kelompok kecil tersebut.  

0.00%

50.00%

100.00%

A-1 A-3 A-5 Guru

Persentase 

Kode 

Persentase Tanggapan Setiap Siswa dan Guru 

Persentase Tanggapan
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Perolehan skor dari angket tanggapan guru juga dipersentasekan. 

Persentase tersbut kemudian dikonversikan ke dalam kriteria tanggapan. 

Persentase yang diperoleh sebesar 85,4%. Persentase tersebut termasuk ke dalam 

kriteria baik. 

4.1.1.4.4. Media Pembelajaran Berbasis Multimedia dengan Menggunakan    

       Flash 

Berikut ini tampilan media pembelajaran menggunakan Flash yang 

dikembangkan:  

 

Gambar 4.25: Tampilan opening media 

Pada tampilan gambar 4.25, siswa atau pengguna akan melihat tampilan 

opening dari media pembelajaran. Pada bagian ini terdapat sambutan berupa mu-

sik berjudul Beautiful Morning yang menggairahkan motivasi belajar penggguna 
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dan juga pengisi suara yang mengajak pengguna menekan tombol mulai. Ketika 

pengguna menekan tombol mulai maka suara akan berhenti.  

Petunjuk penggunaan menjelaskan kepada pengguna untuk mengetahui 

arti dari tombol-tombol yang membantu pengguna. Tombol menu utama 

disimbolkan dengan gambar rumah. Maksudnya, apabila pengguna menekan 

tombol tersebut, tampilan akan berubah menjadi tampilan menu utama. Panah ke 

kiri merupakan tombol kembali untuk ke tampilan sebelumnya. Panah ke kanan 

merupakan tombol untuk ke tampilan berikutnya. Tombol X merupakan tombol 

keluar, untuk menutup media pembelajaran.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26: Tampilan petunjuk penggunaan media pembelajaran Flash. 
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Gambar 4.27: Tampilan menu utama media pembelajaran Flash. 

Pada menu utama, pengguna disajikan menu-menu pilihan yang dapat 
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mempermudah pengguna untuk menentukan apa yang akan ditampilkan.   

  

 

Gambar 4.28 merupakan isi dari menu kompetensi. Pada bagian tersebut 

pengguna dapat menekan kompetensi mana saja yang ingin diketahui. Terdapat  

sederet menu, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan 

pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29: Tampilan menu materi. 

Menu pada gambar 4.29  merupakan isi dari menu materi. Terdapat ber- 

bagai menu yang disajikan, yaitu materi pengertian globalisasi, contoh pengaruh  

globalisasi, dampak positif dan negatif, serta sikap untuk menghadapi. Pengguna  

dapat memilih menu mana dahulu yang ingin dibuka. Masing-masing menu  

Gambar 4.28: Tampilan kompetensi. 
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mengandung isi berupa materi yang disajikan dengan berbagai kombinasi teks, 

suara, animasi, dan gambar. 

Tampilan pengertian globalisasi dimulai dari pengertian globe, global 

atau universal, kemudian pengertian utuh globalisasi. Tidak hanya teks, tampilan 

tersebut disertai gambar bumi, dan suara, untuk memperjelas visualisasi maupun 

audio bagi pengguna. 

 

         

Gambar 4.30: Tampilan pengertian globalisasi. 
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Gambar 4.31: Tampilan menu-menu contoh pengaruh globalisasi. 

Peneliti mendesain materi contoh pengaruh dengan menggolongkannya 

menjadi berberapa bidang. Bidang-bidang tersebut menjadi pilihan menu dalam 

materi contoh pengaruh. Pengaruh globalisasi dibagi menjadi 5, yaitu pengaruh 

dalam globalisasi di bidang gaya hidup, transportasi, teknologi informasi dan ko-  

munikasi, sosial budaya, dan ekonomi. 



83 
 

 

 

      

Gambar 4.32: Tampilan contoh pengaruh globalisasi di bidang gaya hidup. 

Tampilan pada menu gaya hidup berisi pengertian gaya hidup dan gam- 

bar pengaruh globalisasi di bidang gaya hidup, seperti berbelanja di mall, makan 

makanan di restoran cepat saji, dan berbagai model berpakaian. Tampilan ini juga 

dilengkapi suara yang dapat memperjelas materi, sedangkan contoh pengaruh 

globalisasi di bidang transportasi meliputi ketergantungan masyarakat modern 

dengan alat transportasi yang berguna menempuh jarak dengan cepat dan mudah. 

Materi pada bagian ini dilengkapi tampilan gambar alat-alat transportasi dan 

suara.  
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Gambar 4.33: Tampilan contoh pengaruh globalisasi di bidang transportasi. 

Contoh pengaruh globalisasi di bidang sosial dan budaya meliputi materi 

dengan 3 tampilan bagian. Pertama, berisi gambar-gambar pengaruh globalisasi di 

bidang sosial seperti gambar-gambar tim yang saling tolong menolong dalam 

bencana. Pada tampilan budaya, disajikan budaya dari segi musik, tarian, dan 

permainan  tradisional. Pada tampilan ketiga, budaya dalam modern, dengan dari 

sudut pandang music, tarian, dan permainan. 

 

 

 

                               

 

Gambar 4.34: Tampilan budaya tradisional. 
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Gambar 4.35: Tampilan budaya modern. 

 

     

 

 

 

  

 

Gambar 4.36: Tampilan pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. 
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Gambar 4.37: Tampilan menu dampak positif dan negatif. 

Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak-dampak 

tersebut disajikan kedalam dua tampilan menu. Ketika salah satu menu diklik, 

maka akan disajikan berbagai dampak dalam bentuk teks. 

   

     

 

 

 

 

Gambar 4.38: Tampilan beberapa sikap menghadapi pengaruh globalisasi. 
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Gambar 4.39: Tampilan  log in ke menu evaluasi. 

Pada media pembelajaran ini juga ditampilkan sikap-sikap untuk meng- 

hadapi pengaruh globalisasi yang dapat dibuka dari menu materi. Pada tampilan 

ini, menu disajikan ke dalam bentuk teks dan suara. 

Tampilan Log in tersaji  jika pengguna memilih menu evaluasi. Tampilan 

ini sebagai syarat untuk dapat membuka soal-soal evaluasi. Dalam tampilan ini ju- 

ga disajikan petunjuk pengerjaan soal. Pengguna harus mengisi identitas berupa  

nama, nomor urut, dan kelas serta menekan tombol mulai untuk masuk ke dalam  

soal-soal evaluasi. Tombol mulai tidak akan menampilkan soal evaluasi jika peng- 

guna tidak mengisi identitas. 
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Gambar 4.40: Tampilan soal evaluasi. 

Soal-soal evaluasi berjumlah 20 butir, dilengkapi dengan pilihan ganda. 

Soal-soal tersebut sama sengan soal pre-test tetapi ditampilkan di dalam media. 

Waktu pengerjaan 20 butir soal evaluasi ini selama 15 menit. Skor untuk masing-

masing soal yang terjawab benar adalah 5. Akumulasi skor yang didapatkan akan   

ditampilkan pada akhir pengerjaan  soal evaluasi, disertai animasi yang 

mengekspresikan berhasil melewati KKM (70) atau tidak. 
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Gambar 4.41: Tampilan hasil evaluasi. 

 

 

 

Gambar 4.42: Tampilan profil pengembang. 

 

 

 

4.1.1.4.5. Penerapan pada Kelas Eksperimen 

Penerapan pada kelas sampel adalah penerapan produk pada sampel yaitu 

kelas IV B. Pertama-tama seluruh siswa diminta untuk pindah ke ruang komputer 

yang dimiliki oleh SD Islam Al Madina Semarang. Siswa siswi diminta untuk  

mendengarkan ceramah dari guru mengenai materi globalisasi yang diangkat 

sebagai topik yang diaplikasikan ke dalam  media. Guru mengajar menggunakan 

media Power Point yang ditampilkan di layar sebelum  pelaksanaan pengambilan 
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data pre-test. Selanjutnya siswa siswi mengerjakan soal pre-test yang telah dibuat 

peneliti. Soal pre-test berbentuk paper based test. 

Pada pembelajaran selanjutnya, guru memberi instruksi para siswa untuk 

mengoperasikan media pembelajaran Flash yang sudah ada di masing-masing  

personal computer. Setelah memperhatikan materi yang disajikan dalam media 

menggunakan alat bantu earphone, siswa-siswi kemudian mengerjakan soal post-

test yang tersedia di dalam media pembelajaran. Siswa diminta menuliskan hasil 

belajar di secarik kertas yang telah dibagikan oleh guru, kemudian mengum- 

pulkannya ke guru. Siswa juga diminta mengisi angket tanggapan mengenai 

media pembelajaran Flash yang baru saja digunakan. Berikut hasil pre-test dan 

post-test siswa kelas IVB. 

 Tabel 4.8 
Hasil Belajar PKn pada Kelas Eksperimen 

No. Kode Pre-test Post-test 

1. B-1 80 85 

2. B-2 70 85 

3. B-3 75 90 

4. B-4 70 85 

5. B-5 65 75 

6. B-6 70 75 

7. B-7 75 80 

8. B-8 60 85 

9. B-9 100 100 

10. B-10 75 90 

11. B-11 65 85 

12. B-12 80 75 

13. B-13 50 65 

14. B-14 85 80 

15. B-15 70 75 

16. B-16 50 80 

17. B-17 70 80 

18. B-18 75 100 

19. B-19 60 80 
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Gambar 4.43: Grafik hasil belajar PKn pada kelas eksperimen. 

 

 

20. B-20 90 90 

Jumlah 
1435 1660 

Rata-rata 71,75 83 

Selisih 11,25 

Nilai tertinggi 100 100 

Nilai terendah 50 65 

Persentase ketuntasan 70% 95% 
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4.1.2. Analisis Data Awal 

Hasil pre-test dan post-test tersebut kemudian diuji kenormalannya 

dengan rumus Liliefors. Uji normalitas digunakan sebagai syarat perhitungan 

parametris untuk mencari hipotesis simpulan pada uji Paired t- test. 

4.1.2.1. Uji normalitas hasil pre-test dengan rumus Liliefors. 

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah jika nilai sig. pada output > 0,05 

(ignifikansi α(5%)), maka data berasal populasi berdistribusi normal. Berikut ini 

output uji normalitas menggunakan Liliefors dari SPSS 16.0: 

Tabel 4.9 

Distribusi Hasil Belajar Kognitif Pre-test PKn Siswa 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NilaiPretest 
.145 20 .200

*
 .962 20 .592 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

 

 

 

 

Gambar 4.44: Diagram normalitas pre-test. 
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Kesimpulan normalitas Pre-test adalah jika Sig > α, maka Ho diterima. Nilai 

signifikansi α 5% adalah 0,05. Hasil signifikansi dari pre-test adalah 0,200. 

Kesimpulannya, data tersebut normal. 

4.1.2.2. Uji normalitas hasil post-test dengan rumus Liliefors.  

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah jika nilai sig. pada output > 0,05 

(signifikansi (5%)), maka data berasaldari populasi berdistribusi normal. Berikut 

ini output uji normalitas menggunakan Liliefors dari SPSS 16 

 

Tabel 4.10 

Distribusi Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Post-test PKn Siswa 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NilaiPosttest .157 20 .200
*
 .941 20 .256 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   
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Gambar 4.45: Diagram normalitas post-test. 

Kesimpulan normalitas Pre-test adalah jika Sig > α, maka Ho diterima. Nilai 

signifikansi α 5% adalah 0,05. Hasil signifikansi dari pre-test adalah 0,200. 

Kesimpulannya, data tersebut normal. 

Data normal digunakan sebagai syarat perhitungan parametris 

selanjutnya.  

4.1.3. Analisis Data Akhir 

4.1.3.1. Uji N-gain 

Uji N-gain digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemahaman 

konsep siswa. Berikut hasil perhitungannya: 
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Dikatakan sedang karena hasil perhitungan, yaitu 0, 39823. Hasil tersebut 

termasuk dalam kriteria keberhasilan pemahaman yang sedang.  

4.1.3.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan uji-t, yaitu apabila t hiung lebih kecil dari t 

tabel, maka Ha ditolak. Jika t hitung lebih besar dibanding t tabel maka Ha 

diterima.  

Ho =   Tidak terdapat perbedaan hasil belajar PKn materi Globalisasi  sebelum  

            dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia  

            dengan menggunakan Adobe Flash.  

Ha =   Terdapat perbedaan hasil belajar PKn materi Globalisasi sebelum dan sesu-    

            dah menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia dengan meng- 

           gunakan Adobe Flash. 

Tabel 4.11 
Uji Paired t-Test 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 

1 

Posttest – 

Pretest 

11.25

0 
9.984 2.232 6.578 15.922 5.039 19 .000 

N-gain         : 0.39823 

       Kesimpulan: Sedang 
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t hitung (5.039) > t tabel (2.09302405)  atau   p value (0.00) < 0.05 (95% 

kepercayaan) 

Kesimpulan 

Ho ditolak, sehingga terdapat perbedaan hasil belajar PKn materi Globalisasi 

antara sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis  

multimedia menggunakan Adobe Flash di kelas IV SD Islam Al Madina 

Semarang. 

Berdasar hasil di atas, maka terjadi pengingkatan rata-rata antara 

sebelum dan sesudah menggunakan media. Selain hasil pre-test dan post- test, 

peneliti juga  meminta tanggapan siswa melalui angket. Berikut hasil tanggapan 

angket siswa pada kelas eksperimen: 

Gambar 4.46: Diagram hasil tanggapan siswa berdasarkan setiap pernyataan 

pada kelas eksperimen 
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Gambar 4.47: Diagram hasil tanggapan setiap siswa pada kelas eksperimen 

 

Persentase setiap siswa tersebut diperoleh rata-ratanya, yaitu 85,06%. 

Persentase tersebut kemudian dikonversikan ke dalam kriteria tanggapan. 

Diperoleh kriteria baik berdasarkan tanggapan para siswa peserta kelas 

eksperimen tersebut. 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Pemaknaan Temuan  

4.2.1.1.Pengembangan Media 

Pengembangan media pembelajaran PKn berbasis multimedia dengan 

menggunakan Adobe Flash telah dilaksanakan peneliti melalui beberapa tahap, 

meliputi  analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Pada tahap 

analisis kebutuhan, peneliti menemukan masalah dan potensi yang ada di SD 

Islam Al Madina Semarang. Masalah yang ditemukan peneliti adalah motivasi sis-
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wa dalam pembelajaran PKn masih kurang. Siswa masih pasif dalam pelaksanaan 

pembelajaran.  Guru kelas menuturkan bahwa pada tahun ajaran 2015/2016 minat 

siswa terhadap mata pelajaran PKn tidak seperti minat pada mata pelajaran 

lainnya, sehingga  mengakibatkan hasil belajar Ujian Akhir Semester (UAS) siswa 

kelas IVB masih  rendah. Selain itu, banyak siswa yang kesulitan memahami 

materi karena materi yang terlampau banyak dan sumber belajar yang terbatas. 

Guru belum menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia sebagai alat 

bantu mengajar  metode ceramah yang selama ini digunakan. Padahal, SD Islam 

Al Madina Semarang memiliki potensi ruang komputer beserta sejumlah 

komputer yang dapat dimanfaatkan. Berdasarkan masalah dan potensi di atas 

peneliti merasa perlu mengembangkan media  pembelajaran berbasis multimedia 

dengan menggunakan Adobe Flash yang dapat dioperasikan oleh masing-masing 

siswa kelas IVB dengan memanfaatkan masing-masing personal computer di 

ruang komputer. 

Selanjutnya, peneliti menentukan materi yang diterapkan dengan 

menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Untuk mengetahui media 

yang seperti apa yang akan diwujudkan, peneliti membagikan angket kebutuhan 

guru dan siswa kelas IVB SD Islam Al Madina. Kemudian peneliti menyusun 

materi dan soal-soal evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam hasil belajar 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IV, yaitu standar kompetensi 

ke-4 (menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya). Kompetensi 

dasarnya adalah 4.1. memberi contoh sederhana globalisasi di lingkungannya. 

Indikator yang digunakan meliputi menjelaskan pengertian globalisasi, 
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mengaitkan contoh pengaruh globalisasi terhadap lingkungan, menyebutkan 

dampak positif dan negatif, serta menentukan sikap terhadap globalisasi.  

Berdasarkan indikator, materi dalam standar kompetensi tersebut  sesuai 

jika dapat disampaikan dengan media pembelajaran berbasis multimedia. Multi-

media merupakan serangkaian media yang terdiri lebih dari satu media dan 

digunakan bersamaan. Sesuai pendapat Musfiqon (2012: 186) jika semakin ber-

variasi media yang digunakan, maka pesan atau materi pembelajaran akan sampai 

dengan optimal diterima peserta didik. Begitu juga dengan pendapat Nana 

Sudjana dan Ahmad Rifa’i jika kriteria pemilihan media berdasarkan 

ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini dikatakan tepat 

karena produk media pembelajaran Flash dapat digunakan untuk menyampaikan 

materi globalisasi. 

Tahap kedua, peneliti membuat desain  produk ke dalam prototype 

Sebelum menyusun prototype, peneliti membuat ringkasan materi beserta 55 soal 

yang akan diujicobakan untuk mencari kevalidan dari soal-soal tersebut. Selain 

valid, soal harus reliabel serta berdaya beda baik. Prototype yang dibuat kemudian  

diwujudkan ke dalam bentuk produk media pembelajaran berbasis multimedia 

menggunakan Adobe Flash. Desain yang dirancang peneliti menentukan 

pengembangan media yang diwujudkan. Desain dibuat dengan tombol-tombol 

penghubung antara satu menu ke menu yang lain sehingga menjadikan media 

pembelajaran tersebut sebagai media pembelajaran berbasis multimedia yang 

interaktif. Multimedia interaktif merupakan multimedia dimana pengguna dapat 

mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan ditampilkan (Iwan 
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Binanto, 2010). Beberapa keuntungan dari penggunaan multimedia interaktif 

menurut Wina Sanjaya (2012: 226) bahwa bersifat tidak membosankan, 

memberikan pilihan menu yang beragam sehingga siswa sebagai pemakai media 

memiliki kesempatan untuk memilih menu pilihan yang lebih disukai, serta lebih 

memiliki keanekaragaman materi yang dapat dipahami siswa. 

Tahap ketiga adalah tahap implementasi. Implementasi adalah per-

wujudan dari desain menjadi sebuah media. Perwujudan desain menjadi media 

tersebut menggunakan software Adobe Flash CS.6, dimana terdapat beberapa 

kelebihan menggunakan software ini, di antaranya hasil akhir Flash lebih kecil 

setelah dipublish, mampu mengimpor hampir semua file gambar dan audio, dan 

dapat membentuk file executable (*.exe) sehingga dapat di- jalankan pada PC 

manapun tanpa menginstal terlebih dahulu program Flash. 

Setelah produk selesai diwujudkan, peneliti kemudian melakukan tahap 

pengujian. Pengujian adalah tahap dimana desain produk melalui tahap validasi 

oleh para ahli dan uji kelompok kecil kemudian diterapkan pada kelas ekspe- 

rimen. Terdapat dua ahli dalam validasi produk ini, yaitu ahli materi dan ahli 

media. Uji kelayakan oleh ahli materi dan media ini sesuai dengan aspek uji 

kelayakan media penelitian yang sudah ada. Aspek-aspek pada angket validasi 

kedua tim ahli tersebut merupakan pengembangan dari jurnal penelitian oleh 

Rizki Bayu, Norma Sidik, dan Siti Fatimah  tahun 2015. Aspek validasi materi 

meliputi aspek kualitas isi dan bahasa, sedangkan aspek validasi media meliputi 

aspek kualitas media, tampilan, dan bahasa. 
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Peneliti kemudian melakukan uji kelompok kecil pada 6 siswa kelas IVA 

SD Islam Al Madina. Keenam siswa kelas IVA tersebut mengerjakan soal-soal 

evaluasi sebelum (pre-test) dan sesudah menggunakan media (post-test) serta 

mengisi angket tanggapan. Seluruh hasil belajar siswa dalam uji kelompok kecil 

mengalami peningkatan sesudah menggunakan media pembelajaran. Rata-rata 

pre-test 83,3, sedangkan rata-rata post-test 90. Hasil angket tanggapan tersebut 

memberikan kesimpulan jika media pembelajaran yang dikembangkan dalam 

kriteria sangat baik dengan persentase 92,9%. Temuan tersebut seperti pada jurnal 

pengembangan tahun 2012 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran 

Biologi Pokok Bahasan Ekosistem Guna Peningkatan Prestasi Siswa Kelas VII 

SMP Negeri Subang jika materi yang disampaikan menggunakan media dapat 

mempengaruhi hasil belajar menjadi meningkat.  

Angket tanggapan juga diberikan kepada guru kelas IVB, yang 

mendampingi saat uji kelompok kecil berlangsung. Hasil angket tersebut me-

nunjukkan jika media pembelajaran yang diujicobakan mendapat respon yang 

positif. Hasil perolehan skor pada angket tanggapan guru menunjukkan jika media 

pembelajaran termasuk ke dalam kriteria baik dengan persentase 85,41%. 

4.2.1.2.Kelayakan Produk 

Kelayakan produk ditentukan dari hasil evaluasi validator. Validator pada 

penelitian ini adalah ahli materi dan ahli media. Ahli materi maupun media bertu-

juan untuk mengevaluasi seberapa layak materi dan media yang dikembangkan 

serta memberikan saran atau revisi jika perlu. Bapak Harmanto, S,Pd., M.Pd dari 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Semarang yang memiliki 
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keahlian di bidang Pendidikan Kewarganegaraan adalah ahli materi dalam 

pengembangan ini. Validasi media dilakukan oleh Bapak Entot Suhartono, 

S.Kom, M.Kom dari AMIK JTC Semarang.  

Persentase yang diperoleh dari evaluasi ahli materi adalah 93%, dimana 

materi termasuk ke dalam kriteria sangat layak tetapi ada saran perlunya contoh 

kongkrit, terutama pada dampak positif dan negatif pada soal evaluasi. Pada 

evaluasi media, perolehan persentase yang didapat dari ahli media adalah 80%. 

Persentase tersebut masuk dalam kriteria media layak untuk digunakan. Saran dari 

ahli media yaitu perlunya penambahan penomeran dan waktu pada soal evaluasi. 

Berdasarkan validasi dari para ahli tersebut tersebut, peneliti melakukan revisi 

sebanyak 1 kali. 

Persentase sangat layak dan layak dari ahli materi dan ahli media, serta 

tanggapan positif disertai adanya peningkatan hasil belajar seluruh siswa peserta 

pada uji kelompok kecil menunjukkan jika media yang dikembangkan dapat 

digunakan dalam kelas eksperimen. Ketepatan dalam tujuan pembelajaran, guru 

dapat menggunakan media tersebut, serta tersedianya waktu untuk menggunakan 

dan sesuai taraf berpikir siswa merupakan beberapa kriteria-kriteria pembelajaran 

yang baik digunakan menurut Nana Sudjana dan Rifa’is (dalam Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain, 2013). Kelayakan media pembelajaran untuk di-

gunakan berkaitan dengan perlunya media sebagai alat bantu untuk mem-

permudah sampainya materi pelajaran kepada siswa. 

Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan dalam Fathurrohman dan 

Wuri.W (2010) menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rifa’i terkait kehadiran media 
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dalam sebuah proses belajar mengajar, yaitu pengajaran akan lebih menarik minat 

siswa sehigga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran akan lebih 

jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan 

siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Metode mengajar akan lebih 

bervariasi. 

4.2.1.3. Perbedaan Hasil Belajar Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media  

Perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan media dapat 

diketahui setelah melakukan perlakukan pada kelas eksperimen. Perlakuan di-

lakukan pada kelas sampel atau disebut sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas IVB 

SD Islam Al Madina Semarang. Dari data yang diperoleh, skor rata-rata pre-test 

adalah 71, 75 dan post-test 83.  Hal tersebut menunjukkan jika 16 siswa atau 80% 

dari seluruh siswa (N=20) mengalami peningkatan hasil belajar PKn sesudah 

menggunakan media pembelajaran PKn menggunakan Adobe Flash, walaupun 

ada 2 siswa yang mendapatkan hasil belajar yang sama antara pret-test dan post-

test. Sisanya (2 siswa), menurun sesudah menggunakan media. Terdapat 6 siswa 

yang belum tuntas pada hasil pre-test, sedangkan hanya ada 1 siswa yang belum 

tuntas pada post-test (KKM=70).  

Selain terjadinya peningkatan hasil belajar antara pre-test dan post-test 

pada sebagian besar siswa di kelas tersebut, pengumpulan data juga melibatkan 

angket tanggapan untuk mengetahui tanggapan siswa tentang penggunaan media 

pembelajaran yang dikembangkan. Berdasarkan angket tersebut, sebagian besar 

siswa merasa senang, semangat, mudah mengingat materi dan menggunakan, serta 
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isi media yang menarik. Soal-soal evaluasi post-test menjadi mudah dikerjakan 

sesudah menggunakan media. 

Peningkatan hasil belajar PKn dan tanggapan positif dari siswa kelas IVB 

SD Islam Al Madina Semarang sesudah menggunakan media pembelajaran 

berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash sebesar 85,06% dengan kriteria 

baik tersebut menunjukkan jika media dapat mempertinggi hasil belajar. 

Peningkatan tersebut membuktikan alasan media dapat mempertinggi hasil belajar 

dari sudut pandang manfaat menurut Fatah Syukur (2005: 126), yaitu pengajaran 

lebih menarik minat siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar, bahan 

pengajaran lebih jelas maknanya sehingga mudah dikuasai dan dipahami siswa. 

Dari hasil pengujian uji paired t-test, dapat disimpulkan jika terdapat per-

bedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan 

media pembelajaran PKn menggunakan Adobe Flash. Pemahaman konsep ber-

dasarkan hasil perhitungan dengan rumus N-gain juga dalam kriteria sedang. Pe-

nelitian ini mendukung penelitian-penelitan yang sudah ada, di antaranya 

penelitian oleh Sawsan Nusir yang bertujuan menyelidiki dampak memanfaatkan 

multimedia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar pada subyek yang menggunakan program yang dikembangkan daripada 

yang tidak. Penelitian oleh Rita Jain (2012) yang berjudul “Study of Digital 

Learning and its Implementation on Student Mobility in Enginering Education” 

merupakan penelitian yang dilakukan karena latar belakang perkembangan 

teknologi dan meminimalisir penggunaan kertas. Hal tersebut menunjukkan jika 

penggunaan multimedia disertai pemanfaatan computer based test memiliki 
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kelebihan yaitu ekonomis. Tidak hanya itu, tetapi pemanfaatan multimedia seperti 

pada penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran PKn Berbasis 

Multimedia Interaktif untuk SMP Kelas VIII” oleh Desy Pujiastuti menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 

pada saat pembelajaran PKn dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan 

Adobe Flash yang dikembangkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

terutama pada mata pelajaran PKn materi globalisasi.  

4.2.2. Implikasi Hasil Penelitian 

4.2.2.1.Implikasi Teoritis 

Berdasarkan pembahasan, bahwa menggunakan media pembelajaran 

berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash dapat meningkatkan hasil belajar 

PKn siswa kelas IVB SD Islam Al Madina Semarang. Penggunaan media pem-

belajaran ini juga dapat membuat pengajaran lebih menarik minat siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pengajaran lebih jelas maknanya 

dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Metode 

mengajar pun menjadi lebih bervariasi (Nana Sudjana dan Rifa’I dalam Fathu-

rrohman dan Wuri.W, 2010). Secara teoritis, media pembelajaran berbasis mul-

timedia degan menggunakan Adobe Flash mampu meningkatkan kualitas pem-

belajaran sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk penelitian-penelitian se-

lanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran PKn.  
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4.2.2.2.Implikasi Praktis 

Implikasi praktis dalam penelitian ini dapat membuat siswa belajar 

dengan media pembelajaran yang baru, kemudian termotivasi untuk belajar lebih, 

dengan demikian hasil belajar PKn siswa menjadi meningkat. Pengembangan 

media pembelajaran ini dapat pula mendorong guru dan peneliti sebagai calon 

guru untuk selalu menggali kreatifitas diri dalam menggunakan media pem-

belajaran yang relevan sehingga menarik minat siswa untuk belajar dengan 

suasana kelas yang efektif, aktif, dan menyenangkan.  Pihak sekolah pun dapat tu-

rut menambah wawasan untuk mengembangkan media pembelajaran.  

4.2.2.3.Implikasi Pedagogis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis 

multimedia dapat digunakan dalam pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar 

PKn siswa, terutama dalam materi yang relevan seperti materi Globalisasi. 

Peningkatan hasil belajar siswa tersebut merupakan salah satu dampak dari 

kemampuan dalam kompetensi pedagogik, yaitu dalam aspek memotivasi siswa 

agar bergairah dalam belajar (Djumiran, 2009). Kompetensi pedagogik adalah ke-

mampuan mengelola pembelajaran.  
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BAB V 

                SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia 

dengan menggunakan Adobe Flash untuk siswa kelas IV SD Islam Al Madina 

Semarang dan hasil serta pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran PKn berbasis multimedia dengan 

menggunakan Adobe Flash telah dilaksanakan peneliti melalui beberapa 

tahap menurut model Waterfall, meliputi analysis (analisis kebutuhan), 

design (desain), implementation (implementasi), dan testing (pengujian). 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara, 

angket, dan data dokumentasi daftar nilai hasil belajar Ujian Akhir Semester 

I. Berdasarkan hasil wawancara dan daftar nilai hasil belajar Ujian Akhir 

Semester I kelas IVB tahun 2015/2016, ditemukan bahwa PKn menjadi 

mata pelajaran dengan nilai terendah. Didukung hasil angket kebutuhan 

siswa dan guru yang menyatakan perlunya media pembelajaran yang 

menarik dalam mata pelajaran PKn. Pada tahap desain, peneliti 

menggunakan prototype untuk diwujudkan menjadi produk dalam tahap 

implementasi. Tahap terakhir adalah tahap pengujian yang meliputi uji kela- 
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yakan dari ahli materi, media, dan uji kelompok kecil. Setelah direvisi, 

produk kemudian dapat digunakan pada kelas eksperimen.    

2. Kelayakan produk media pembelajaran yang dikembangkan ditentukan 

melalui tahap validasi oleh ahli materi dan media, serta hasil uji kelompok 

kecil. Berdasarkan evaluasi oleh ahli materi, produk memperoleh kelayakan 

dengan persentase sebesar 93% yang berarti sangat layak tetapi ada 

saran/revisi dan oleh ahli media mendapat skor kelayakan dengan persentase 

80% yang berarti layak tetapi ada saran/revisi. Perlu adanya revisi terutama 

dampak positif dan negatif yaitu penambahan contoh kongkrit pada soal 

evaluasi, sedangkan perlunya penambahan penomeran dan waktu 

pengerjaan soal evaluasi pada media. Pada uji kelompok kecil diperoleh 

peningkatan hasil belajar PKn sesudah menggunakan media dengan 

pencapaian pemahaman sebesar 0,4 yang termasuk pada kriteria sedang. 

3. Berdasarkan hasil eksperimen di kelas sampel, rata-rata pre-test (sebelum 

menggunakan media) adalah 71,75, sedangkan rata-rata post-test (sesudah 

menggunakan media) adalah 83. Menurut perhitungan uji paired t-test 

dihasilkan thitung (5.039) > ttabel (2.093), hal tersebut dapat disimpulkan jika 

media pembelajaran Flash memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

hasil belajar PKn siswa kelas IVB SDI Al Madina. Peningkatan hasil belajar 

tersebut membuktikan jika terdapat perbedaan antara hasil belajar PKn 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis 

multimedia dengan menggunakan Adobe Flash. 
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5.2. SARAN 

1. Bagi Siswa 

Produk yang dikembangkan dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa 

secara mandiri di rumah. 

2. Bagi Guru  

Guru disarankan dapat memanfaatkan keefektifan penggunaan media  pembe-

lajaran menggunakan Adobe Flash pada mata pelajaran lainnya. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah disarankan agar dapat mengembangkan media pembelajaran dengan 

mengoptimalkan pengoperasian fasilitas komputer yang ada. 
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Lampiran 1 

 

WAWANCARA 

Narasumber : Maulana Dias Putra, S.Pd 

Guru kelas : IV 

Berikut ini merupakan dialog hasil wawancara dengan guru kelas IVB.  

Garis besar pertanyaan = P 

Jawaban narasumber    = J 

 

P : Saya Farida, dari PGSD Unnes. Terimakasih Bapak sudah meluangkan  

     Waktu Bapak. Saya ingin mengetahui masalah yang ada di kelas IVB. Mata  

      pelajaran apa yang hasilnya paling rendah? 

J  : PKn  

P : Berdasarkan nilai apa, Pak? 

J : Nilai rata-rata UAS.  

P : Penyebabnya apa, Pak? 

J : Materi terlalu luas, sulit dihafal. PKn sekarang materinya sulit. 

P : Apa Bapak pernah menggunakan media? 

J : Pernah, saya pernah menggunakan gambar. 

P : Apa Bapak pernah mencoba menggunakan Power Point?  

J : Pernah, tapi hanya Power Point sederhana dan anak-anak tetap saja kurang  

     tertarik, tidak seperti mata pelajaran lain.  

P : Fasilitas apa saja dari sekolah yang dapat digunakan Bapak untuk mendukung  

     pembelajaran agar siswa tertarik belajar? Terutama belajar PKn? 

J : Ada LCD yang dapat menunjang siswa. Namun, tetap saja siswa kalau tidak  
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Lampiran 2  

HASIL UJIAN AKHIR SEMESTER 1 KELAS IVB SD ISLAM AL 

MADINA ANGKATAN 2015/2016 
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Lampiran 3 

PENGGALAN SILABUS 
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Lampiran 4 

KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN SISWA 

Aspek  Indikator Nomor 

item 

1. Minat 

siswa 

dengan 

mata 

pelajaran 

PKn 

a. Minat siswa terhadap mata 

pelajaran Pkn 

b. Materi apa yang paling disukai 

c. Materi apa yang paling 

dikuasai 

d. Masalah yang sering dijumpai 

dalam mempelajari mata 

pelajaran PKn 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

2. Kebutuh

an 

adanya 

media 

pembela-

jaran 

pada 

mata 

pelajaran 

PKn 

a. Media yang biasa digunakan 

b. Ketertarikan terhadap media 

yang sering digunakan 

c. Efektifitas media yang biasa 

digunakan 

d. Efektifitas media baru oleh 

siswa 

e. Jenis media yang diharapkan 

siswa 

f. Multimedia 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

3. Aspek 

kebutuh-

an isi 

media 

pembela-

jaran  

a. Tujuan Pembelajaran 

b. Pengertian 

c. Contoh-contoh 

d. Dampak 

e. Cara menyikapi 

f. Soal-soal latihan 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

4. Aspek 

multi-

media 

 

a. Dibutuhkan suara atau tidak 

b. Menu interaktif 

c. Gambar berjalan atau animasi 

d. Warna tampilan 

17 

18 

19 

20 
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Lampiran 5 

KISI-KISI ANGKET KEBUTUHAN GURU 

Aspek Indikator Nomor 

item 

1. Pembelajaran 

PKn 

a. Penguasaan siswa 

terhadap pelajaran 

PKn 

b. Perlu tidaknya 

menguasai materi 

pelajaran PKn 

1 

 

2 

2. Kebutuhan 

adanya media 

pembelajaran 

berbasis 

multimedia 

dalam 

pembelajaran 

PKn 

a. Media yang telah 

digunakan 

b. Efektifitas media 

yang telah 

digunakan 

c. Harapan media yang 

digunakan untuk 

menarik minat siswa 

d. Tanggapan media 

yang berbasis 

multimedia 

 

3  

 

4 

5 

 

6 

 

3. Aspek 

kebutuhan isi 

media 

pembelajaran 

a. Tujuan pembelajaran 

b. Pengertian 

c. Contoh-contoh 

d. Dampak 

e. Cara menyikapi 

f. Soal-soal latihan 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

4. Aspek 

multimedia 

a. Dibutuhkan suara 

atau tidak 

b. Menu interaktif 

c. Gambar berjalan 

atau animasi 

d. Warna tampilan 

e. Saran terhadap 

media yang 

digunakan 

13 

 

14 

15 

 

16 

17 
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Lampiran 6 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn  

KELAS IV SD 

Nama   : 

No Urut :  

Petunjuk 

1. Gunakan tanda centang(  ) untuk memilih jawaban 

2. Pilihlah jawaban sesuai fakta yang ada 

3. Hanya diperbolehkan memilih satu jawaban 

Pertanyaan 

1. Apakah pelajaran PKn menyenangkan? 

(...) Sangat menyenangkan 

(...) Biasa saja 

(...) Tidak menyenangkan 

2. Bab apa yang paling disukai dalam pelajaran PKn kelas 4 semester 2? 

(...) Sistem pemerintahan tingkat pusat 

(...) Globalisasi 

(...) Sistem pemerintahan tingkat pusat dan Globalisasi 

3. Bab apa yang paling kamu kuasai? 

(...) Sistem pemerintahan tingkat pusat 

(...) Globalisasi 

(...) Sistem pemerintahan tingkat pusat dan Globalisasi 

4. Masalah apa yang sering kamu hadapi dalam mempelajari pelajaran PKn? 

(...) Materi terlalu banyak sehingga sulit memahami 

(...) Sumber belajar (buku) yang terbatas 

(...) Bosan 

5. Media apa yang sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran PKn? 

(...) Buku paket dan LKS 

(...) Poster atau gambar   

(...) Video atau power point atau animasi 

6. Tertarikkah kamu dengan menggunakan media tersebut? 

(...) Tertarik 

(...) Biasa saja 

(...) Tidak tertarik 

7. Bagaimanakah efektifitas media yang telah digunakan? 

(...) Membantu memahami materi 
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(...) Kurang membantu memahami materi 

(...) Tidak membantu memahami materi 

8. Apakah kamu membutuhkan media yang lebih menarik? 

(...) Selalu membutuhkan 

(...) Kadang-kadang membutuhkan 

(...) Tidak membutuhkan 

9. Media manakah yang menurut kamu menarik? 

(...) Hanya media suara 

(...) Hanya media gambar 

(...) Multimedia (media gambar, suara, video, dan lain-lain) 

10. Apakah kamu ingin menggunakan multimedia dalam mempelajari pelajaran 

PKn? 

(...) Sangat ingin 

(...) Biasa saja 

(...) Tidak ingin 

11. Apabila ada media baru dalam membantumu mempelajari pelajaran PKn, 

apakah perlu disertai tujuan pembelajaran yang akan kamu capai? 

(...) Tidak tahu arti tujuan pembelajaran 

(...) Perlu 

(...) Tidak perlu 

12. Apabila ada media baru dalam membantumu mempelajari pelajaran PKn, 

apakah perlu disertakan pengertian-pengertian dari kata yang sulit dari bab 

Globalisasi? 

(...) Perlu 

(...) Tidak terlalu perlu 

(...) Tidak perlu 

13. Apakah perlu disertakan contoh-contoh globalisasi di dalam media yang baru 

untuk menambah pengetahuanmu? 

(...) Perlu 

(...) Tidak terlalu perlu 

(...) Tidak perlu 

14. Apakah perlu disertakan dampak-dampak globalisasi di dalam media yang baru 

untuk menambah pengetahuanmu? 

(...) Perlu 

(...) Tidak terlalu perlu 

(...) Tidak perlu 

15. Apakah perlu disertakan cara menyikapi globalisasi di dalam media yang baru 

untuk menambah pengetahuanmu? 

(...) Perlu 

(...) Tidak terlalu perlu 
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(...) Tidak perlu 

16. Apakah perlu kamu mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari bab 

globalisasi? 

(...) Perlu 

(...) Tidak terlalu perlu 

(...) Tidak perlu 

17. Jika ada media suara dalam mempelajari pelajaran PKn, bagaimana 

pendapatmu? 

(...) Bagus 

(...) Biasa saja 

(...) Tidak bagus 

18. Jika terdapat menu interaktif dalam mempelajari pelajaran PKn, bagaimana 

pendapatmu? 

(...) Bagus 

(...) Biasa saja 

(...) Tidak bagus 

19. Jika terdapat gambar atau animasi dalam mempelajari pelajaran PKn, 

bagaimana pendapatmu? 

(...) Bagus 

(...) Biasa saja 

(...) Tidak bagus 

20. Warna tampilan seperti apa yang kamu inginkan dalam media tersebut? 

(...) Warna-warna cerah 

(...) Hitam putih 

(...) Perpaduan hitam putih dan warna-warna cerah 

 

 

 

Terima Kasih  

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 
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ANGKET KEBUTUHAN GURU DALAM  

PEMBELAJARAN PKn KELAS IV SD 

Nama   : 

Petunjuk 

4. Dimohon untuk memilih jawaban dengan tanda centang (  ) 

5. Dimohon untuk menjawab sesuai fakta yang ada 

6. Dimohon untuk hanya memilih satu jawaban 

Pertanyaan 

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penguasaan siswa terhadap pelajaran PKn? 

(...) Tinggi 

(...) Sedang 

(...) Rendah 

2. Menurut Bapak/Ibu, perlukah siswa menguasai pelajaran PKn yang notabennya 

bukan mata pelajaran yang di-UN kan? 

(...) Perlu  

(...) Tidak terlalu perlu 

(...) Tidak perlu 

3. Media apa yang sering digunakan Bapak/Ibu dalam pelajaran PKn? 

(...) Buku paket dan LKS 

(...) Poster atau gambar   

(...) Video atau power point atau animasi 

4. Apakah menurut Bapak/Ibu media yang telah digunakan telah menunjang 

keberhasilan belajar siswa? 

(...) Sudah 

(...) Setengah-setengah 

(...) Belum 

5. Media pembelajaran yang seperti apa yang menjadi harapan Bapak/Ibu? 

(...) Media suara saja 

(...) Media gambar saja 

(...) Multimedia (gambar, suara, video, animasi, dan lain-lain) 

6. Terdapat materi Globalisasi pada pelajaran PKn kelas IV semester 2. 

Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu jika pada materi tersebut akan dibantu 

dengan media yang berbasis multimedia? 

(...) Bagus 

(...) Biasa saja 
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(...) Tidak bagus 

7. Jika dalam pembelajaran PKn materi Globalisasi akan dibantu dengan media 

berbasis multimedia, perlukah disertakan tujuan pembelajaran di dalamnya? 

(...) Perlu 

(...) Kurang perlu 

(...) Tidak perlu 

8. Jika dalam pembelajaran PKnmateri Globalisasi akan dibantu dengan media 

berbasis multimedia, perlukah disertakan pengertian-pengertian kosakata yang 

ada dalam materi di dalamnya? 

(...) Perlu 

(...) Kurang perlu 

(...) Tidak perlu 

9. Jika dalam pembelajaran PKn materi Globalisasi akan dibantu dengan media 

berbasis multimedia, perlukah disertakan contoh-contoh di dalamnya? 

(...) Perlu 

(...) Kurang perlu 

(...) Tidak perlu 

10. Jika dalam pembelajaran PKn materi Globalisasi akan dibantu dengan media 

berbasis multimedia, perlukah disertakan dampak-dampak di dalamnya? 

(...) Perlu 

(...) Kurang perlu 

(...) Tidak perlu 

11. Jika dalam pembelajaran PKn akan dibantu dengan media berbasis multimedia, 

perlukah disertakan cara-cara menyikapi di dalamnya? 

(...) Perlu 

(...) Kurang perlu 

(...) Tidak perlu 

12. Jika dalam pembelajaran PKn akan dibantu dengan media berbasis multimedia, 

perlukah disertakan soal-soal latihan di dalamnya? 

(...) Perlu 

(...) Kurang perlu 

(...) Tidak perlu 

13. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya media suara pada media 

pembelajaran Pkn? 

(...) Bagus 

(...) Biasa saja 

(...) Tidak bagus 

14. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya menu interaktif pada media 

pemmeblajaran Pkn? 

(...) Bagus 
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(...) Biasa saja 

(...) Tidak bagus 

15. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya gambar berjalan atau animasi 

pada media pemmeblajaran Pkn? 

(...) Bagus 

(...) Biasa saja 

(...) Tidak bagus 

16. Menurut Bapak/Ibu, warna tampilan media pembelajaran PKn yang seperti apa 

yang akan menarik minat siswa? 

(...) Warna-warna cerah 

(...) Hitam putih 

(...) Perpaduan hitam putih dan warna-warna cerah 

17. Bagaimanakah saran Bapak/ Ibu Guru terhadap media yang akan dibuat? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Terima Kasih  
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Lampiran 8 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

UJI COBA DI SDN BENDAN NGISOR SEMARANG 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ranah Butir Soal Nomor soal 

4.1. 

Memberikan 

contoh 

sederhana 

pengaruh 

globalisasi 

yang terjadi di 

lingkungannya 

Menjelaskan 

pengertian 

globalisasi 

C1 

(mengingat) 

 

 

C2 

(memahami) 

 

- Makna  

   globalisasi 

- Arti global 

 

- Akibat  

  globalisasi 

- Bukan   

  faktor  

  globalisasi 

- Tanda  

   globalisasi 

1, 55 

 

45 

2, 25 

 

20 

 

 

47 

 

 

 Mengaitkan 

contoh 

pengaruh 

globalisasi 

terhadap 

lingkungan 

C2 

(memahami) 

- Pengaruh  

  globalisasi   

  di bidang  

  transportasi 

- Pengaruh  

  globalisasi  

  di bidang  

  teknologi  

  informasi  

  dan   

  komunikasi 

- Pengaruh  

  globalisasi  

  di bidang  

  sosial 

- Pengaruh  

  music di  

  bidang  

  budaya  

  (music) 

- Pengaruh 

globalisasi di 

bidang gaya 

hidup 

- Pengaruh 

3, 42 

 

 

 

4, 9, 11, 13, 

19, 27, 32, 33, 

46, 51 

 

 

 

7, 14 

 

 

 

8, 10, 15 

 

 

 

 

17, 18, 26, 43 

 

 

36 
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globalisasi di 

bidang ekonomi 

- Contoh 

kebiasaan asing 

yang bisa kita 

teladani 

- Contoh 

kebiasaan asing 

yang harus 

ditolak 

- Contoh 

pengaruh di 

bidang ekonomi 

 

16, 24, 44 

28 

 

 

 

 

28 

 

 

 

36 

 Menyebutkan 

dampak 

positif 

C2 

(memahami) 

- Dampak  

   positif  

   televisi 

- Dampak positif 

kemajuan alat 

transportasi 

-  Dampak positif   

 globalisasi   

 secara umum 

-  Dampak positif   

 budaya barat 

39 

 

 

40 

 

 

48, 49 

 

 

53 

 Menyebutkan 

dampak 

negatif 

C2 

(memahami) 

- Penyalahgunaan  

   teknologi  

   infotmasi dan  

   komunikasi 

- Lebih mrngenal  

  lagu asing  

  daripada lagu  

  daerah 

- Dampak negatif  

   globalisasi di  

   bidang ekonomi  

23, 29, 34 

 

 

 

41 

 

 

 

5, 50 

 

 

 Menentukan 

sikap terhadap 

globalisasi 

C3 

(menerapkan) 

- Cara menyikapi  

   globalisasi  

   budaya 

- Cara  

   meningkatkan  

   perekonomian 

- Sikap positif  

   terhadap  

  globalisasi  

  secara umum 

6, 21, 22 

 

 

12 

 

 

30, 31 
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- Pencegahan  

  pengaruh buruk  

  globalisasi 

- Kewajiban  

  generasi muda  

  bangsa  

  Indonesia 

- Sikap melanggar  

- Wujud cinta  

   tanah air 

35, 38 

 

 

37 

 

 

52 

54 
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Lampiran 9 

SOAL EVALUASI UJI COBA DI SDN BENDAN NGISOR SEMARANG 

Nama   :  

No urut : 

Kelas  : 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/ Semester : IV 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap  

      globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar     : 4.1 Memberikan contoh sederhana  

             pengaruh globalisasi yang terjadi di  

                                             lingkungan 

Waktu      : 40 menit 

 

 

Petunjuk Pengerjaan 

1. Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d sebagai 

jawaban yang paling tepat!  

2. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh! 

3. Tidak diperbolehkan melihat buku atau jawaban milik teman. 

Soal 

1. Dampak globalisasi sudah dirasakan hamper setiap individu. Makna dari 

globalisasi adalah …. 

a. teknologi menguasai seluruh kehidupan manusia 

b. keadaan yang menyebabkan seseorang membuka diri terhadap lingkungan 

c. menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh 

d. akibat gaya hidup bangsa barat 

2. Kita seharusnya menyikapi pengaruh globalisasi. Globalisasi muncul akibat 

majunya .... 

a. ilmu pengetahuan dan teknologi 

b. perdagangan 

c. ilmu pengetahuan sosial 

d. ilmu pengetahuan budaya 

3. Berbagai pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Salah satu contoh pengaruh 

globalisasi di bidang transortasi, yaitu .... 

a. menaiki kuda menuju berbagai tempat 

b. mengoleksi sepeda antic dan kuno 

c. terciptanya pesawat terbang yang dapat menempuh ribuan kilometer dengan 

cepat 

d. berjalan kaki di setiap pagi, siang, dan sore 

4. Media yang paling cepat dan lengkap dalam memberikan informasi adalah .... 

a. televisi 

b. majalah 
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c. internet 

d. radio 

5. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatif 

dari globalisasi adalah .... 

a. menurunnya hubungan internasional antara negara 

b. tingkat pembelian ponsel meningkat 

c. penjualan produk dalam negeri tersaingi produk luar negeri 

d. perekonomian negara menjadi tidak stabil 

6. Salah satu cara paling tepat untuk menyikapi globalisasi budaya yaitu .... 

a. mengenakan pakaian adat setiap hari 

b. mempelajari budaya modern dengan mengabaikan budaya daerah 

c. menolak belajar tarian daerah 

d. mempelajari budaya Indonesia 

7. Kehidupan kita sangat erat kaitannya dengan kegiatan sosial. Salah satu contoh 

pengaruh globalisasi di bidang sosial, yaitu adanya kegiatan  .... 

a. saling membantu saat negara lain terjadi bencana 

b. memilih informasi yang didapat 

c. menghindari kebiasaan asing 

d. tampil menari di atas panggung 

8. Salah satu contoh pengaruh globalisasi pada musik, kecuali .... 

a. musik daerah yang ditinggalkan 

b. munculnya musisi-musisi baru 

c. konser musik artis-artis dunia di Indonesia 

d. munculnya aliran musik baru 

9. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat semakin 

mudah mendapatkan informasi dengan cepat. Salah satu bentuk kemajuan di 

bidang teknologi informasi ditandai dengan adanya ..... 

a. pesawat terbang 

b. internet 

c. kafe 

d. musik metal 

10. Salah satu contoh pengaruh globalisasi budaya ditandai dengan masuknya 

budaya asing di negara kita. Berikut ini yang termasuk ke dalam contoh 

tersebut adalah ….  

a. Angklung yang hanya dimainkan di Jawa Barat 

b. K-Pop mulai digemari remaja-remaja di Indonesia 

c. Seorang warga negara Indonesia mempelajari Silat 

d. Ketoprak yang hanya bisa dinikmati masyarakat Pulau Jawa 

11. Contoh-contoh yang menceminkan pengaruh globalisasi di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi adalah .... 

a. menggunakan pakaian dengan model masa kini dan menaiki motor ke 

sekolah 

b. mencari materi pelajaran melalui Google dan mengirim pesan dengan email 

c. menggunakan kentongan untuk ronda dan bekerja bakti pada hari Minggu  

d. mengirim pesan lewat SMS dan menikmati musik Keroncong 
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12. Kita sebagai warga negara Indonesia sepatutnya ikut meningkatkan 

perekonomian bangsa Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan .... 

a. selalu membeli produk buatan luar negeri  

b. berlangganan produk sepatu dari Bandung  

c. berburu hewan yang dilindungi kemudian djual  

d. berjualan di trotoar 

13. Kita dapat menonton acara pertandingan sepak bola dunia di Afrika secara 

langsung di televisi, Hal ini merupakan kemajuan di bidang ..... 

a. transportasi 

b. komunikasi 

c. teknologi 

d. budaya 

14. Berikut ini merupakan bukti terjadinya globalisasi di bidang sosial, yaitu ..... 

a. pertukaran budaya antarnegara tetangga 

b. pemberian beasiswa untuk siswa-siswi berprestasi 

c. bantuan bahan pangan dari Jepang ke negara terkena bencana 

d. dapat bepergian ke luar negeri dengan mudah 

15. Makna dari globalisasi adalah ..... 

a. teknologi menguasai seluruh kehidupan manusia 

b. sistem yang menyebabkan seseorang membuka diri terhadap lingkungannya 

c. pencampuran budaya antar negara di dunia 

d. akibat pada gaya hidup bangsa barat 

16. Salah satu budaya asing yang patut kita tiru adalah .... 

a. sikap kerja keras 

b. budaya menyontek 

c. kebiasaan mengulur-ngulur waktu 

d. budaya individualistik 

17. Makanan dari luar negeri yang kini digemari masyarakat Indonesia adalah .... 

a. gado-gado 

b. gudeg 

c. hamburger 

d. papeda 

18. Salah satu dampak globalisasi terhadap perubahan perilaku masyarakat adalah 

.... 

a. anak-anak Indonesia senang menyanyikan lagu-lagu daerah 

b. bangsa Indonesia suka makan hamburger 

c. masyarakat kita bekerja lebih santai 

d. masyarakat kita lebih taat menjalankan ibadah agamanya 

19. Salah satu penemuan di bidang telekomunikasi adalah .... 

a. pesawat terbang 

b. mesin giling 

c. teknologi bayi tabung 

d. internet 

20. Di bawah ini merupakan faktor pendorong globalisasi, kecuali .... 

a. teknologi komunikasi 

b. migrasi penduduk  
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c. adat istiadat 

d. pariwisata  

21. Budaya luar negeri sudah masuk di negara kita. Sikap yang harus kita lakukan 

dalam menghadapi kebudayaan dari luar negeri adalah .... 

a. menerima dengan senang hati 

b. membiarkannya saja 

c. menolak dengan tegas 

d. menyaring dengan selektif 

22. Salah sikap yang tidak dibenarkan ketika menerima budaya asing adalah .... 

a. dapat meniru budaya bangsa lain 

b. memperkaya kebudayaan bangsa 

c. memperbanyak kebudayaan sendiri 

d. tidak perlu susah menggali budaya bangsa 

23. Berbagai penyalahgunaan teknologi informasi marak terjadi akhir-akhir ini. 

Berikut ini yang bukan penyalahgunaan teknologi informasi adalah .... 

a. penipuan melalui sms 

b. teror melalui telepon genggam 

c. pengiriman surat melalui internet 

d. pembajakan kartu kredit 

24. Tidak semua kebiasaan asing berpengaruh negatif. Salah satu kebiasaan asing 

yang bisa kita teladani adalah .... 

a. tepat waktu 

b. memakai pakaian terbuka 

c. menunda-nunda pekerjaan 

d. mementingkan diri sendiri 

25. Berbagai akibat ditimbulkan karena globalisasi. Salah satu akibat terjadinya 

globalisasi Indonesia adalah .... 

a. wilayah Indonesia menjadi lebih luas  

b. harga-harga barang meningkat  

c. semakin bertambah perusahaan asing di Indonesia 

d. pengangguran semakin tinggi 

26. Berikut ini merupakan bukti terjadinya globalisasi di lingkungan masyarakat 

adalah .... 

a. kunjungan ke Keraton Yogyakarta 

b. perayaan hari raya 

c. berbagai macam model pakaian 

d. upacara adat 

27. Faktor yang paling berpengaruh dalam era globalisasi adalah kemajuan .... 

a. perdagangan  

b. industri 

c. teknologi komunikasi 

d. konsumerisme 

28. Budaya asing dapat berdampak baik maupun buruk. Contoh budaya asing yang 

mesti kita tolak yaitu .... 

a. etos kerja 

b. hedonistik 
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c. menepati janji 

d. budaya menghargai waktu 

29. Salah satu dampak kerugian di bidang komunikasi adalah .... 

a. hubungan tatap muka antarsaudara bertambah akrab  

b. hubungan tatap muka antarsaudara sering dilakukan 

c. hubungan tatap muka antarsaudara jarang dilakukan 

d. hubungan tatap muka antarsaudara tidak pernah dilakukan 

30. Sikap positif terhadap pengaruh globalisasi adalah .... 

a. dapat mengikuti kemajuan teknologi 

b. bergantung dengan internet 

c. orang lebih sering bertatap muka 

d. sumber daya alam dapat meningkat 

31. Globalisasi sudah ada di sekitar kita. Sikap kita menghadapi globalisasi adalah 

.... 

a. tidak senang karena merugikan 

b. semakin giat belajar 

c. selalu menonton televisi 

d. senang karena kita menjadi lebih santai 

32. Berkembangnya warung internet (warnet) adalah salah satu bukti adanya 

globalisasi di lingkungan masyarakat dalam hal .... 

a. periklanan 

b. pariwisata 

c. migrasi 

d. telekomunikasi 

33. Saat ini hampir setiap orang menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi 

dengan orang lain yang berada di tempat yang jauh. Meningkatnya penggunaan 

telepon seluler terjadi karena kemajuan.... 

a. periklanan  

b. pariwisata 

c. transportasi 

d. teknologi komunikasi 

34. Kemajuan teknologi dapat memicu terjadinya kejahatan. Salah satu contoh 

penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu .... 

a. penipuan melalui sms atau email  

b. mengirimkan sms ucapan selamat hari raya  

c. pencopetan HP di angkutan umum  

d. pengiriman surat melalui internet 

35. Banyak diberitakan kasus kejahatan oleh remaja karena pengaruh tayangan 

yang ditayangkan di televisi maupun internet. Seharusnya, pengaruh buruk 

globalisasi dapat kita cegah dengan cara .... 

a. banyak membuka internet 

b. meningkatkan iman dan taqwa  

c. mengikuti perkembangan zaman 

d. banyak bergaul 

36. Perusahaan asing merupakan sumber pendapatan bagi negara kita dalam bentuk 

.... 
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a. hasil penjualan produk perusahaan asing 

b. upah tenaga kerja yang dibayar 

c. suap yang diberikan kepada pejabat negara 

d. setoran pajak ke kas negara 

37. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita wajib .... tarian-tarian dan 

permainan tradisional Indonesia. 

a. melestarikan 

b. merekam 

c. membiarkan 

d. meninggalkan 

38. Agar tidak terkena dampak penyalahgunaan teknologi informasi dan 

komunikasi, sikap kita seharusnya ....  

a. menyerap semua informasi di internet 

b. tidak peduli dengan sesama 

c. selektif terhadap informasi 

d. mengikuti arus budaya asing 

39. Berbagai tayangan dapat kita nikmati dari televisi. Berikut ini yang merupakan 

dampak positif dari televisi adalah .... 

a. informasi sampai dengan cepat 

b. informasi tanpa batasan 

c. menyaksikan berbagai sinetron mendidik maupun tidak mendidik 

d. melihat kriminalitas 

40. Sebagian besar masyarakat sudah bergantung menggunakan alat transportasi 

modern.  Manfaat kemajuan teknologi di bidang transportasi tersebut adalah .... 

a. memperpendek jarak berhubungan  

b. mempermudah komunikasi 

c. mempersingkat waktu perjalanan  

d. mempersingkat jarak 

41. Agus lebih mengenal lagu asing daripada lagu daerah. Hal ini merupakan 

dampak .... globalisasi. 

a. positif 

b. baik 

c. negatif 

d. bagus 

42. Salah satu penemuan di bidang transportasi adalah .... 

a. pesawat terbang 

b. mesin giling 

c. teknologi bayi tabung 

d. internet 

43. Globalisasi berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat perkotaan. Salah satu 

contoh pengaruhnya adalah .... 

a. kebiasaan makan makanan pokok berupa nasi  

b. berbelanja di mall  

c. menerima bantuan dari negara lain  

d. memakai pakaian adat setiap hari 

44. Budaya asing yang perlu kita contoh adalah .... 
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a. gaya hidup individualistik 

b. budaya menghargai waktu 

c. mabuk-mabukan 

d. gaya hidup hedonistik 

45. Globalisasi diambil dari kata globe. Globe menjadi global yang artinya .... 

a. bola bumi tiruan 

b. keseluruhan yang saling berkaitan 

c. dunia tiruan 

d. masyarakat kelompok tertentu 

46. Adanya telepon rumah, wartel, dan handphone merupakan bentuk dari 

kemajuan .... 

a. konsumerisme 

b. industri 

c. perdagangan 

d. teknologi komunikasi 

47. Globalisasi ditandai dengan semakin kecilnya hambatan dalam .... 

antarmasyarakat di dunia. 

a. komunikasi 

b. perdamaian 

c. isolasi 

d. peperangan  

48. Informasi mudah didapat dalam waktu singkat, hal tersebut merupakan contoh 

.... 

a. dampak negatif globalisasi 

b. dampak positif globalisasi 

c. sebab terjadinya globalisasi 

d. globalisasi di bidang agama 

49. Banyak dampak positif dari globalisasi. Berikut yang merupakan dampak 

positif dari globalisasi adalah .... 

a. masuknya budaya asing 

b. menurunnya identitas bangsa 

c. menurunnya jatidiri bangsa 

d. kecepatan dalam memperoleh informasi 

50. Semakin banyaknya produk luar negeri yang masuk ke Indonesia akan 

mengakibatkan persaingan ketat dengan produk lokal. Berikut ini yang 

merupakan dampak negatif dari terjadinya hal tersebut adalah .... 

a. masyarakat semakin hemat berbelanja  

b. industri dalam negeri memperbaiki kualitasnya 

c. bangunan akan roboh  

d. produk dalam negeri akan terancam di negeri sendiri 

51. Arus globalisasi yang didukung dengan teknologi komunikasi dicontohkan 

dengan adanya .... 

a. koran 

b. majalah 

c. handphone  

d. Buku harian 
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52. Terbawa arus perubahan yang negatif akibat globalisasi merupakan perbuatan 

yang melanggar .... 

a. peraturan daerah 

b. norma asing 

c. Pancasila 

d. tata tertib lalu lintas 

53. Pengaruh positif dari budaya Barat adalah .... 

a. pergaulan lebih bebas 

b. cara berpikir lebih maju 

c. berkembangnya makanan cepat saji 

d. suka mengenakan pakaian terbuka 

54. Mencintai tanah air perlu ditanamkan pada setiap diri bangsa Indonesia untuk 

menghadapi globalisasi, salah satu wujud sikap tersebut adalah .... 

a. rela menghambur-hamburkan uang untuk liburan ke luar negeri 

b. bangga berbahasa asing 

c. bangga memakai pakaian produk Eropa  

d. senang menikmati makanan khas daerah-daerah di Indonesia 

55. Globalisasi akan menghasilkan beragam kemajuan dalam teknologi. Oleh 

karena itu, dengan adanya globalisasi, dunia menjadi terasa .... 

a. semakin jauh 

b. semakin kecil 

c. semakin tidak terlihat 

d. semakin muda 

Kunci Jawaban : 

1. c  11. b  21. d 31. B 41. c 51. C 

2. a  12. b 22. d 32. D 42. a 52. C 

3. c  13. c  23. c 33. D 43. b 53. B 

4. c 14. c 24. a 34. A 44. b 54. D 

5. c 15. c 25. c 35. B 45. b 55. B 

6. d 16. a 26. c 36. D 46. d   

7. a 17. c 27. c 37. A 47. a   

8. b 18. b 28. b 38. C 48. b   

9. b 19. d 29. c 39. A 49. d   

10. B 20. c 30. a 40. C 50. d        

Nilai=(Jumlah benar+5)×10 

                     6 
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Lampiran 10 

VALIDITAS, RELIABILITAS, TARAF KESUKARAN, DAN DAYA BEDA 
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TARAF KESUKARAN 
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DAYA BEDA 
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Lampiran 11 

KISI-KISI 20 SOAL EVALUASI (PRE-TEST/POST-TEST) 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Ranah Butir Soal Nomor 

soal 

4.1 

Memberikan 

contoh 

sederhana 

pengaruh 

globalisasi 

yang terjadi 

di lingkungan 

Menjelaskan 

pegertian 

globalisasi 

C 

(mengingat) 

- Arti global 

- Makna 

globalisasi 

 

11 

18 

 Mengaitkkan 

contoh 

pengaruh 

globalisasi 

terhadap 

lingkungan 

C2 

(memahami) 

- Penggunaan 

telepon seluler 

- Contoh 

kebiasaan asing 

yang bisa kita 

teladani 

- Contoh gaya 

hidup 

masyarakat 

perkotaan 

- Contoh 

pengaruh 

globalisasi di 

bidang 

transportasi 

- Contoh 

kemajuan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

- Contoh 

pengaruh 

globalisasi di 

bidang sosial 

- Contoh 

pengaruh 

globalisasi di 

bidang budaya 

33 

 

 

24 

 

 

 

 

43 

 

 

 

3 

 

 

 

 

9, 11 

 

 

17 

 

 

 

19 

 

 

 Menyebutkan 

dampak 

positif 

C2 

(memahami) 

- Dampak positif 

dari kemajuan 

alat transportasi 

- Dampak positif 

8 

 

 

9 
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televisi 

 Menyebutkan 

dampak 

negatif 

C2 

(memahami) 

- Penyalahgunaan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

- Lebih mengenal 

lagu asing 

daripada lagu 

daerah 

- Dampak negatif 

dalam bidang 

ekonomi 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

20 

 

 

 Menentukan 

sikap 

terhadap 

globalisasi 

C3 

(menerapkan) 

- Pencegahan 

pengaruh buruk 

globalisasi 

- Kewajiban 

generasi muda 

bangsa 

Indonesia 

- Wujud cinta 

tanah air 

- Cara 

meningkatkan 

perekonomian 

2, 6 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

16 
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Lampiran 12 

 

SOAL EVALUASI UNTUK PRE-TEST ATAU POST-TEST 

 

Nama   :  

No urut : 

Kelas  : 

 

SOAL EVALUASI 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas/ Semester : IV 

Standar Kompetensi : 4. Menunjukkan sikap terhadap  

      globalisasi di lingkungannya 

Kompetensi Dasar     : 4.1 Memberikan contoh sederhana  

             pengaruh globalisasi yang terjadi di  

                                             lingkungan 

Waktu      : 15 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan 

4. Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d sebagai 

jawaban yang paling tepat!  

5. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh! 

6. Tidak diperbolehkan melihat buku atau jawaban milik teman. 

Soal 

1.  Saat ini hampir setiap orang menggunakan telepon seluler untuk 

berkomunikasi dengan orang lain yang berada di tempat yang jauh. 

Meningkatnya penggunaan telepon seluler terjadi karena kemajuan …. 

a. periklanan 

b.pariwisata 

c. transportasi 

d. teknologi komunikasi 

2. Banyak diberitakan kasus kejahatan oleh remaja karena pengaruh tayangan 

yang ditayangkan di televisi maupun internet. Seharusnya, pengaruh buruk 

globalisasi dapat kita cegah dengan cara  …. 

a. banyak membuka internet 

b. meningkatkan iman dan taqwa 

c.mengikuti perkembangan zaman 

d. banyak bergaul 

3. Tidak semua kebiasaan asing berpengaruh negatif. Salah satu kebiasaan asing 

yang bisa kita teladani adalah …. 

a. tepat waktu 

b. memakai pakaian terbuka 



144 
 

 

c. menunda-nunda pekerjaan 

d. mementingkan diri sendiri 

4. Kemajuan teknologi dapat memicu terjadinya kejahatan. Salah satu contoh 

penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu …. 

a. penipuan melalui sms atau email 

b. mengirimkan sms ucapan selamat hari raya 

c. pencopetan HP di angkutan umum 

d. pengiriman surat melalui internet 

5. Agus lebih mengenal lagu asing, daripada lagu daerah. Hal ini merupakan 

dampak …. globalisasi. 

a. positif 

b. baik 

c. negatif 

d. bagus 

6.  Agar tidak terkena dampak penyalahgunaan teknologi informasi dan 

komunikasi, sikap kita seharusnya …. 

a. menyerap semua informasi di internet 

b. tidak peduli dengan sesama 

c. selektif terhadap informasi  

d. mengikuti arus budaya asing 

7. Globalisasi berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat perkotaan. Salah satu 

contoh pengaruhnya adalah …. 

a. kebiasaan makan makanan pokok berupa nasi 

b. berbelanja di mall 

c. menerima bantuan dari negara lain 

d. memakai pakaian adat setiap hari 

8. Sebagian besar masyarakat sudah bergantung menggunakan alat transportasi 

modern.  Manfaat kemajuan teknologi di bidang transportasi tersebut adalah …. 

a. memperpendek jarak berhubungan 

b. mempermudah komunikasi 

c. mempersingkat waktu perjalanan 

d. mempersingkat jarak 

9. Berbagai tayangan dapat kita nikmati dari televisi. Berikut ini yang merupakan 

dampak positif dari televisi adalah …. 

a. informasi sampai dengan cepat 

b. informasi tanpa batasan 

c. menyaksikan berbagai sinetron mendidik maupun tidak mendidik 

d. melihat kriminalitas 

10. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita wajib …. tarian-tarian dan 

permainan tradisional Indonesia. 
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a. melestarikan 

b. merekam 

c. membiarkan 

d. meninggalkan 

11. Globalisasi diambil dari kata globe. Globe menjadi global yang artinya …. 

a. bola bumi tiruan 

b. keseluruhan yang saling berkaitan 

c. dunia tiruan 

d. masyarakat kelompok tertentu 

12. Mencintai tanah air perlu ditanamkan pada setiap diri bangsa Indonesia untuk 

menghadapi globalisasi, salah satu wujud sikap tersebut adalah …. 

a. rela menghambur-hamburkan uang untuk liburan ke luar negeri 

b. bangga berbahasa asing 

c. bangga memakai pakaian produk Eropa 

d. senang menikmati makanan khas daerah-daerah di Indonesia 

13. Berbagai pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Salah satu contoh pengaruh 

globalisasi di bidang transportasi, yaitu …. 

a. menaiki kuda untuk menuju ke berbagai tempat 

b. mengoleksi sepeda antik dan kuno 

c. terciptanya pesawat terbang yang dapat menempuh ribuan  

    kilometer dengan cepat 

d. berjalan kaki di setiap pagi, siang, dan sore 

14. Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah 

mendapatkan informasi yang cepat dan terpercaya. Salah satu bentuk kemajuan 

di bidang teknologi informasi ditandai dengan adanya …. 

a. pesawat terbang 

b. internet 

c. kafe 

d. musik metal 

15. Contoh-contoh yang menceminkan pengaruh globalisasi di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi adalah …. 

a. menggunakan pakaian dengan model masa kini dan menaiki motor ke 

sekolah 

b. mencari materi pelajaran melalui Google dan mengirim pesan  

    dengan email  

c. menggunakan kentongan untuk ronda dan bekerja bakti pada hari Minggu 

d. mengirim pesan lewat SMS dan menikmati musik Keroncong 

16. Kita sebagai warga negara Indonesia sepatutnya ikut meningkatkan 

perekonomian bangsa Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan …. 

a. selalu membeli produk buatan luar negeri 
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b. berlangganan produk sepatu dari Bandung 

c. berburu hewan yang dilindungi kemudian djual 

d. berjualan di pinggir trotoar 

17. Kehidupan kita sangat erat kaitannya dengan kegiatan sosial. Salah satu contoh 

pengaruh globalisasi di bidang sosial, yaitu adanya kegiatan …. 

a. saling membantu saat negara lain terjadi bencana 

b. memilih informasi yang didapat 

c. menghindari kebiasaan asing 

d. tampil menari di atas panggung 

18. Dampak globalisasi sudah dirasakan hampir setiap individu.  Makna dari 

globalisasi adalah …. 

a. teknologi menguasai seluruh kehidupan manusia 

b. keadaan yang menyebabkan seseorang membuka diri terhadap lingkungan 

c.  menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh 

d. akibat gaya hidup bangsa barat 

19. Salah satu contoh pengaruh globalisasi budaya ditandai dengan masuknya 

budaya asing di negara kita. Berikut ini yang termasuk ke dalam contoh 

tersebut adalah …. 

a. Angklung yang hanya dimainkan di Jawa Barat 

b.  K-Pop mulai digemari remaja-remaja di Indonesia 

c. Seorang warga negara Indonesia mempelajari Silat 

d. Ketoprak yang hanya bisa dinikmati masyarakat Pulau Jawa 

20. Semakin banyaknya produk luar negeri yang masuk ke Indonesia akan 

mengakibatkan persaingan ketat dengan produk lokal. Berikut ini yang 

merupakan dampak negatif dari terjadinya hal tersebut adalah ….   

a. masyarakat semakin hemat berbelanja 

b. industri dalam negeri memperbaiki kualitasnya 

c. bangunan akan roboh 

d. produk dalam negeri akan terancam di negeri sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Kunci Jawaban : 

1. d  11. b  

2. b  12. d 

3. a  13. c  

4. a 14. b 

5. c 15. b 

6. c 16. b 

7. b 17. a 

8. c 18. c 

9. a 19. b 

10. a 20. d 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai= jumlah benar x 5 

Penilaian 



148 
 

 

 

Lampiran 13 

Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Media Pembelajaran berbasis Multimedia 

Menggunakan Adobe  Flash oleh Ahli Materi 

Aspek Indikator Skor Deskripsi No 

item 

Kualitas 

Isi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian 

materi  

 

 

 

5 Sangat 

Baik 

Jika semua kriteria 

kelayakan dari 

indikator (kesesuaian 

materi dengan SK, 

KD, indikator, dan 

tujuan pembelajaran) 

telah terpenuhi. 

1 

4  

Baik 

Jika hanya tiga kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

3 Cukup Jika hanya dua kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

2 Kurang Jika hanya satu kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika tidak ada kriteria 

kelayakan yang 

terpenuhi. 

Kejelasan 

topik 

pembelajaran 

5 Sangat 

Baik 

Jika semua kriteria 

kelayakan dari 

indikator (kesesuaian 

materi dengan topik, 

runtut, pengertian-

engertian sudah jelas, 

dan contoh-contoh 

sudah sesuai) telah 

terpenuhi. 

2 

4  

Baik 

Jika hanya tiga kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

3 Cukup Jika hanya dua kriteria 

kelayakan dari 
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indikator telah 

terpenuhi. 

2 Kurang Jika hanya satu kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika tidak ada kriteria 

kelayakan yang 

terpenuhi. 

Kesesuaian 

soal 

5 Sangat 

Baik 

Jika semua kriteria 

kelayakan dari 

indikator (sudah sesuai 

taraf berpikir siswa SD 

kelas IV, sesuai 

dengan indikator, 

sesuai dengan materi, 

dan ketepatan jumlah 

soal evaluasi.) telah 

terpenuhi. 

3 

4  

Baik 

Jika hanya tiga kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

3 Cukup Jika hanya dua kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

2 Kurang Jika hanya satu kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika tidak ada kriteria 

kelayakan yang 

terpenuhi. 

Kemampuan 

materi terkait 

fungsi usaha 

PKn  

5 Sangat 

Baik 

Jika semua kriteria 

kelayakan dari 

indikator (materi telah 

membekali siswa 

dengan pengetahuan, 

kemampuan dasar 

bekenaan dengan 

hubungan antara 

warga negara dengan 

negara, mengandung 

pendidikan 

4 
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pendahuluan bela 

negara, upaya 

membentuk pribadi 

yang 

berkewarganegaraan 

yang berkompeten) 

telah terpenuhi. 

4  

Baik 

Jika hanya tiga kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

3 Cukup Jika hanya dua kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

2 Kurang Jika hanya satu kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika tidak ada kriteria 

kelayakan yang 

terpenuhi. 

Hubungan 

materi 

dengan 

ketercapaian 

tujuan PKn 

5 Sangat 

Baik 

Jika semua kriteria 

kelayakan dari 

indikator 

(Memberikan 

kompetensi seperti, 1. 

berpikir secara kritis, 

rasional, dan kreatif 

dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, 2. 

Berpartisipasi secara 

bermutu dan 

bertanggungjawab, 

dan bertindak secara 

cerdasa dalam 

kegiatan 

bermasyarakat, 

berbangsa, dan 

bernegara, 3. 

Berkembang secara 

demokratis dan untuk 

membentuk diri 

berdasarkan pada 

karakter-karakter 

masyarakat Indonesia 

5 
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agar dapat hidup 

bersama dengan 

bangsa-bangsa 

lainnya, 4. 

Berinteraksi dengan 

bangsa-bangsa lain 

dalam percanturan 

dunia secara langsung 

atau tidak langsung 

dengan memanfaatkan 

TIK) telah terpenuhi. 

4  

Baik 

Jika hanya tiga kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

3 Cukup Jika hanya dua kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

2 Kurang Jika hanya satu kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika tidak ada kriteria 

kelayakan yang 

terpenuhi. 

Ruang 

lingkup PKn 

dalam materi 

5 Sangat 

Baik 

Jika semua kriteria 

kelayakan dari 

indikator (materi telah 

meliputi globalisasi di 

lingkungan, politik 

Indonesia di era 

globalisasi, dampak 

globalisasi, dan 

mengevaluasi 

globalisasi) telah 

terpenuhi. 

6 

4  

Baik 

Jika hanya tiga kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

3 Cukup Jika hanya dua kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 
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Bahasa 

2 Kurang Jika hanya satu kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika tidak ada kriteria 

kelayakan yang 

terpenuhi. 

 

 

 

 

 

Penggunaan 

bahasa 

5 Sangat 

Baik 

Jika semua kriteria 

kelayakan dari 

indikator (mudah 

dipahami siswa SD 

kelas IV, komunikatif, 

jelas, dan santun) telah 

terpenuhi. 

1 

4  

Baik 

Jika hanya tiga kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

3 Cukup Jika hanya dua kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

2 Kurang Jika hanya satu kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika tidak ada kriteria 

kelayakan yang 

terpenuhi. 

 

Ketepatan 

dalam teks 

5 Sangat 

Baik 

Jika semua kriteria 

kelayakan dari 

indikator (sudah baku 

sesuai EYD, tidak 

menimbulkan makna 

ganda, diksi tepat, dan 

mudah dipahami siswa 

SD kelas IV) telah 

terpenuhi. 

2 

4  

Baik 

Jika hanya tiga kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 
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terpenuhi. 

3 Cukup Jika hanya dua kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

2 Kurang Jika hanya satu kriteria 

kelayakan dari 

indikator telah 

terpenuhi. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika tidak ada kriteria 

kelayakan yang 

terpenuhi. 
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Lampiran 14 

Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Media Pembelajaran berbasis Multimedia 

Menggunakan Adobe Flash oleh Ahli Media 

Aspek Indikator Skor Deskripsi No 

Item 

Kualitas 

media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kejelasan 

petunjuk 

penggunaan 

5 Sangat 

Baik 

Jika 

semua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

(singkat, 

jelas, 

runtut, 

dan 

mudah 

dipahami

) telah 

terpenuhi

. 

1 

4 Baik Jika 

hanya 

tiga 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi

. 

3 Cukup Jika 

hanya 

dua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi

. 

2 Kurang Jika 

hanya 

satu 
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Tampilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

1 Sangat 

kurang 

Jika 

tidak ada 

kriteria 

kelayaka

n yang 

terpenuhi 

Tingkat 

interaktivitas 

media  

5 Sangat 

Baik 

 

Jika 

semua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

(dapat 

menarik 

minat 

belajar 

siswa SD 

kelas IV, 

mudah 

diguna-

kan 

penggun

a, menu-

menu 

yang 

tepat, 

dan 

tombol-

tombol 

yang 

tepat) 

telah 

terpenuhi 

2 

4 Baik Jika 

hanya 

tiga 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 
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telah 

terpenuhi 

3 Cukup Jika 

hanya 

dua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

2 Kurang Jika 

hanya 

satu 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

 

1 

Sangat 

Kurang 

Jika 

tidak ada 

kriteria 

kelayaka

n yang 

terpenuhi 

Ketepatan huruf 5 Sangat 

Baik 

 

Jika 

semua 

kriteria 

kelayak-

an dari 

indikator 

(jenis 

huruf 

yang 

dipilih 

tepat, 

pemiliha

n warna 

huruf 

tepat, 

ukuran 

huruf 

sudah 

tepat, 

variasi 

1 
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bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jenis 

huruf 

untuk 

setiap 

tampilan 

sudah 

tepat) 

telah ter-

penuhi 

4 Baik Jika 

hanya 

tiga 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

3 Cukup Jika 

hanya 

dua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi

. 

2 Kurang Jika 

hanya 

satu 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

 

1 

Sangat 

Kurang 

Jika 

tidak ada 

kriteria 

kelayak-

an yang 

terpenuhi 

Ketepatan 

background 

 

5 

Sangat 

Baik 

Jika 

semua 

kriteria 

2 
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kelayaka

n dari 

indikator 

(pemilih

an 

warna, 

desain, 

variasi, 

dan 

kesesuai

an 

dengan 

siswa SD 

sudah 

tepat) 

telah 

terpenuhi 

 

 

 

 

 

 

4 Baik  Jika 

hanya 

tiga 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi

. 

3  

Cukup 

Jika 

hanya 

dua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

2 Kurang Jika 

hanya 

satu 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 
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1 Sangat 

Kurang 

Jika 

tidak ada 

kriteria 

kelayaka

n yang 

terpenuhi 

Ketepatan 

penyajian isi 

media 

 

5 

Sangat 

Baik 

Jika 

semua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

(pemilih

an 

gambar, 

suara, 

animasi 

sudah 

tepat dan 

sesuai 

dengan 

topik) 

telah 

terpenuhi 

3 

4 Baik Jika 

hanya 

tiga 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

3 Cukup Jika 

hanya 

dua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

2 Kurang Jika 

hanya 

satu 

kriteria 
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kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi

. 

1 Sangat 

Kurang 

Jika 

tidak ada 

kriteria 

kelayaka

n yang 

terpenuhi 

Penggunaan 

bahasa 

 

5 

Sangat 

Baik 

Jika 

semua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

(mudah 

dipahami

, 

komunik

atif, 

jelas, dan 

santun) 

telah 

terpenuhi 

1 

4 Baik Jika 

hanya 

tiga 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi

. 

3 Cukup Jika 

hanya 

dua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 
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2 Kurang Jika 

hanya 

satu 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

1 Sangat 

Kurang 

Jika 

tidak ada 

kriteria 

kelaya-

kan yang 

terpenuhi

. 

Ketepatan dalam 

teks maupun 

dubbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Sangat 

Baik 

Jika 

semua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

(sudah 

baku 

sesuai 

EYD, 

tidak 

menimbu

lkan 

makna 

ganda, 

diksi 

tepat, 

dan teks 

mudah 

dibaca) 

telah ter-

penuhi. 

2s 

4 Baik Jika 

hanya 

tiga 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 
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terpenuhi 

3  Cukup Jika 

hanya 

dua 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

2 Kurang Jika 

hanya 

satu 

kriteria 

kelayaka

n dari 

indikator 

telah 

terpenuhi 

1 Sangat 

Kurang 

Jika 

tidak ada 

kriteria 

kelayaka

n yang 

terpenuhi

. 
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Lampiran 15 

ANGKET TANGGAPAN GURU SD TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA MENGGUNAKAN ADOBE 

FLASH UNTUK PEMBELAJARAN PKn 

Nama sekolah   : SD Islam Al Madina Semarang 

Materi     : Sikap Kita terhadap Globalisasi 

Petunjuk pengisian angket  :  

1. Dimohon mengisi identitas nama, NIP, dan kelas yang diampu Bapak/Ibu 

guru. 

2. Berikanlah pendapat sejujur-jujurnya. 

3. Berikanlah pendapat dengan memberi tanda (√) pada salah satu kolom 

pendapat (SS, S, TS, atau STS) yang telah disediakan. 

4. Keterangan  

SS    = Sangat Setuju (4) 

S      = Setuju (3) 

TS   = Tidak Setuju (2) 

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

Nama   :     

NIP   :     

Kelas yang diampu : 

No. Pernyataan SS 

(4) 

S 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1. Materi sudah sesuai dengan 

standar    

    

2. Materi sudah sesuai dengan 

kompetensi 

    

3. Materi sudah sesuai untuk 

siswa kelas IV semester 2 

    

4. Materi pada media sudah 

mengandung nilai karakter 

    

5. Soal evaluasi telah sesuai 

dengan kompetensi 
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6. Tujuan pembelajaran 

dinyatakan dengan jelas 

    

7. Media pembelajaran dapat 

digunakan secara efektif 

dalam jam pelajaran 

    

8. Media dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran 

interaktif 

    

9.  Media ini dapat meningkatkan 

kemandirian belajar siswa 

    

10. Media pembelajaran ini dapat 

digunakan untuk 

meningkatkan motivasi siswa. 

    

11. Media pembelajaran ini dapat 

membuat pembelajaran 

menjadi lebih menarik. 

    

12. Media pembelajaran ini dapat 

digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan 

siswa. 

    

Tanggapan Bapak/Ibu Guru setelah mengamati dan mempelajari media 

pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan Adobe Flash 

adalah..........................................................................................................................

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

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

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

 

Kritik dan Saran 

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

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

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

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

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

Demikian saya mengisi angket dengan sebenar-benarnya.  
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Lampiran 16 

ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA 

PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA MENGGUNAKAN ADOBE 

FLASH UNTUK PEMBELAJARAN PKn 

Nama sekolah   : SD Islam Al Madina Semarang 

Kelas/ Semester   : IV/ 2 

Materi     : Sikap Kita terhadap Globalisasi 

Petunjuk pengisian angket  :  

1. Isi identitas nama, nomer urut, dan kelas dengan jelas. 

2. Berikanlah pendapat sejujur-jujurnya. 

3. Berikanlah pendapat dengan memberi tanda (√) pada salah satu kolom 

pendapat (SS, S, TS, atau STS) yang telah disediakan. 

4. Keterangan  

SS    = Sangat Setuju (4) 

S      = Setuju (3) 

TS   = Tidak Setuju (2) 

STS = Sangat Tidak Setuju (1) 

 

Nama  : 

No : 

Kelas :  

No. Pernyataan SS 

(4) 

S 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1. Senang belajar PKn 

menggunakan media 

pembelajaran interaktif 

    

2. Dengan menggunakan media 

pembelajaran inetraktif, saya 

merasa bersemangat belajar 

PKn 

    

3. Dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif, saya 

dapat dengan mudah 

mengingat materi pelajaran 

    

4. Media pembelajaran interaktif 

tersebut mudah digunakan 

    

5. Media pembelajaran interaktif 

tersebut berisi gambar, 

animasi, teks, dan video yang 

menarik 

    

6. Soal-soal evaluasi dalam     
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media pembelajaran tersebut 

dapat saya kerjakan dengan 

mudah 

Kritik dan Saran untuk media pembelajaran interaktif PKn yang baru saja saya 

gunakan adalah 

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

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

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

Demikian saya mengisi angket dengan sebenar-benarnya.  
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Lampiran 17 

SCAN ANGKET KEBUTUHAN GURU 
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Lampiran 18 

SCAN ANGKET KEBUTUHAN SISWA 
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Lampiran 19  

No. 

 

DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA SOAL 

DI SDN BENDAN NGISOR 

1 Raka Putra Adriawan 

2. Sofia Rachma 

3. Adinda Valentina Putri 

4. Alerio Firdaus 

5. Alya Putri N 

6. Alyssa Valentino Pramana 

7. Andini Meisya Putri 

8. Anggun Fatmawati 

9. Annisa Galih Prawesti 

10. Astri Nindianingrum 

11. Deva Bagas 

12. Dian Fajrina R 

13. Dinda Woro H 

14. Fathan Aqil Rafliandra 

15.  Fernanda Tito 

16. Haikal Aroya 

17. Irfan Maulana Ibrahim 

18. Kanaramsa Pramudya 

19. Keisha Dharma 

20. Kirana Muthii Paramesti 

21. Larissa Shafira Ardiansyah 

22. M.Hafizhi Gavindra Zulma 

23. Michael Maelakhi Martin 

24. Naufal Maulana N.P 

25. Obit Bagas Pratama 

26. Rea Ananda Fitri 

27. Revaldy Putra  

28. Rezqi Rafif H 

29. Rio Putra W 

30. Shyfa Nugraheni 

31. Suro Prasetyo 

32. Tito Irfan N 

33. Umar Kevin 

34. Viera Fitria Hapsari 

35. Viona Arum Lukita 

36. Ardiano Kurnia 
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Lampiran 20 

SCAN HASIL UJI COBA SOAL 
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179 
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Lampiran 21 

HASIL EVALUASI OLEH AHLI MATERI 
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Lampiran 22 

HASIL EVALUASI AHLI MEDIA 

  CURRICULUM VITAE 

A. Identitas Diri   
1. Nama Lengkap Entot Suhartono, SKom, Mkom 

 Jenis Kelamin L  

2. Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
3. NIDN 0517107101 
4. Tempat dan Tanggal Bandung, 17 Oktober 1971 

 Lahir   

5. E-mail  etnadiabpd@gmail.com 
6. Alamat Kantor Jl. Kelud Raya No. 19 Semarang 
9. Mata Kuliah yang 1. Sistem Informasi Manajemen 

 Diampu 2. Sistem Informasi Akuntansi 
  3. Audit Sistem Informasi 
  4. Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 
  5. Pemrograman Java, VB.NET, PHP-MySQL 
B. Riwayat Pendidikan  
  S-1 S-2 
 Nama Perguruan Tinggi Universitas Dian Nuswantoro Universitas Diponegoro Semarang 
  Semarang  

 Bidang Ilmu Sistem Informasi Sistem Informasi 
 Tahun Masuk-Lulus 2004-2007 2009-2013 
 Judul Skripsi/Thesis Pengembangan Sistem Implementasi Text Mining untuk 
  Informasi Order Iklan Online Dokumen Mitigasi dan Manajemen 
   Bencana dengan Naive Bayes 
 Nama Pembimbing Abdul Syukur, SKom., MKom. Prof. Dr. H. Mustafid 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun 
  

Judul Penelitian 
Pendanaan 

 

  

Sumber Jumlah  

     
 

1. 2014 Keunggulan  Bersaing  dan  Kinerja  Industri Dikti 12.500.000 
 

  Kreatif Dari Perspektif   Kewirausahaan,   
 

  Kemampuan Pemasaran dan Inovasi (Penelitian   
 

  Terhadap  Sektor  Industri  Kreatif  di  Kota   
 

  Semarang)    
 

2. 2014 Peningkatan  Daya  Saing  UKM  Melalui Dikti 12.500.000 
 

  Standarisasi Produk, Pengelolaan Pengetahuan   
 

  dan Teknologi Informasi (Studi pada UKM   
 

  Pengecoran Logam di Ceper - Klaten   
 

3. 2013 Analisis Pengaruh Teknologi, Kualitas Layanan, Dikti 14.000.000 
 

  dan  Motivasi  Religius  Terhadap  Pemilihan   
 

  Kriteria Bank Syariah (Studi Kasus pada   
 

  Nasabah Bank Syariah di Kota Semarang)   
 

4. 2013 Analisis Faktor Dimensi Trust dan Pengaruh Dikti 13.500.000 
 

  Dimensi  Trust  Terhadap  Loyalty  Nasabah   
 

  Pengguna Internet Banking (Studi Kasus di Kota   
 

  Semarang)    
 

5. 2012 Analisis Kualitas Kinerja Layanan Nasabah PT Bank 3.500.000 
 

mailto:etnadiabpd@gmail.com
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  Bank Jateng  Jateng  
 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Masyarakat 
Pendanaan 

 

Sumber Jumlah  

   
 

1. 2013 Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Dikti 32.500.000 
 

  Produk Carica di Desa SETIENG –Wonosobo   
 

2. 2011 Melakukan Tes Perekrutan Calon Pinca PD BPR PD. BPR BKK 30.000.000 
 

  BKK Mandiraja Banjarnegara Mandiraja  
 

   Banjarnegara  
 

3. 2010 Melakukan Tes Perekrutan Calon Pinca PD BPR PD. BPR BKK 67.000.000 
 

  BKK Purwodadi Purwodadi  
 

4. 2008 Melakukan tes uji kompetensi pemimpin cabang Pemprov 60.000.000 
 

  PD BPR BKK Se-Semarang Tengah Jateng  
 

 

 
 
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir  

No. Judul Artikel Ilmiah 
Volume/Nomor/ 

Nama Jurnal Peran  

Tahun  

    
 

1. 
Faktor Determinan Nasabah Dalam 

Vol 7/ No.1/ 2016 
Jurnal Dinamika 

Anggota  

Pemilihan Bank Syariah Manajemen (JDM)  

   
 

2.  a 
Optimasi Penjadwalan Mata Kuliah 

Vol. II/ No. 11 Maret/ 
  

 

dengan Algoritma Genetika (Studi INFOKAM Ketua 
 

i Kasus di AMIK JTC Semarang) 2015   
 

 Analisis Faktor Dimensi Trust dan    
 

 Pengaruh Dimensi Trust Terhadap 
Vol 1/No.10 

  
 

3. Loyalty Nasabah Pengguna INFOKAM Ketua  

Maret/2014  

 Internet Banking Studi Kasus di   
 

    
 

 Kota Semarang    
 

4. 
Analisis Kualitas Kinerja Layanan Vol 10 No. Desember 

Prestasi Anggota  

Nasabah PT Bank Jateng 2012  

   
 

 Implementasi Sistem Multiagent    
 

 Dengan Case-Based Reasoning Dan 
Vol8 No.2 Desember 

  
 

5. Reinforcement Learning Untuk Prestasi Ketua  

2011  

 Penyelesaian Job Shop Scheduling   
 

    
 

 Problem    
 

 Prediksi Perilaku Loyalitas    
 

 Pelanggan Dengan Tehnik Data    
 

6. Mining Decision Tree (Studi Kasus Vol7 No.1 Juni 2011 Prestasi Ketua 
 

 pada Pelanggan Kartu Telkomsel    
 

 Halo di Semarang)    
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F. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral persentation) dalam 5 Tahun 
Terakhir 

 
No. 

Nama Temu Ilmiah/ 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 
 

 Seminar Tempat  

   
 

  

Int'l Conf. Information System 
Classification System and Search Text Desember 

2013, 
 

1.  Documents with Naive Bayes Classifier  

 
Business Competititveness Semarang  

  Algorithm and Vector Space Model  

    
 

 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 

 
 
Semarang, 6 Mei 2016 

 
 

 

Entot Suhartono, SKom, MKom
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LAMPIRAN 23 

DAFTAR NAMA PESERTA UJI COBA KELOMPOK KECIL 
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Lampiran 24 

SCAN ANGKET TANGGAPAN GURU  
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Lampiran 25 

SCAN SALAH SATU ANGKET TANGGAPAN SISWA 
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Lampiran 26 

SCAN HASIL PRE-TEST UJI COBA KELOMPOK KECIL 
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Lampiran 27 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV B 
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Lampiran 28 

HASIL PRE-TEST KELAS EKSPERIMEN 
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Lampiran 29 

SCAN HASIL POST-TEST KELAS EKSPERIMEN 
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Lampiran 30 

SURAT IZIN PENELITIAN  
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Lampiran 31 

SURAT KETERANGAN UJI COBA SOAL SDN BENDAN NGISOR  
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Lampiran 34 

SURAT VALIDASI INSTRUMEN OLEH DOSEN PEMBIMBING 
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Lampiran 35 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN DI SD ISLAM AL MADINA 
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Lampiran 36 

FOTO 

UJI COBA SOAL DI SDN BENDAN NGISOR 

 

Siswa kelas IVA SDN Bendan sedang mengerjakan soal uji coba. 

 

UJI KELOMPOK KECIL 

 

Peneliti membagikan soal pre-test kepada siswa. 
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Peserta uji kelompok kecil (kelas IVA) mengerjakan soal pre-test. 

 

 

Peserta uji kelompok kecil sedang mengoperasikan media pembelajaran. 
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PENERAPAN MEDIA PADA KELAS EKSPERIMEN 

 

Guru sedang membuka pelajaran. 

 

 

Guru sedang memberi eksplorasi pada siswa tentang Globalisasi. 
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Guru sedang memberi penjelasan tentang materi terkait. 

 

 

Guru menjelaskan materi globalisasi pada siswa menggunakan Power Point  
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Guru sedang member pengarahan untuk mengerjakan soal pre-test. 

 

 

Siswa-siswi sedang mengerjakan soal-soal pre-test. 
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Siswa-siswi sedang mengoperasikan media pembelajaran. 

 

Siswa-siswi mengisi angket tanggapan.  
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KAMPUS SD ISLAM AL MADINA SEMARANG 

 

 

 

 


