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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

b. Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti ‘tengah’, ‘perantara’, 

atau ‘pengantar’. Menurut bahasa Inggris, media merupakan bentuk jamak dari 

‘medium’ yang berarti alat yang digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan 

informasi atau data.  

Heinich, et al. (1982: 6) mengungkapkan bahwa media membawa informasi antara 

sumber dan penerima, dan bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi kedua belah 

pihak. Mayer (2001: 1) menjelaskan bahwa istilah media merujuk kepada presentasi 

bahan atau materi menggunakan kata-kata dan gambar-gambar. Orang cenderung lebih 

mudah memahami penjelasan suatu informasi jika disampaikan dalam kata-kata dan 

gambar visual daripada hanya disajikan dalam bentuk kata-kata. Secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa media merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyimpan, membawa, menyalurkan dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk 

verbal maupun visual.  

Driscoll (2000: 11) mendefinisikan kata belajar sebagai terjadinya perubahan 

secara konsisten pada kemampuan siswa karena adanya pengalaman dan interaksi 
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dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan istilah pembelajaran berdasarkan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 berarti proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 Berbeda dengan kata ‘belajar’ yang dapat deskripsikan secara lebih luas mengenai 

cakupan dan batas waktunya, dilakukan dari saat manusia dilahirkan hingga telah tiada, 

pembelajaran yang terjadi di lingkungan sekolah lebih terstruktur. Terdapat tingkatan 

(SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dst), kelas serta kurikulum dan silabus yang 

mengatur proses pembelajaran sehingga lebih terorganisasi. Menurut Ashyar (2012: 6) 

penggunaan istilah ‘pembelajaran’ mempengaruhi tugas guru dalam proses 

pembelajaran yaitu tidak hanya meyampaikan informasi, namun juga mendiagnosis 

kesulitan siswa, memilih materi ajar, menstimulasi, mensupervisi dan memberikan 

bimbingan. 

Mayer (2001:1) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kemungkinan hasil dari 

pembelajaran, yaitu: (1) Tidak ada pembelajaran yang terjadi, (2) Pembelajaran yang 

terjadi buruk, dan (3) Meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna. 

Tidak ada pembelajaran sama sekali diindikasikan dengan adanya kinerja transfer 

yang buruk dan kinerja yang buruk. Pembelajaran yang buruk berarti kinerja yang 

dilakukan sudah baik namun transfer ilmu masih buruk, sedangkan meaningful 

learning atau pembelajaran yang penuh makna diindikasikan dengan adanya kinerja 

transfer yang baik dan kinerja pembelajaran yang baik juga. 

Terdapat bermacam-macam jenis sumber untuk belajar yang dapat digunakan 

dalam di kelas. Munir (2015: 70) mengungkapkan bahwa sumber belajar merupakan 
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segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran yang dimaksud berupa kompetensi yang harus dicapai dari sebuah 

pembelajaran di sekolah yang tertuang dalam kurikulum dan silabus. 

Azhar Arsyad (1997: 15) menyatakan bahwa terdapat dua faktor penting dalam 

proses pembelajaran, yaitu metode pembelajaran dan media pembelajaran. Proses 

pembelajaran pada dasarnya merupakan proses komunikasi, maka media yang 

digunakan pada proses pembelajaran dinamakan media pembelajaran. Suatu 

pembelajaran dikatakan terjadi di kelas apabila tejadi interaksi antara peserta didik  dan 

lingkungan belajarnya baik dengan guru/pengajar, teman sebaya, media pembelajaran 

atau sumber belajar lainnya. Oleh karena itu media pembelajaran sebagai sumber 

belajar merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran.  

Gagne dan Briggs dalam Azhar Arsyad (2014: 4)  mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pembelajaran, yang terdiri dari buku, film, tape recorder, gambar bingkai, foto, 

gambar/grafik, televisi, maupun komputer. Media pembelajaran merupakan sumber 

belajar yang terdiri dari materi instruksional maupun perangkat fisik (hardware) yang 

digunakan dalam kegiatan belajar.  

Sedangkan Munadi (2013: 7) menjelaskan bahwa segala sesuatu yang digunakan 

sumber untuk menyalurkan pesan dengan terencana kepada penerima sehingga 

terwujud lingkungan pembelajaran yang kondusif disebut media pembelajaran. 

Apabila kondisi lingkungan pembelajaran kondusif, proses pembelajaran data menjadi 

efektif dan efisien. 
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Lebih lanjut lagi, Sanaky (2009: 4) mengungkapkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat/sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan/mempertinggi efektifitas dan 

efisiensi dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi metode, teknik maupun 

alat yang digunakan sebagai alat bantu interaksi dan komunikasi dalam pembelajaran 

di kelas agar lebih efektif disebut dengan media pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa semua alat yang digunakan dalam proses pembelajaran  untuk 

membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada siswa 

sehingga proses pembelajaran berlangsung  efektif dan efiisien disebut media 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran membuat transfer ilmu dan informasi 

menjadi lebih mudah. Media pembelajaran juga berfungsi merangsang pikiran, 

perhatian, perasaan, dan kemajuan proses belajar siswa. Selama bertahun-tahun, guru 

telah menggunakan berbagai jenis media sebagai alat bantu proses pembelajaran. Jenis 

media pembelajaran yang dipakai sebagai alat bantupun berkembang seiring dengan 

kemajuan perkembangan teknologi.  

c. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Terdapat beberapa ciri media pembelajaran yang menjadi alasan mengapa media 

pembelajaran digunakan oleh guru dan dianggap efektif dalam menyampaikan 

pelajaran, yaitu: (1) Ciri Fiksatif, (2) Ciri Manipulatif, dan (3) Ciri Distributif. (Geralch 

& El, 1971, dalam Azhar Arsyad, 1997: 12) 
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Ciri fiksatif berarti dengan media kita mampu merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek yang telah terjadi dan 

dapat direproduksi lagi dengan mudah ketika objek atau peristiwa tersebut dibutuhkan. 

Ciri media ini sangat membantu karena ini berarti suatu kejadian atau objek yang telah 

direkam dan disimpan dengan format media dapat digunakan setiap saat. 

Ciri manipulatif memungkinkan transformasi suatu kejadian atau objek. Ini berarti 

kejadian-kejadian yang sebenarnya memakan waktu berhari-hari dapat disajikan dalam 

waktu yang lebih singkat dengan menggunakan media. Selain itu, media 

memungkinkan kita menentukan apa saja informasi yang dianggap penting untuk 

ditampilkan. 

Ciri distributif berarti informasi/kejadian yang nyata dapat ditransportasikan 

melalui ruang serta waktu, sehingga dalam waktu yang sama informasi tersebut dapat 

disampaikan kepada sejumlah orang yang berbeda dengan stimulus pengalaman yang 

sama. Informasi berupa objek atau kejadian nyata yang telah direkam dapat 

direproduksi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan secara bersamaan diberbagai 

tempat.  

d. Jenis-Jenis Media Pembelajaran  

 

Terdapat berbagai jenis media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam 

proses pembelajaran. Sanaky (2009: 48-52) menjabarkan jenis-jenis media sebagai 

berikut (1) Media cetak (buku, leaflet, brosur, studi brosur, journal), (2) Media untuk 
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pameran (poster), (3) Media yang diproyeksikan (soundclip, overhead transparansi, 

atau filmstrip), (4) Rekaman suara, (5) Video/VCD, dan (6) Komputer.  

Onasanya (2004: 128-131) membedakan media yang digunakan dalam 

pembelajaran menjadi: (1) Media berbentuk cetak, (2) Kapur dan papan tulis, (3) Grafik 

material, (4) Objek atau lingkungan sekitar, (5) Gambar tidak bergerak, (4) Model 3D 

dan mock-up, (5) Media audio, (6) Proyektor, (7) Proyektor geser dan proyektor 

filmstrip, (8) Film dan video player, dan (9) Multimedia.  

Sedangkan menurut Rudy Bretz dalam Sadiman, et al.  (1986: 20), berdasarkan 

unsur audio, visual dan unsur gerak, media dibagi menjadi 8 jenis, diantaranya: (1) 

media berbentuk cetak, (2) audio, (3) audio semi-gerak, (4) media visual yang diam, 

(5) media visual bergerak, (6) media visual semi-gerak, (7) media audio-visual gerak, 

dan (8) media audio-visual diam. 

Gagne dalam Daryanto (2010: 17) mengklasifikasikan media kedalam tujuh 

kelompok, yaitu (1) benda untuk demo, (2) komunikasi melalui lisan, (3) media cetak, 

(4) gambar yang diam, (5) gambar yang bergerak, (6) film, dan (7) mesin belajar.   

 Berdasarkan beberapa pengklarifikasian yang dikemukakan oleh para ahli, 

disimpulkan bahwa jenis-jenis media dapat dikelompokkan menjadi: (1) media 

berbentuk cetak seperti handout, jurnal, bulletin, poster, LKS/Buku Paket, (2) media 

grafik seperti diagram, peta, globe, grafik, dst, (3) media fotografi seperti gambar tidak 

bergerak, slides, gambar yang bergerak, filmstrip, animasi, gif,  dll, (4) media suara 

atau audio seperti audiotape, kaset, rekaman, narasi, radio, dst, (5) media berbentuk 
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video seperti video clip, televisi, film, serta (6) media berbasis komputer atau media 

pembelajaran berbantuan komputer.  

e. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Adekola (2008) mengungkapkan bahwa manfaat media pembelajaran bagi guru dan 

murid adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran, membuat pembelajaran 

menjadi lebih nyata dan permanen, menghemat waktu guru yang mungkin terbuang 

untuk menyampaikan presentasi secara lisan dan menjelaskan isi pelajaran, dan 

mendukung partisipasi murid dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran 

membuat pembelajaran dapat digunakan oleh khalayak yang lebih luas dan membantu 

guru dan pelajar untuk mengatasinya kesulitan fisik dalam mengajar dan belajar. 

Omenge & Priscah (2016: 4-5) menjelaskan fungsi dan manfaat media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Meningkatkan dan mendukung pembelajaran berbasis guru. Media pembelajaran 

merupakan alat pendukung tambahan bagi guru di ruang kelas untuk meningkatkan 

proses pembelajaran. 

2) Memungkinkan proses interaksi guru dan murid dan membuatnya menjadi lebih 

interaktif.  

3) Membantu murid memperoleh pengetahuan dan memastikan pengetahuan yang 

didapatkan dapat diingat lebih lama dengan cara menyediakan lingkungan belajar 

yang interaktif sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna dan 

memuaskan. 

4) Meningkatkan motivasi peserta didik dengan cara meningkatkan minat melalui daya 

tarik multisensor sehingga belajar menjadi lebih cepat dan produktif. 

5) Menyajikan materi pelajaran di kelas dengan lebih ilmiah, memungkinkan guru 

untuk menyalurkan informasi secara lebih terorganisir dan terstruktur 

6) Membantu guru untuk menarik perhatian siswa terhadap pelajaran. Dengan 

perhatian dan konsentrasi yang lebih dari siswa akan meningkatkan hasil belajar dan 

kedisiplinan di kelas. 

7) Meningkatkan pemahaman dan kejelasan materi. 

8) Membantu menggerakan imajinasi, kemampuan berpikir logis dan penalaran 

peserta didik. 
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9) Menghemat tenaga dan waktu. Media dapat mempermudah menerangkan suatu 

konsep sehingga menggunakannya lebih menghemat waktu. 

10) Menstimulasi minat pada pengetahuan dan memungkinkan guru untuk 

memfasilitasi transfer pengetahuan kepada siswa. Guru  juga dapat membuat media 

sendiri untuk menyampaikan pengetahuan secara efektif dan efisien. 

11) Melibatkan level tertinggi dari konsep komunikasi dua arah, menawarkan 

pembelajaran mandiri, interaksi sosial dan keterlibatan atau partisipasi siswa. 

12)  Media pembelajaran mempengaruhi kemajuan proses pembelajaran. 

 

Manfaat dari media pembelajaran menurut Scanlan (2003) adalah: (1) menarik 

perhatian, (2) membangun dan mengembangkan minat, (3) menyesuaikan lingkungan 

belajar, dan (4) membantu memahami suatu konsep informasi. 

Sedangkan, fungsi media pembelajaran menurut Levie & Lentz dalam Azhar 

Arsyad (1997:216), yaitu: (1) fungsi atensi, (2) fungsi afektif, (3) fungsi kognitif, dan 

(4) fungsi kompensatoris. 

Fungsi atensi berarti media pembelajaran berfungsi untuk menarik perhatian dari 

siswa dan mengarahkan perhatian tersebut sehingga siswa dapat lebih fokus dan 

berkonsentrasi memperhatikan isi dari pelajaran. Fungsi atensi bekerja dengan 

memanfaatkan aspek visual dari media pembelajaran yang ditampilkan untuk menarik 

fokus perhatian siswa.  

Sedangkan fungsi kognitif pada media pembelajaran berarti bahwa media berfungsi 

untuk membantu siswa mengingat dan memahami informasi/isi pelajaran yang dicapai 

dengan memanfaatkan aspek visual yang ada pada media. Di sisi lain,  fungsi 

kompensatoris berarti media berfungsi untuk membantu siswa yang kurang cepat 

dalam memahami informasi atau isi pelajaran dengan teks biasa menjadi dimudahkan 

dengan adanya bantuan visual.  
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Sudjana dan Rivai (1992: 2) mengemukakan manfaat dari media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran, yaitu: 

1) Pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

2) Bahan pembelajaran menjadi lebih jelas dan bermakna sehingga dapat dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 

3) Metode mengajar dapat lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, . 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru, tetapi juga mendukung terjadinya aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemontrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas bahwa media pembelajaran 

dalam penggunaannya memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut: (1) mendukung 

proses penyampaian informasi dan pembelajaran pada umumnya menjadi lebih 

menarik sehingga dapat menarik perhatian siswa dan membantu meningkatkan 

motivasi siswa, (2) membantu tercapainya tujuan pembelajaran dengan cara membantu 

meningkatkan pemahaman terhadap materi, (3) membantu menghemat waktu dan 

tenaga dengan menyajikan informasi yang lebih lengkap dan kompleks secara yang 

efektif, efisien dan terstruktur, (4) membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, 

tenaga serta indera, serta (5) menarik siswa untuk lebih aktif  dan membantu proses 

belajar mandiri. 

2. Multimedia Pembelajaran 

a. Multimedia 

Manusia cenderung lebih mudah belajar lewat kata-kata dan visual dibanding hanya 

dengan kata-kata saja. Pernyataan tersebut dikenal sebagai ‘prinsip multimedia’ dan 

menjadi dasar dalam penggunaan multimedia pembelajaran, dimana pembelajaran 
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terdiri dari kata-kata (baik tertulis maupun diucapkan) dan visual (grafik, ilustrasi, foto, 

gambar, animasi, atau video) yang digunakan untuk membantu perkembangan suatu 

pembelajaran. Multimeda berasal dari kata multi dan media. Multi memiliki arti banyak 

atau bermacam-macam, sedangkan kata media yang berasal dari kata medium yang 

diartikan sebagai  perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantar, 

menyampaikan dan membawa sesuatu. Sehingga multimedia secara awam diartikan 

sebagai perpaduan/kombinasi berbagai macam media. Seiring dengan berkembangnya 

waktu dan kemajuan teknologi, penggunaan multimedia dalam kehidupan sehari-hari 

ikut berkembang, contohnya aplikasi pada smartphones, video game, websites, ATM, 

dan masih banyak lainnya. Kombinasi dari media menambah fungsi dan kelengkapan 

pada penggunaan indera manusia.   

Munir (2015: 4) mengungkapkan bahwa program yang digunakan untuk 

menyampaikan konten digital menggunakan kombinasi yang terpadu antara teks, audio 

dan visual disebut dengan multimedia.  Sanjaya (2008: 218) mengungkapkan bahwa 

multimedia adalah bentuk perpaduan antara berbagai media baik dalam format teks, 

grafik, gambar (vector atau bitmap), sound/suara, animasi, dan video yang dapat 

dimanfaatkan sebagai  sarana stimulus untuk melatih ketrampilan dan kompetensi.  

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan diatas, multimedia berarti 

alat untuk menyampaikan informasi dari sumber ke penerima menggunakan yang 

menggunakan perpaduan berbagai media seperti teks, suara/audio, video, atau animasi, 

dan telah diprogram menjadi satu kesatuan yang utuh. . 
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b. Komponen  Multimedia 

Elemen atau komponen multimedia menurut Munir (2012: 17-19) antara lain: (1) 

Teks, (2) Grafik, (3) Gambar, (4) Video, (5) Animasi, (6) Audio, dan (7) Interaktivitas. 

Teks merupakan huruf-huruf yang dikombinasikan membentuk kata atau kalimat yang 

berfungsi membantu penyajian informasi melalui komunikasi tertulis. Hal-hal penting 

yang perlu diperhatikan adalah ukuran, jenis dan style huruf. Jika teks bekerja pada 

komunikasi tertulis, grafik dapat membantu menyajikan informasi secara visual. 

Berbeda dengan gambar, grafik biasanya memiliki ukuran data yang lebih kecil dan data 

diubah-ubah bentuknya. 

Gambar  juga merupakan media penyampaian informasi secara visual. Gambar 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu gambar diam/tidak bergerak dan gambar bergerak. 

Contoh gambar diam adalah foto,gambar digital,poster maupun lukisan. Contoh dari 

gambar yang bergerak adalah gif.  Hal yang perlu diperhatikan dari gambar adalah 

ukuran dan resolusinya. 

Video merupakan multimedia visual gerak. Video dapat digunakan untuk 

menggambarkan suatu kegiatan atau menyampaikan informasi lainnya dengan 

gabungan antara teks, gambar, dan suara/audio. Sedangkan animasi disebut sebagai 

gabungan antara teks, grafik dan suara dalam suatu aktifitas pergerakan.  

Audio atau media berbasis suara adalah berbagai macam bunyi  dalam bentuk 

digital seperti narasi, musik dan efek suara.  Sedangkan interaktivitas berarti proses 

komunikasi antara pengguna dengan software komputer. Fitur simulasi, navigasi, dan 

latihan merupakan contoh penerapan aspek interaktif dalam multimedia. Aplikasi 
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berbasis multimedia dapat disebut dengan Multimedia Interaktif apabila pengguna 

diberikan kendali untuk mengontrol aplikasi tersebut.  

c. Tipe-tipe Multimedia 

Berdasarkan bagaimana multimedia digunakan, multimedia  dibedakan menjadi 

Multimedia Linear dan Multimedia Interaktif. 

Multimedia linear disebut linear karena informasi ditampilkan secara 

berkelanjutan atau sekuensial. Beberapa program multimedia bersifat linear dan 

dirancang untuk melihat dan membaca suatu informasi secara berurutan. Terdapat titik 

awal dan titik akhir dari informasi yang disampaikan.  

 
Gambar 1. Multimedia Linear 

Tujuan multimedia linear hanya untuk menampilkan suatu informasi dan biasanya 

tidak terjadi respon dan partisipasi aktif didalamnya (dengan menekan tombol atau 

menyentuh layar) karena itu penerima cenderung lebih pasif dalam menerima 

informasi yang disalurkan. Contoh multimedia linear adalah presentasi menggunakan 

PowerPoint oleh guru didalam kelas dimana presentasi disiapkan, diorganisasi, dan 

dikendalikan oleh guru. 

Sedangkan multimedia interaktif menekankan pada interaksi pengguna dengan 

program multimedia. Pengguna memiliki kewenangan sendiri untuk mengontrol dan 

menentukan informasi yang akan dia pelajari, berbeda dengan proses perolehan 
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informasi pada multimedia linear yang harus urut dari awal sesuai dengan bagaimana 

informasi tersebut dibuat. Pengguna dapat menentukan pilihan atau alur  dengan 

menekan pilihan menu atau tombol pada program multimedia. Hasil dari informasi 

yang akan ditampilkan bergantung pada pilihan pengguna. Meskipun data pada 

multimedia interaktif memiliki hirarki tersendiri yang telah disusun oleh pengembang 

program tersebut, namun pengguna memiliki kebebasan untuk mengeksplor dan 

menentukan informasi yang ditampilkan. Peran aktif pengguna inilah yang merupakan 

poin penting dari multimedia interaktif. 

d. Multimedia Pembelajaran 

Penggunaan multimedia dalam pembelajaran membuat penyampaian informasi 

lebih interaktif, inovatif., komunikatif, fleksibel terhadap perubahan. Penggunaan 

multimedia sangat membantu dalam proses pembelajaran karena aspek 

interaktifitasnya, fleksibelitas, dan perpaduan dari berbagai media yang dapat 

membantu dalam proses pemahaman siswa akan materi yang dipelajari. Berdasarkan 

definisi multimedia yang ada, multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu 

pembelajaran yang menggunakan prinsip multimedia di kelas. Proses penyampaian 

pengetahuan, keahlian, serta ketrampilan di kelas menggunakan berbagai macam 

media seperti teks, video, suara, atau animasi, yang dibuat dan diprogram menjadi satu 

kesatuan yang utuh.   

Munir (2012: 24) mengungkapkan bahwa keistimewaan multimedia pembelajaran 

sehingga diterapkan dalam  proses pembelajaran adalah:  

1) Multimedia berbasis komputer,  
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2) Multimedia mengintegrasikan beberapa jenis media (teks, gambar, suara, video dan 

animasi) menjadi satu dalam sebuah program digital, 

3) Multimedia menyuguhkan fitur interaktivitas dan feedback, 

4) Multimedia memberikan kendali kepada peserta didik untuk bebas menentukan 

materi yang dipelajari, 

5) Multimedia terstruktur dan sistematis sehingga mudah untuk dikontrol.  

Multimedia dalam pembelajaran identik dengan istilah pembelajaran berbantuan 

komputer. Criswell (1989) menyatakan bahwa istilah CAL atau computer aided 

learning berarti materi pembelajaran/bahan ajar disampaikan dengan menggunakan 

komputer dan melibatkan peran serta siswa secara aktif serta memberikan feedback 

atau umpan balik yang dibutuhkan. Sedangkan  Krisnadi (2004: 271) mengungkapkan 

bahwa pembelajaran berbantuan komputer sebenarnya merujuk kepada semua software 

yang  digunakan dalam pembelajaran dan diakses melalui komputer sehingga siswa 

melakukan interaksi dengan perangkat tersebut. Munir (2014) mengungkapkan bahwa 

dengan diterapkannya multimedia dalam pembelajaran memungkinkan 

dikembangkannya sebuah media pembelajaran interaktif yang bersifat audio-visual dan 

multi-sensorik untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman terhadap materi. 
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Gambar 2. Cara Kerja Multimedia sebagai media multi-sensor 

Multimedia pembelajaran yang digunakan di kelas dapat meningkatkan faktor 

interaktivitas pembelajaran. Apabila suatu pembelajaran interaktif, minat siswa dalam 

mengikutinya juga akan tumbuh. Selain itu dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran berbasis komputer ini, siswa dapat melakukan pengulangan pada bagian-

bagian yang dia inginkan secara leluasa, sehingga dapat membantu proses belajar 

mandiri tanpa harus bergantung kepada guru dalam menerima materi. Sehubungan 

dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam mencerna suatu materi 

pembelajaran, multimedia pembelajaran memberikan solusi untuk masalah tersebut 

sehingga setiap siswa dapat menentukan sendiri seberapa cepat proses 

pembelajarannya melalui multimedia pembelajaran. Karena multimedia merupakan 

perpaduan antara beberapa media, siswa memiliki beberapa opsi dalam memilih cara 

mempelajari suatu materi (membaca, mendengarkan, atau dengan melihat).  

e. Jenis-jenis Multimedia Pembelajaran 

Smaldino dalam Anitah (2010) mengklasifikasikan multimedia sebagai berikut:  

i. Multimedia Kits  
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Multimedia kits merupakan kumpulan hardware atau software yang menambah 

nilai kapabilitas multimedia untuk perangkat komputer. Contoh dari multimedia kits 

adalah CD-ROM atau DVD player, soundcard, atau speaker. 

ii. Hypermedia  

Hypermedia program biasanya terdiri dari banyak halaman dimana setiap halaman 

terdiri dari objek multimedia (teks, gambar, suara, video atau animasi) yang 

dihubungkan kepada objek atau halaman lain. hypermedia juga identik dengan adanya 

navigasi melalui hyperlinks. Konsep dan sistem berbasis hypermedia pertama kali 

muncul dan digunakan pada  tahun 1965 dan 1970. Dua hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam program multimedia yaitu harus memiliki tujuan dan alasan yang 

jelas, serta harus didesain berdasarkan fungsi yang dibutuhkan. 

3. Media Interaktif  

Media interaktif biasanya merujuk kepada produk atau software yang berbasis 

komputer yang dapat merespon aksi dari pengguna dan menampilkan konten/informasi 

melalui media teks, gambar yang bergerak maupun tidak bergerak, audio/suara, 

animasi, atau video. 

4. Virtual Reality  

Virtual Reality merupakan media yang  dirancang dengan memberikan 

penggunanya sensasi seperti mengalami secara langsung atau benar-benar berada pada 

tempat/lingkungan yang nyata saat sesungguhnya menggunakan program virtual 

tersebut. 

5. Expert System  
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Expert System merupakan bagian dari Artifical Intelligence atau kecerdasan buatan.  

Expert system adalah program komputer yang memanfaatkan database berisi 

pengetahuan atau informasi tingkat tinggi yang digunakan untuk memberikan saran, 

mengambil keputusan dan memecahkan masalah. 

Beberapa contoh jenis multimedia yang disebutkan diatas merupakan alternatif 

pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan modern sehingga dapat menarik 

perhatian siswa. Meski harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan 

berusaha se-inovatif mungkin, penggunaan media juga perlu disesuaikan dengan 

tingkatan pendidikan serta kemampuan pengguna yang dalam hal ini adalah peserta 

didik. 

3.  Media Pembelajaran Interaktif 

a. Pengertian Media Pembelajaran Interaktif 

Model pembelajaran yang dulunya merupakan teacher-based learning kini berubah 

menjadi student-centred learning sehingga siswa merupakan fokus dan pusat dari 

sebuah pembelajaran. Hal ini menuntut peserta didik menjadi lebih aktif. Untuk dapat 

menerapkan student-centred learning, diperlukan kurikulum, silabus, tenaga didik dan 

sumber belajar yang mendukung sehingga siswa tidak hanya bersikap pasif dan hanya 

mengandalkan apa yang disampaikan guru. Salah satu solusinya adalah 

dikembangkannya program berbasis komputer yang dirancang sehingga proses 

pembelajaran dapat berpusat pada siswa, contohnya media pembelajaran interaktif. 
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Peserta didik dapat mempertahankan informasi 5% dari yang didengar,  dan 10% 

dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang dia dapatkan dalam presentasi audio-visual 

dan tingkat retensi dapat ditingkatkan menjadi 70% keatas ketika mendorong peserta 

didik untuk melakukan kerja praktik langsung dalam proses pembelajaran (Dale, 

1969). Media pembelajaran interaktif  dapat menyentuh tidak hanya satu dari panca 

indera penggunanya. Multimedia menggunakan panca indera pendengaran, 

penglihatan, dan sentuhan sehingga penyajian materi belajar menjadi lebih aktif, selain 

itu materi pembelajaran dimodifikasi agar cara penyampaiannya lebih menarik dan 

mudah dipahami, serta suasana belajar yang menegangkan menjadi menyenangkan. 

Media interaktif menggunakan unsur audio-visual dan disebut interaktif  karena 

melibatkan respon siswa secara aktif sehingga terdapat interaksi langsung saat 

menggunakannya. 

Phillips (1997: 12) mengungkapkan bahwa media pembelajaran interaktif dapat 

memberikan akomodasi kepada setiap individu yang cenderung memiliki cara belajar 

yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Menurutnya, media pembelajaran juga 

menciptakan suatu lingkungan yang multisensori sehingga mendukung cara 

pembelajaran yang berbeda-beda.  Sedangkan Koesnandar (2006) menyatakan bahwa 

multimedia interaktif merupakan konvergen/gabungan dari berbagai media (gambar, 

suara, video, grafis, dan teks) yang diintegrasikan dan dikemas secara interaktif. 

Dengan keunikan tersebut, multimedia interaktif digunakan dalam proses 

pembelajaran. 



29 
 

Dari uraian-uraian yang disebutkan diatas, disimpulkan bahwa media pembelajaran 

interaktif merupakan konvergen/perpaduan dari berbagai macam media 

(gambar/grafis, foto, audio/suara, video, animasi) yang diintegrasikan dalam sebuah 

program berbasis komputer dan menonjolkan unsur interaktivitas atau peran aktif 

penggunanya serta timbal balik yang didapatkannya. Media pembelajaran interaktif 

melibatkan multi-sesori dari penggunanya, karena tidak hanya mengandalkan unsur 

penglihatan untuk mengakses informasi, tetapi juga melibatkan unsur pendengaran dan 

sentuhan. Media pembelajaran interaktif dilengkapi dengan alat pengontrol yang 

dioperasikan oleh pengguna  secara langsung sehingga dapat memberikan respon 

secara aktif, menentukan alur pembelajaran sesuai kemampuannya dan mendukung 

student-centred learning dalam proses pembelajaran. 

b. Model-model Media Pembelajaran Interaktif 

Media pembelajaran berbasis/berbantuan komputer dikelas digunakan melalui 

beberapa model yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, diantaranya 

adalah model drills, model tutorial, model simulaton , dan instructional game. 

1) Model Drills-Practice 

Cennamo, Ross, dan Ertmer (2010) mengungkapkan bahwa model drill-practice 

dirancang untuk membantu siswa mengingat proses atau informasi yang sudah mereka 

pelajari sebelumnya melalui latihan dan feedback yang diberikan pada model ini. 

Model ini dianggap efektif apabila peserta didik dapat mengingat informasi yang 

diberikan dengan cepat dan otomatis. 
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 Menurut Rusman, et al. (2013: 112-122),  Model Drills adalah model yang 

menekankan dalam melatih siswa untuk memahami bahan pelajaran yang sudah 

diterimanya sebelumnya. Siswa disuguhi dengan soal/pertanyaan yang ditampilkan 

secara acak dan selalu dilengkapi dengan jawaban dan penjelasannya yang benar dan 

lengkap. Tujuan dari pengacakan soal/pertanyaan adalah agar muncul dengan 

kombinasi yang berbeda dari sebelumnya sehingga siswa tidak bergantung pada daya 

ingat tapi benar-benar memahami materinya. Untuk mengetahui indikator 

keberhasilannya, pada bagian akhir siswa harus bisa mengetahui skor yang dicapainya 

Model drills yang digabungkan dengan latihan (practice) digunakan untuk 

memperkuat pengetahuan tentang suatu konsep dan mengasah kemahiran terhadap 

suatu ketrampilan. Azhar Arsyad (1997: 97) menyatakan bahwa ketika menggunakan 

model drills-practice dalam pembelajaran, diasumsikan bahwa informasi tersebut 

sudah diajarkan sebelumnya kepada siswa.  

2) Model Tutorial  

Rusman, et al. (2013: 112-122) mengungkapkan bahwa model tutorial bekerja 

dengan memberikan pengarahan, bantuan, petunjuk, serta memberikan motivasi 

kepada siswa agar proses pembelajaran lebih efektif dan efisien. Informasi dapat 

disajikan menggunakan teks, gambar diam, gambar bergerak dan grafik. Setelah siswa 

selesai  mempelajari suatu informasi, diberikan tugas atau diajukan serangkaian 

pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang dipelajari sebelumnya. Jika 

penggguna memberikan jawaban yang benar, berarti pengguna dianggap telah 

memahami informasi yang siberikan dan dapat berpindah ke materi berkutnya. Jika 
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jawaban atau respon pengguna salah, maka pengguna harus mengulang atau remidi. 

Selanjutnya, ketika semua materi sudah dipejari akan diberikan tes untuk mengukur 

keberhasilan pemahaman siswa terhadap materi tersebut.  

Sedangkan Azhar Arsyad (1997: 97) mengklasifikasikan model tutorial 

menjadi dua macam yaitu tutorial secara terprogram dan tutorial intelijen. Tutorial 

terprogram merujuk kepada informasi baik statis maupun dinamis yang telah 

diprogram atau dirancang terlebih dahulu.  Siswa akan diberikan feedback berdasarkan 

jawabannya yang telah dianalisis oleh komputer. Sedangkan pada tutorial intelijen 

jawaban komputer dihasilkan oleh intelegensia artifisial atau kecerdasan buatan, bukan 

jawaban yang terprogram dan sudah terlebih dahulu disiapkan oleh perancang program 

pembelajaran. 

3) Model Simulasi  

Cennamo, Ross, dan Ertmer (2010) mengungkapkan bahwa pada model ini 

siswa dapat merasakan secara langsung informasi atau suatu proses yang berbahaya, 

susah untuk didapatkan atau terlalu mahal atau hal-hal yang butuh waktu sangat lama 

untuk mempelajarinya secara langsung. Simulasi dapat digunakan untuk mempelajari 

praktik pengoperasian alat dan peralatan sebelum menggunakannya dalam kehidupan 

nyata. Biasanya, simulasi tidak digunakan untuk memperkenalkan konten baru, tetapi 

untuk memberikan peluang mempelajari dan mengeksplor cara menggunakan sesuatu 

dengan aman. Sebelum menggunakan simulasi, siswa harus diberikan instruksi yang 

jelas baik tentang cara penggunaan simulator maupun alat yang diwakilkan dalam 

simulator tersebut.  
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Rusman, et al. (2013: 112-122) menyatakan bahwa tujuan utama dari model ini 

adalah menghadirkan pengalaman nyata melalui suasana tiruan yang diciptakan sesuai 

dengan suasana yang sebenarnya tanpa mengambil resiko yang mungkin dialami pada 

kejadian nyata. Contoh penggunaan model simulasi adalah pada simulasi pesawat yang 

akan jatuh atau menabrak, simulsi nuklir, simulasi perang untuk tentara, dan simulasi-

simulasi lainnya yang memiliki resiko bahaya yang besar. 

Azhar Arsyad (1997:98)  menyatakan bahwa model simulasi pada komputer 

memberikan kesempatan untuk lebih dinamis, interaktif, dan personal dalam proses 

pembelajaran. Dengan bantuan simulasi, informasi yang kompleks untuk dipelajari 

dapat dikemas menjadi lebih mudah untuk dipahami namun tetap menyerupai dunia 

nyata. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan model ini, yaitu model 

dasar, skenario dan lapisan pembelajaran.  

4)  Model Instructional game  

Cennamo, Ross, dan Ertmer (2010)  menyatakan bahwa pada model ini terdapat 

nilai hiburan yang dilibatkan. Siswa  dapat berkompetensi dengan waktu yang dibuat 

terbatas, atau poin yang diberikan atau dengan siswa yang lain. Game juga dapat 

berbentuk permainan kata, game petualangan, permainan peran, atau game logika. 

Game edukasi atau Instructional game mengharuskan siswa untuk mengeksplorasi dan 

mengembangkan pemahaman tentang suatu konsep pengetahuan yang kompleks dan 

mencari cara untuk menyelesaikan permainan dengan sukses. Instructional game 

mengedepankan keterampilan dan strategi berpikir.  
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Rusman, et al. (2013: 112-122) mengungkapkan bahwa Instructional game 

merupakan pembelajaran yang dirancang dalam bentuk permainan sehingga lebih 

menyenangkan dan menantang serta menarik perhatian. Dengan memadukan 

permainan dan pembelajaran diharapkan pengguna tidak merasa bahwa sesungguhnya 

dia sedang belajar saat menyerap informasi pada permainan tersebut.  Azhar Arsyad 

(1997: 162) menyatakan bahwa model ini untuk menumbuhkan motivasi siswa saat 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dia miliki.  

c. Kriteria Penilaian Kualitas Media Pembelajaran Interaktif 

Untuk mengetahui apakah program media pembelajaran yang telah dikembangkan 

sudah memenuhi tujuan awal pembuatannya maka diperlukan adanya evaluasi terhadap 

media pembelajaran tersebut. Untuk melakukan evaluasi media pembelajaran 

diperlukan adanya kriteria-kriteria yang perlu dicapai dari media tersebut. Kriteria-

kriteria tersebut juga berfungsi untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi 

saat pengembangan media pembelajaran.  

Walker  dan Hess dalam Azhar Arsyad (2014: 219) mengungkapkan kriteria-

kriteria dalam mengetahui kualitas media pembelajaran terdiri dari: (1) Kualitas dari 

isi dan tujuan, (2) Kualitas instruksional, dan (3) Kualitas teknik. 

Kualitas isi dan tujuan  media pembelajaran terdiri dari ketepatan, kepentingan, 

kelengkapan, minat atau perhatian, dan kesesuaian dengan situasi siswa. Kualitas 

instruksional media pembelajaran terdiri dari pemberian kesempatan belajar, kualitas 

memotivasi, kualitas tes dan penilaiannya, media pembelajaran dapat memberi dampak 

bagi siswa, dan dapat membawa dampak bagi guru serta  pembelajarannya. Sedangkan 
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kualitas teknik meliputi keterbacaan, mudah atau tidak digunakannya, kualitas 

tampilan atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan 

programnya, dan  kualitas pendokumentasiannya. 

Sunarto Soenaryo (2005) mengungkapkan bahwa komponen-komponen penilaian 

dalam mengembangkan media pembelajaran terdiri dari: (1) Komponen  tampilan, (2) 

Komponen petunjuk, (3) Komponen monitoring kemajuan, (4) Komponen penilaian, 

(5) Komponen percabangan, dan (6) Komponen Umpan Balik/feedback. 

Indikator komponen tampilan yang perlu diperhatikan adalah pesan dalam media 

pembelajaan yang dapat dalam bentuk gambar, teks, audio/suara, animasi, dan video. 

Tampilan dan warna harus sesuai dengan kebutuhan siswa, judul dan perintah harus 

jelas dan tidak sukar dipahami. Selain itu, ukuran huruf, gambar dan grafik harus 

mudah untuk dimengerti.  

Indikator komponen petunjuk yang perlu diperhatikan adalah petunjuk pemakaian 

program yang harus jelas sehingga dapat digunakan siswa secara individual atau 

mandiri. Selain itu, perlu adanya  fitur bantuan atau help. 

Komponen monitoring kemajuan menyangkut pada topik yang akan dipelajari, dan 

bagaimana penyampaian kesimpulan pada akhir pembelajaran. Sedangkan  komponen 

penilaian terdiri dari penilaian tentang pemahaman siswa terhadap materi melalui 

soal/latihan baik pilihan ganda, isian, atau benar-salah, serta terdapat dokumentasi nilai 

sehingga kemajuan belajar bisa dilacak. 

Komponen percabangan berhubungan dengan tersedianya alternatif materi yang 

harus ditempuh siswa setelah menyelesaikan suatu materi. Model ini dapat berbentuk  
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otomatis maupun manual. Sedangkan dalam  komponen umpan balik, umpan 

balik/feedback  harus  diberikan secepatnya setelah siswa memberi suatu respon. 

Format dari umpan balik dapat berupa komentar, pujian, peringatan, pembetulan, 

informasi kemajuan belajar dan lebih menarik apabila  disertai dengan ilustrasi, suara, 

dan gambar. 

Wahono (2006) mengusulkan tiga aspek dalam menilai kriteria media 

pembelajaran, yaitu: (1) Aspek Rekayasa Perangkat Lunak, (2) Aspek Desain 

Pembelajaran dan (3) Aspek Komunikasi Visual. Sedangkan Nielsen (1990) membagi 

kriteria penilaian software menjadi 10 bagian, yaitu: (1) Visibility, (2) Kesesuaian 

Sistem/software dengan dunia nyata, (3) Kontrol dan kebebasan pengguna dalam 

membuat keputusan, (4) Konsistensi dan standar, (5) Pencegahan error, (6) 

Recognition, (7) Fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan, (8) Desain yang astetik 

dan minimalis, (9) Membantu pengguna mengenali, mendiagnosa dan recovery error, 

dan (10) Bantuan dan dokumentasi. 

Reeves (1992) mengajukan 14 kriteria menilai kelayakan program pembelajaran 

berbasis komputer, yang terdiri dari: (1) Epistemology, (2) Pendadogical philosophy, 

(3)  Underlying Psychology, (4) Berorientasi pada tujuan pembelajaran, (5) 

Mengandung nilai pengalaman, (6) Memperhitungkan peran guru, (7) Fleksibilitas 

program, (8) Pencegahan error, (9) Nilai motivasi, (10) Mengakomodasi perbedaan 

yang dimiliki peserta didik, (11) Kontrol oleh pengguna, (12) Aktivitas pengguna, (13) 

Pembelajaran yang kooperatif, dan  (14) Sensitivitas terhadap budaya dan lingkungan 

sekitar. 
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Thorn (1995) mengungkapkan bahwa terdapat enam aspek penting dalam 

mengembangkan dan mengevaluasi media pembelajaran, diantaranya: (1) Kemudahan 

dalam Penggunaan dan Kemudahan Navigasi, (2) Kandungan Kognisi media, (3) 

Penyampaian Informasi, (4) Integrasi/kesatuan Media, (5) Aspek Artistik dan Estetika, 

dan (6) Fungsi Secara Keseluruhan. 

Tampilan antarmuka dari media harus dirancang sesederhana mungkin agar mudah 

dipahami oleh pengguna. Kemudahan dalam penggunaan dan navigasi merupakan 

unsur yang sangat penting. Penggunaan media harus mudah dipahami sehingga 

pengguna dapat mengoperasikannya tanpa kesulitan meskipun belum memiliki 

pengetahuan yang kompleks tentang media tersebut. Apabila tampilan antarmuka 

susah untuk dipahami, pengguna akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk 

memahami bagaimana program media pembelajaran tersebut bekerja dan bukan pada 

materi atau informasi yang ingin disampaikan lewat media pembelajaran tersebut.  

Kandungan kognisi yang akurat dan relevan diperlukan sehingga media 

pembelajaran benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna, serta kandungan 

pengetahuannya jelas dan dapat dipahami sesuai dengan tingkat dan level pendidikan 

pengguna. Aspek penyampaian informasi atau bagaimana informasi tersebut disajikan 

sangat penting. Informasi harus disampaikan secara efisien, efektif, dan menarik.  

Integrasi media pembelajaran berarti aspek-aspek yang ada dalam media menyatu 

sehingga menghasilkan suatu kesatuan program yang efektif. Media pembelajaran 

memiliki fungsi untuk membangun kognisi peserta didik baik secara teori maupun 

praktik. 
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Untuk menarik minat dan membuat lingkungan siswa dalam belajar lebih nyaman, 

media pembelajaran harus memiliki tampilan yang menarik. Aspek artistik dan estetika 

menjadi penting karena tampilan media tersebut berengaruh pada minat siswa dalam 

menggunakannya sebagai sumber belajar dan membantu proses pembelajaran secara 

keseluruhan.   

Fungsi keseluruhan media sangat penting untuk diperhatikan. Media pembelajaran 

diharapkan dapat menyediakan informasi yang pengguna perlukan, sehingga setelah 

menggunakan media pembelajaran tersebut, pengguna tahu bahwa dia telah 

mempelajari sesuatu.  

Berdasarkan kriteria yang diungkapkan para ahli diatas, disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa kriteria-kriteria dalam mengetahui kualitas media pembelajaran, 

yaitu: (1)  Kriteria Isi Materi, (2) Kriteria Desain Pembelajaran, (3) Kriteria Desain dan 

Tampilan Media, dan (4) Kriteria Teknis.  

Kriteria Isi Materi berkaitan dengan informasi berupa materi yang disajikan lewat 

media tersebut. Dengan metode/strategi penyajian materi yang tepat pada media 

pembelajaran diharapkan membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi. 

Kriteria Desain Pembelajaran berisi dengan indikator-indikator yang berkaitan dengan 

aspek pembelajaran. Dengan menggunakan media pembeajaran interaktif ini diharap 

proses pembelajaran menjadi praktis, efisien, dan menarik. Kriteria Desain dan 

Tampilan Media berhubungan dengan desain tampilan program termasuk teks, gambar, 

animasi, audio dan video. Dengan menggunakan media pembelajaran interaktif 

diharapkan dapat membantu memperlancar proses penyampaian informasi kepada 
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peserta didik. Sedangkan indikator teknis berkaitan dengan hal-hal teknis pada program 

media pembelajaran. 

2. Pembelajaran Bahasa Inggris 

a. Pembelajaran Bahasa 

Bahasa merupakan kemampuan manusia yang universal. Bahasa adalah sarana 

berbagi gagasan, bernegosiasi, berkomunikasi, dan bekerjasama antar manusia. Selain 

merupakan identitas suatu bangsa/kebudayaan, bahasa juga sangat penting digunakan 

dalam membentuk hubungan interpersonal. Bahasa merupakan basis utama dari segala 

bentuk komunikasi dan instrumen utama dari sebuah pemikiran. Karena perkembangan 

informasi dan komunikasi yang pesat antar bangsa saat ini, ada kecenderungan 

masyarakat menguasai dua atau lebih bahasa.   

Pembelajaran bahasa merupakan proses dimana seseorang memperoleh kapasitas 

untuk mengunakan suatu bahasa. Pengalaman dalam satu bahasa akan bermanfaat bagi 

pembelajaran bahasa lainnya. Siswa belajar bahasa untuk mengomunikasikan pikiran, 

perasaan, dan pengalaman mereka, membangun hubungan dengan anggota keluarga 

dan teman.  Kramina (2000: 27) menyebutkan bahwa pembelajaran bahasa merupakan 

suatu proses yang sepenuhnya disadari, baik melalui pembelajaran formal atau mandiri. 

Maslo (2006: 16) menyatakan bahwa penguasaan bahasa kedua, ketiga, keempat dan 

seterusnya merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan manusia, sebuah 

institusi, masyarakat luas dan umat manusia untuk membentuk jaringan kerja sama 

secara global. Oleh sebab itu pembelajaran dan penguasaan bahasa sangatlah penting. 
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Jika penguasaan bahasa ibu cenderung dilakukan secara spontan dan tanpa disadari, 

pembelajaran bahasa kedua cenderung dengan penuh kesadaran dan tidak spontan. 

Sjahruddin Kaseng (1989: 25) berpendapat bahwa terdapat delapan instansi yang 

terlibat dalam proses pembelajaran bahasa, mulai dari perencanaan sampai pada 

pelaksanaan dengan masalah yang dihadapi dan hasil pemecahan masalah dari 

padanya, yakni; (1) Pemerintah, (2) Linguist Murni, (3) Linguist Terapan, (4) 

Sosiolinguist, (5) Ahli Ilmu Jiwa, (6) Psikolinguist, (7) Pendidik Profesional, dan (8) 

Guru Kelas. 

Brassard, et al. (1983) didalam Ghazali (2013: 10) mengungkapkan bahwa 

terdapat enam komponen utama yang merupakan ciri khusus pembelajaran bahasa 

yang komunikatif di kelas, yaitu: (1) input bahasa terfokus pada gagasan-gagasan dan 

informasi yang akan disampaikan sesuai tujuan pembelajaran, (2) interaksi di kelas, (3) 

tugas-tugas yang berkaitan dengan  dunia nyata, (4) bahan pembelajaran yang menarik 

dan merangsang kemampuan intelektual dan  menantang, serta (5) Metode yang 

digunakan meningkatkan interaksi melalui proses pengumpulan informasi dan dapat 

meningkatkan ketrampilan. 

b. Bahasa Inggris  

Leonard Bloomfield (1995 : 56) mengungkapkan bahwa Bahasa Inggris adalah 

bahasa yang tersebar paling luas. Jumlah penutur asli bahasa Inggris  diperkirakan 

sekitar 170 juta pada tahun 1920. Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan sebagai 

sarana komunikasi terbesar kedua di dunia setelah bahasa Cina, dan menjadi bahasa 

terbesar yang dipelajari di seluruh dunia (International English Dossier Magazine, 
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1991). Jenkins (2003: 2) mengungkapkan bahwa Bahasa Inggris digunakan atau 

diucapkan hampir di setiap negara di dunia dan terdapat 75 wilayah yang menggunakan 

Bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa 

pengantar komunikasi pada organisasi-organisasi besar dunia seperti PBB, Uni Eropa, 

Negara Persema, GUAM, ICC, NAFTA, dan AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.  

Bahasa Inggris disebut sebagai lingua franca pertama karena merupakan bahasa 

dominan/banyak digunakan dan merupakan bahasa internasional yang digunakan 

dalam komunikasi, sains, teknologi, hiburan, bisnis, kelautan, kedirgantaraan, 

diplomasi dan banyak bidang lainnya. Kemampuan berbahasa Inggris merupakan 

sebuah kebutuhan dalam beberapa profesi atau bidang keilmuan. Llurda (2004: 320) 

menyatakan bahwa istilah lingua franca berarti sistem penggunaan suatu bahasa 

tambahan yang dijadikan sarana komunikasi orang-orang dengan bahasa ibu yang 

berbeda-beda. 

Huda (2000: 68) menyebutkan lima faktor yang membuat Bahasa Inggris menjadi 

bahasa Internasional, yaitu: 

1) Keistimewaan tata bahasanya. 

2) Banyaknya jumlah orang yang berbicara Bahasa Inggris 

3) Lebarnya daerah geografis dimana Bahasa Inggris digunakan. 

4) Pentingnya di bidang politik, diplomasi internasional, ekonomi dan bisnis, ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta budaya. 

5) Penggunaan Bahasa Inggris di negara-negara yang mendominasi ekonomi, politik 

dan kebudayaan. 

 

Bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional sangat penting peranannya 

di bidang pendidikan di Indonesia. Di Indonesia sendiri Bahasa Inggris merupakan 

mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah dan sedikit kemungkinan mahasiswa 
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lulus dari universitas tanpa setidaknya membaca beberapa jurnal atau sumber bacaan 

berbahasa Inggris untuk mata kuliahnya.  

Simatupang (1999: 64)  berpendapat bahwa meski di Indonesia Bahasa Inggris 

tidak dijadikan first atau second language, atau digunakan secara luas di masyarakat, 

atau tidak digunakan sebagai bahasa resmi atau media komunikasi di sekolah, 

universitas negeri, pemerintah dan sistem peradilan, namun Bahasa Inggris masih 

dianggap penting dan merupakan  bahasa asing yang paling utama untuk diajarkan di 

sekolah. Pentingnya Bahasa Inggris dalam dunia pendidikan Indonesia dapat dilihat 

dalam Peraturan Pemerintah No.32/2013 yang menyatakan bahwa Bahasa Inggris 

merupakan mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.  

Dibawah ini merupakan grafik yang menunjukan rata-rata kemampuan Bahasa 

Inggris tenaga kerja Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya. 

 

Gambar 3. Grafik Rata-rata Kemampuan Bahasa Inggris Tenaga Kerja Indonesia 

Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 
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  Konversi TOEIC dari grafik diatas adalah: Novice: 10-250, Elementary: 255-

400, Intermediate: 405-600, Basic Working Proficiency: 605-780, Advance Working 

Proficiency: 785-900, dan  General Professional Proficiency: 905-990.  

  Dengan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Bahasa 

Inggris rata-rata tenaga kerja Indonesia berlatar belakang Sekolah Menengah Kejuruan 

masih berada di tingkat Elementary. Lie (2007: 2) mengatakan bahwa meskipun 

Bahasa Inggris sudah diinstruksikan di sekolah formal selama bertahun-tahun, hasilnya 

tidak memuaskan. Hanya sedikit lulusan sekolah menengah yang dapat berkomunikasi 

menggunakan Bahasa Inggris dengan baik. 

c. Pembelajaran Bahasa Inggris di SMK 

Pada tingkat SMA/MA/SMK/MAK, siswa tidak mempelajari Bahasa Inggris dari 

awal atau sebagai pengalaman pertama, namun merupakan kelanjutan dari kurikulum 

Bahasa Inggris di SMP. SMK Negeri 1 Klaten sendiri menggunakan kurikulum 2013 

revisi 2017 yang apabila merujuk kepada rumusan Kompetensi Inti pelajaran Bahasa 

Inggris di SMK, pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman dalam 

menggunakan teks-teks berbahasa Inggris untuk memahami dan menerapkan 

pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata, melalui kegiatan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. 

Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan 

siswa masuki lapangan kerja serta mengambil sikap profesional sesuai dengan kejuruan 

yang diambil oleh siswa. Oleh sebab itu, materi dari media pembelajaran interaktif 

English for Technology (ET) ini dibuat dengan memasukan bahasa atau istilah-istilah 
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yang ada dalam bidang teknik khususnya teknik komputer dan jaringan agar 

memudahkan siswa jurusan TKJ SMK Negeri 1 Klaten dalam belajar Bahasa Inggris 

yang kemudian bisa diaplikasikan di dunia kerja.  

Media pembelajaran interaktif ini mengambil topik Procedure/Instructional Text 

yang diambil dari kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan pada semester 2 

kelas XI TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) yang diuraikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Kompetensi1Dasar (KD) dan Materi1Pokok Mata1Pelajaran Bahasa Inggris 

SMK1Negeri 11Klaten 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3. Metode Pengembangan 

Research & Development (R&D) merupakan penelitian yang betujuan untuk 

mengembangkan produk-produk pembelajaran seperti kurikulum, silabus, buku paket, 

modul, media pembelajaran, dst serta menguji efektivitas produk tersebut. Salah satu 

hal yang mendasari penelitian ini adalah adanya masalah atau kesenjangan di dalam 

kelas terkait dengan produk pembelajaran. Research & Development terdiri dari 

berbagai tahap dalam rangka mengembangkan produk tersebut, seperti mengamati 

kelas dan mengobservasi masalah yang ada, mempelajari teori-teori yang ada dalm 

rangka mengembangkan produk pembelajaran, merancang dan mengembangkan 

produk, validasi, dan testing.  
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Metode pengembangan berisi beberapa langkah-langkah sistematis yang 

digunakan untuk membantu mengembangkan suatu bahan ajar secara efektif, efisien 

dan menarik. Terdapat beberapa metode penelitian pengembangan dalam bidang 

pendidikan, diantaranya adalah: Model Borg & Gall, Model ADDIE, dan Model Four 

D, Model Dick & Carey, dan Model Kemp. 

a. Model Brog dan Gall 

Brog dan Gall (1983) mengembangkan sebuah metode penelitian dan 

pengembangan yang terdiri dari 10 tahap, yaitu  (1) penelitian dan pengumulan 

informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan bentuk awal produk, (4) uji coba awal 

produk, (5) revisi produk utama, (6) pengujian lapangan, (7) revisi produk operasional, 

(8) uji coba operasional di lapangan, (9) revisi akhir produk, dan (10) implementasi 

dan penyebarluasan.  

 
Gambar 4. 10 Langkah  Research and Development menurut Borg dan Gall 

b. Model ADDIE 

Maruganatham (2015)  menyatakan bahwa ADDIE yang merupakan akronim dari 

Analysis,  Design, Development, Implementation dan Evaluation pertama kali 

dikembangkan oleh Dick dan Carey pada tahun 1978 dan diperbaiki oleh Watson pada 
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tahun 1981. Model pengembangan ini dianggap penting dalam bidang peneitian dan 

pengembangan.  

 
Gambar 5. Langkah Pengembangan ADDIE 

c. Model Four-D 

Thiagarajan, Dorothy dan Melvyn Semmel mengembangkan metode penelitian dan 

pengembangan dengan 4 tahapan yang terdiri dari Define, Design, Development, dan 

Disseminate yang dikenal dengan model Four-D.  

Thiagarajan, et al. (1974: 6-9) mengungkapkan bahwa tujuan utama tahap define 

adalah menetapkan hal yang dibutuhkan. Yang perlu dilakukan pada tahap define 

adalah analisis, menentukan tujuan pembelajaran dan identifikasi kendala-kendala 

yang mungkin ada. Lima tahap penting  untuk dilakukan yaitu analisis front-end, 

analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep dan menentukan tujuan 

pembelajaran. 

Tujuan utama tahap1design adalah merancang prototipe1materi pembelajaran. 

Fase ini dapat dimulai apabila tujuan dari pembelajaran dan materi telah ditentukan. 

Terdapat empat tahapan dari desain yaitu membuat outline atau garis besar berdasarkan 



46 
 

kriteria dan data yang didapatkan pada tahap define, memilih1jenis media yang1akan 

digunakan, memilih format yang akan1digunakan, dan melakukan desain awal. Tujuan 

utama dari tahap development adalah mengembangkan dan memodifikasi program 

pembelajaran berdasarkan desain awal. Pada tahap ini didapatkan feedback melalui 

evaluasi formatif dan dilakukan revisi atau perbaikan. Tahap development dibagi 

menjadi dua langkah utama, yaitu penilaian dari para ahli dan pengujian 

pengembangan. Setelah selesai masuk pada tahap terakhir yaitu penyebaran.   

 
Gambar 6. Langkah  Research and Development Four-D 

d. Model Dick dan Carey 

Model penelitian dan pengembangan ini dikembangkan oleh Walter Dick, Lou 

Carey dan James O Carey. Tahap-tahap pengembangan model Dick dan Carey 

berurutan terdiri dari 10 langkah, yaitu: (1) Identify the common goal of learning, (2) 

Carry out analysis of  the learning, (3) Idetify the behavior and characteristics of the 

student’s input, (4) formulate the performance objectives, (5) develop a benchmark test 

items benchmark, (6) develop a learning strategy, (7) develop and selecting learning 

materials, (8) design and implement formative evaluation, (9) revise the instructional 

materials, dan (10) designing and implementing evaluation summative.  
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Gambar 7. Langkah  pengembangan model Dick dan Carey 

e. Model Kemp 

Morrison, Ross dan Kemp mengembangkan 9 tahap metode pengembangan yang 

kemudian dikenal dengan Kemp Model. Model ini menggunakan sistem melingkar 

berbeda dengan model lain yang biasanya menggunakan sistem linear.  Tahap-tahap 

pengembangan model Kemp (Morrison et al., 2010) terdiri dari: 

1) Identifikasi masalah dan menentukan tujuan untuk merancang program 

pembelajaran. 

2) Periksa karakteristik semua peserta didik dan hasilnya dijadikan pertimbangan 

dalam merancang. 

3) Identifikasi isi materi pembelajaran dan komponen-komponen yang dibutuhkan.. 

4) Tentukan tujuan dari pembelajaran yang diterima untuk peserta didik. 

5) Atur konten pada setiap unit/bab dengan urut sehingga logis untuk dipelajari. 

6) Desain strategi pembelajaran sehingga setiap pelajar dapat menguasai tujuan 

pembelajaran tersebut.  

7) Rencanakan materi pembelajaran dan cara penyampaiannya. 

8) Kembangkan instrument evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

9) Pilih sumberdaya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 

 

Pada model ini, proses desain dan pengembangan dilakukan secara berkelanjutan 

dalan sebuah siklus, sehingga membutuhkan perencanaan, desain, pengembangan dan 
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penilaian secara konstan untuk memastikan program pembelajaran yang dibuat efektif 

dan sesuai dengan yang diharapkan. 

. 
Gambar 8. Langkah  Pengembangan menurut Kemp 

 Modelnya yang sistemik dan non-linear memungkinkan pengembang untuk 

memaksimalkan proses pengembangan pada semua tahap, merevisi bagian-bagian 

yang dianggap kurang pada setiap tahap pengembangannya sehingga didapatkan hasil 

yang memuaskan. 

4. ADDIE 

Siemens (2002) berpendapat bahwa model ADDIE merupakan model terbaik dan 

yang paling sering digunakan dalam mengembangkan produk multimedia. Jenis model 

pengembangan ADDIE adalah model iterative atau berulang, dimana memungkinkan 

pengembang kembali ke tahap sebelumnya berdasarkan hasil dari penilaian formatif 

yang didapatkan.   

a. Analysis 
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Sebelum membuat desain program, mengembangkan atau 

mengimplementasikan program, pengembang perlu melakukan analisis terlebih 

dahulu. Aldoobie (2015: 1) mengungkapkan bahwa dengan melakukan analisis 

sebelum mengembangkan produk, pengembang menghemat lebih banyak waktu, usaha 

dan tenaga. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan yaitu menganalisis masalah yang 

ada, menganalisis siswa, menganalisis tujuan pembelajaran, mengembangkan analisis 

pembelajaran dan mengembangkan tujuan pembelajaran dengan spesifik sehingga jelas 

apa indikator yang harus dicapai siswa pada akhir pembelajaran.  

b. Design 

Pada tahap ini pengembang harus memikirkan bagaimana cara mendesain produk 

pembelajaran sehingga dapat memfasilitasi pembelajaran dengan efektif. Berdasarkan 

dari hasil analisis yang didapatkan, pengembang merancang bagaimana materi akan 

disampaikan sehingga sesuai dengan kebutuhan, format yang diperlukan, dan strategi 

pembelajaran. Pada tahap ini didesain gambaran awal produk yang akan 

dikembangkan. Selain itu, pengembang juga fokus merancang assessment/penilaian 

yang digunakan untuk menilai produk yang dibuatnya. 

c. Development 

Hasil dari tahap ini sangat tergantung pada analisis dan desain yang telah 

dilakukan. Gambaran awal dari produk yang dibuat pada tahap sebelumnya kemudian 

dikembangkan menjadi produk sesungguhnya. Rancangan assessment/penilaian juga 

dikembangkan menjadi instrumen penilaian. 
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Prammanee (2016: 418) menyebutkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahap 

pengembangan yaitu mengembangkan instrumen penilaian, mengembangkan 

rancangan pembelajaran, materi dan media pembelajaran, mengembangkan petunjuk 

menggunakan media untuk guru maupun siswa, penilaian oleh para ahli dan revisi 

(penilaian formatif).  

 

d.  Implementation 

Implementation berarti produk yang telah dikembangkan diimpementasikan di 

dalam kelas. Pada tahap implementasi, rancangan media yang telah dikembangkan 

akhirnya diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Materi pembelajaran disampaikan 

sesuai dengan media yang baru dikembangkan. Pada tahap ini media atau produk 

pembelajaran yang dikembangkan dinilai oleh pengguna. 

e.  Evaluation 

Setelah empat tahap sebelumnya selesai dilakukan, selanjutnya masuk pada tahap 

terakhir yaitu evaluasi. Prammanee (2016: 418) mengungkapkan bahwa evaluasi terdiri 

dari dua tahap utama yaitu pengumpulan data dan evaluasi sumatif. 

5. Adobe Flash CS6 

Adobe Flash Prodessional CS6 adalah sebuah platform multimedia untuk 

membuat animasi digital, aplikasi web, websites, film, dan konten untuk mobile phone 

atau perangkat lainnya. Flash biasanya digunakan untuk membuat iklan atau game. 

Beberapa game terkenal yang dibuat dengan Flash adalah Minesweeper, Pac Man, 
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Tetris, dan Bejewelled. Flash juga biasa digunakan untuk membuat banyak film 

terkenal seperti Off-Mikes, Gotham Girls, CrimeTime, dan Homestar Runner.   

a. Halaman Awal 

Untuk memulai Adobe Flash CS6 double klik pada ikonnya. Setelah itu akan 

muncul tampilan awal yang saat mengakses Adobe Flash Professional CS6.  Untuk 

membuat dokumen baru terdapat beberapa pilihan, pengguna bisa memilih akan 

mengunakan ActionScript 3.0 atau ActionScript 2.0. 

 
Gambar 9. Halaman Awal Adobe Flash CS6 
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Gambar 10.1Halaman New Document Adobe Flash CS6 

 

b. Jendela Utama 

Interface/tampilan dari jendela utama Flash terdiri dari Stage, panel Tools, panel 

Timeline, panel Properties, menu bar, application bar. Dengan tools tersebut kita dapat 

membuat dan mengedit animasi digital atau website. Kita juga dapat mengimport file 

dari Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan Adobe After Effects. Dalam Flash CS6 

jendela utamanya disebut Application Screen. Flash CS6 menyediakan banyak pilihan 

mode tampilan/workspace sesuai dengan kebutuhan oleh pengembang, diantaranya 

mode Animator, mode Classic, mode Debug, mode Designer, mode Developer, mode 

Essentials, dan Small Screen. Hal tersebut dapat ditemukan di pengaturan Window lalu 

klik Workspace.  
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Gambar 11. Jedela Utama Adobe Flash CS 6  

 
Gambar 12. Mode Designer Adobe Flash CS6  

c. Stage 

Stage merupakan area dimana semua aktivitas dilaksanakan. Pada stage terdapat 

area berwarna abu-abu atau hitam yang disebut dengan Pasteboard. Objek-objek yang 

terdapat Pasteboard tidak terlihat pada hasil akhir program.  

d. Panel Tools 
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Menu Tools dibagi menjadi enam bagian. Terdapat bagian Selection yang terdiri 

dari peralatan yang digunakan untuk memilih suatu objek atau suatu bagian dari 

sebuah objek.  Bagian Drawing terdiri dari peralatan yang digunakan untuk membuat 

objek, teks, shape dan pattern. Bagian Editing terdiri dari peralatan yang digunakan 

untuk mengedit objek yang ada. Bagian View terdiri dari peralatan yang digunakan 

untuk mengatur, memperbesar dan memperkecil tampilan. Bagian Color terdiri dari 

peralatan yang digunakan untuk memodifikasi warna-warna pada objek. Bagian 

Option digunakan untuk memilih opsi dan model dari tool yang dipilih.  

 
Gambar 13. Tools Adobe Flash CS6  

 

 

e. Panel Timeline 

Semua animasi dan gambar yang ada di Stage maupun Pasteboard masuk pada 

Timeline. Panel timeline terdiri dari layers, frames, Playhead, dan beberapa komponen 

lainnya.  
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Gambar 14. Timeline Adobe Flash CS6  

f. Panel Library  

Pada library disimpan semua objek, suara, gambar, video, animasi, button dan 

komponen-kompnen lain yang digunakan dalam proses pengembangan. Library dapat 

menampung file yang diimport dengan berbagai format, seperti PNG, GIF, JPG, JPEG 

untuk gambar, ASND, WAV, mp3, AIFF, SUN AU untuk suara. 
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Gambar 15. Library Adobe Flash CS6  

g. ActionScipt 

Action Script adalah bahasa pemrograman yang dibuat berdasarkan ECMAScript, 

yang digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat lunak menggunakan 

platform Adobe Flash Player. Bahasa ini awalnya dikembangkan oleh Macromedia, 

tapi kini sudah dimiliki dan dilanjutkan perkembangannya oleh Adobe. ActionScript 

memungkinkan dibuatnya interaktivitas pada proyek Flash. 

Action Script diketikkan pada panel actions yang tersedia pada software Adobe 

Flash Professional CS6. Action Script hanya dapat dituliskan pada objek yang bertipe 

Movie Clip, Keyframe, Button, dan Komponen Objek. Action Script tidak dapat 

digunakan pada objek tulisan atau gambar lain yang bukan bertipe Movie Clip. Maka 

apabila ingin menggunakan Action Script pada suatu objek, objek tersebut harus 

diubah menjadi Movie Clip terlebih dahulu. 

 Untuk membuka panel Actions, klik kanan objek yang ingin diberi Action Script 

kemudian pilih Actions atau bisa tekan tombol F9 pada keyboard. Terdapat dua tipe 

ActionScript yaitu ActionScript 2.0 dan ActionScript 3.0. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

1. Hasil penelitian oleh Nova Suparmanto (2013) yang berjudul ‘Analisis 

Pengembangan Fun Lyrics (FL): Media Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Lirik 

Musik untuk Platform Android’. Penelitian ini menekankan bahwa Bahasa Inggris 
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merupakan bahasa yang penting bagi siswa sehingga perlu adanya suatu media 

interaktif yang mempermudah pemahaman dan penerimaan bahasa asing siswa. 

Suparmanto (2013) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab kurang tertariknya 

siswa terhadap Bahasa Inggris adalah motivasi belajar sisa yang disebabkan oleh 

guru yang sebagai fasilitator masih menggunakan metode konvensional didalam 

kelas. Suparmanto juga menyatakan bahwa kebanyakan pembelajaran Bahasa 

Inggris di kelas diarahkan hanya untuk lulus ujian, dan pada kenyataannya sedikit 

sekali kesempatan sisa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi 

nyata. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Media Pembelajaran English for 

Technology dibuat mengadopsi istilah teknik didalamnya agar siswa tidak hanya 

belajar materi pelajaran untuk lulus ujian/kompetensi saja, tetapi dapat berguna 

dalam lingkungan kerja kelak. Cara menyampaikan materi pembelajaran dikaitkan 

dengan kebutuhan dari pemakainya.  

2. Hasil penelitian oleh Titi Werdiningsih (2016) yang berjudul ‘Pengembangan 

Modul Interaktif Berbasis Multimedia untuk Mata Pelajaran Teknik Animasi 2D 

Kelas XI MM Di SMKN 1 Bantul’. Penelitian ini menggunakan metode Research 

and Development dengan model penelitian ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu 

Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model penelitian 

ADDIE ini juga digunakan pada pengembangan media pembelajaran interaktif 

English for Technology karena dianggap paling efektif. Pengujian dilakukan 

dengan dua tahap yaitu pengujian alpha dan pengujian beta. Penelitian ini 

melibatkan ahli materi dan ahli media serta siswa. Teknik analisis data yang 
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digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis 

secara statistik deskriptif. Berkaitan dengan penelitian di atas, pengembangan 

pembelajaran English for Technology menggunakan teknik analisis data yang sama 

karena jenis data yang didapatkan sama. Namun berbeda dengan pengembangan 

modul interaktif berbasis Multimedia untuk mata pelajaran Teknik Animasi 2D 

Kelas XI MM di SMKN 1 Bantul yang juga meneliti hasil belajar siswa 

menggunakan produk yang dikembangkan melalui pre-test dan post-test, 

pengembangan media pembelajaran interaktif English for Technology dibatasi 

hanya pada pengujian unjuk kerja/kelayakannya.   

3. Hasil penelitian Alwan Salim Junaedi (2014) yang berjudul ‘Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Teknik Listrik di SMK Negeri 2 

Yogyakarta’. Junaedi (2014) menyatakan bahwa media pembelajaran yang 

interaktif perlu dikembangkan untuk memberi kemudahan guru dan siswa dalam 

memahami materi dengan menyajikan materi secara interaktif. Media pembelajaran 

interaktif dapat membantu meminimalisir masalah-masalah yang muncul pada 

pembelajaran. Sependapat dengan Junaedi, pengembangan media pembelajaran 

interaktif English for Technology didasarkan pada asumsi yang sama.  

Dari beberapa penelitian yang relevan tersebut, belum ada yang melakukan penelitian 

pengembangan media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 

pokok bahasan Procedure text kelas XI jurusan TKJ pada Sekolah Menengah 

Kejuruan. 
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C. Kerangka Pikir 

Media Pembelajaran English for Technology ini akan digunakan sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas XI di jurusan TKJ di SMK 

Negeri 1 Klaten. Pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia ini 

dikembangkan melalui beberapa tahapan, yaitu analysis, design, development, 

implementation, dan evaluation. 

 Tahap analysis meliputi analisis masalah, isi materi media, dan kebutuhan 

dalam pembuatan media pembelajaran serta analisis kriteria penilaian media. Tahap 

design meliputi proses perancangan materi, pembuatan flowchart dan storyboard, serta 

merancang kisi-kisi penilaian program. Tahap development meliputi pengumpulan 

bahan pendukung yang digunakan untuk media seperti materi, gambar, video dan 

audio, setelah itu dilakukan pembuatan dan pengembangan produk media 

pembelajaran., serta pengembangan instrument penilaiannya. 

Setelah media pembelajaran English for Technology selesai dikembangkan, 

maka dilakukan pengujian Alpha. Tahap pengujian alpha dilakukan oleh ahli instrumen 

untuk menilai kelayakan instrument/validasi instrumen untuk ahli materi, instrumen 

untuk ahli media, dan angket siswa. Instrumen yang telah diuji digunakan untuk 

menilai kelayakan media pembelajaran. Ahli materi berperan dalam menilai materi 

pada media pembelajaran, dan ahli media berperan dalam menilai kelayakan dari segi 

media. Pada tahap inilah dilakukannya penilaian formatif. Jika dalam proses pengujian 

ini masih terdapat saran untuk melakukan perbaikan maka media pembelajaran akan 

direvisi. Setelah dilakukan revisi, proses masuk ke tahap implementation. 
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 Tahap implementation dilakukan untuk menguji media pembelajaran English 

for Technology (ET) untuk siswa kelas XI jurusan TKJ di SMK Negeri 1 Klaten pada 

mata pelajaran Bahasa Inggris. Untuk mengetahui tanggapan dan penilaian pengguna 

terhadap kelayakan media pembelajaran maka dilakukan pengujian Beta. Selanjutnya 

masuk ke tahap terakhir yaitu Evaluation. Pada tahap ini peneliti didapatkan penilaian 

sumatif dengan menganalisis data hasil penelitian yang diperoleh yaitu analisis 

kelayakan materi media pembelajaran oleh dosen ahli dan guru, analisis kelayakan 

media pembelajaran oleh dosen ahli dan analisis kelayakan media pembelajaran dari 

hasil angket siswa.   
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Bentuk kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16. Kerangka Pikir 

 

 

 

Belum adanya Media 
pembelajaran Bahasa 

Inggris jurusan TKJ di 

SMKN 1 Klaten 

siswa kurang aktif 
dalam proses 

pembelajaran dan 

masih sangat 

bergantung pada guru 

Diperlukan Media Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris  yang sesuai dengan 
jurusan TKJ  

Analysis: Analisis masalah, analisis isi materi media, dan analisis 

kebutuhan, analisis penilaian 

Design: Proses perancangan materi, pembuatan storyboard, dan 

pembuatan flowchart, perancangan kriteria penilaian 

Development:  Mengumpulkan materi, gambar, video, audio, 

membuat dan mengembangkan media pembelajaran, 

mengembangkan instrumen penilaian,  alpha testing oleh expert 

judgement 

Evaluation: Menganalisis data hasil penelitian yang diperoleh, 

penilaian sumatif. 

 

Implementation: Menguji media di kelas XI TKJ SMKN 1 Klaten, 

beta testing oleh siswa menggunakan angket. 

Belum bahan ajar mata 
pelajaran Bahasa 

Inggris  yang 

mengaplikasikan 

jurusan TKJ dalam 
materinya 
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D. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian dan pengembangan ini tidak lepas dari berbagai pertanyaan yang 

perlu dijelaskan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana spesifikasi pengembangan media pembelajaran interaktif English for 

Technology untuk siswa kelas XI TKJ di SMK Negeri 1 Klaten?  

2. Bagaimana hasil analisis kualitas/unjuk kerja media pembelajaran interaktif 

English for Technology untuk siswa kelas XI TKJ di SMK Negeri 1 Klaten? 

 

 

 

 


