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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengembangan Media Pembelajaran 

Hasil yang didapat berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah 

dilakukan yaitu media pembelajaran interaktif tentang teknik pengambilan gambar 

produksi dibuat dengan memanfaatkan perangkat lunak yaitu Adobe Flash 

Professional CS6. Produk yang dihasilkan ini kemudian dikemas dalam bentuk 

compact disc (CD) sehingga bisa digunakan dengan mudah oleh pengajar dan siswa 

secara mandiri menggunakan bantuan dari sebuah perangkat komputer. Model 

pengembangan yang digunakan pada penelitian dan pengembangan ini yaitu 

menggunakan model pengembangan ADDIE (Welty, 2007). Tahap-tahap 

penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Analysis Phase 

Berdasarkan pengamatan, tahap analisis didapatkan hasil untuk melakukan 

pengembangan sebuah produk harus memenuhi kebutuhan dari pengguna. Adapaun 

spesifikasi dari produk yang dibuat sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran interaktif berbasis Flash. 

b. Pembuatan menggunakan perangkat lunak Adobe Flash Professional CS6 

c. Memuat materi mata pelajaran teknik pengambilan gambar produksi. 

d. Terdapat animasi, simulasi, dan video tutorial. 

e. Simulasi menunjukkan teknik pengambilan gambar tilting dan panning. 
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Selanjutnya mengumpulkan semua referensi yang dibutuhkan baik dari 

silabus mata pelajaran terkait, buku-buku yang terkait dengan materi, e-book, 

informasi terkait Adobe Flash Professional CS6 serta seluruh komponen yang 

diperlukan untuk mengembangkan produk seperti gambar, animasi, video, dan 

audio. 

2. Design Phase 

Tahap ini adalah suatu perencanaan guna menyusun rancangan pembuatan 

produk dengan cara menyusun atau membuat flowchart, pembuatan desain awal 

atau gambaran awal dari produk yang akan dibuat secara utuh (storyboard), 

pengumpulan objek atau komponen rancangan, serta pembuatan instrumen yang 

digunakan bagi uji kelayakan pada produk yang dihasilkan. 

a. Flowchart 

Flowchart merupakan gambaran alur dari sebuah produk yang akan 

dikembangkan. Flowchart pokok dari media pembelajaran interaktif yang 

dikembangkan dapat diamati pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 32. Flowchart Utama Aplikasi 
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Alur utama dari desain yaitu setelah opening atau pembukaan program 

akan ditampilkan halaman depan, kemudian tekan tombol masuk untuk menuju 

halaman menu. Dalam halaman menu terbagi dalam beberapa menu subproses yaitu 

menu Kompetensi Dasar, Materi 1, Materi 2, Materi 3, Materi 4, Materi 5, Evaluasi, 

dan Referensi juga beberapa menu tambahan seperti tombol keluar, musik, 

petunjuk, profil pembuat dan juga glosarium. Untuk mengakhiri jalannya program 

dengan memilih tombol keluar. Pembuatan flowchart menggunakan bantuan 

perangkat lunak CorelDraw X7. 

Desain subproses pada setiap menu yang terdapat dalam program 

dijabarkan ke dalam beberapa flowchart yang dapat dilihat pada Lampiran 12. 

b. Storyboard 

Storyboard dibuat menggunakan bantuan perangkat lunak CorelDraw X7. 

Desain dari storyboard dapat diamati pada Lampiran 13. 

c. Objek Rancangan 

Tahap ini pengumpulan objek atau komponen yang akan dipakai dalam 

program yang akan dikembangkan berdasarkan konsep dan rancangan yang telah 

disusun. Berikut tahapan yang dilakukan:   

1) Pengumpulan komponen dari segi materi berupa teks materi terkait teknik 

pengambilan gambar produksi, soal evalusi dan pilihan jawaban, beserta 

contoh dari materi yang diberikan baik berupa gambar guna memperkuat 

materi. Materi disusun secara runtut agar memudahkan dalam proses 

pembelajaran. 
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2) Pengumpulan komponen dari segi media pendukung dari materi agar lebih 

interaktif dan menarik. Komponen yang dikumpulkan berupa gambar, animasi, 

background, tombol, audio, dan lain-lain. Gambar yang sudah dibuat ataupun 

diunduh dari berbagai sumber selanjutnya di-import dalam perangkat lunak 

Adobe Flash Professional CS6. Ada komponen yang dibuat langsung dalam 

perangkat lunak tersebut ada juga yang dibuat dengan menggunakan bantuan 

perangkat lunak lain. Aliran musik instrumental yang dipakai dalam program 

bertujuan agar siswa tidak terganggu dalam proses pembelajaran karena tidak 

ada vokal dalam musik tersebut. Objek yang telah terkumpul disusun sehingga 

menjadi produk yang menarik untuk proses pembelajaran. 

d. Instrumen Uji Kelayakan 

Instrumen yang dibuat berupa angket dengan daftar pernyataan model 

pengisian checklist bagi ahli materi, ahli media, dan pengguna (respoden). 

Pemvalidasian instrumen penilaian pada media pembelajaran interaktif dilakukan 

oleh Muhammad Munir, M.Pd. (Dosen jurusan Pendidikan Teknik Elektronika 

selaku pembimbing Tugas Akhir Skripsi) dengan penilaian ”Layak Digunakan 

dengan Perbaikan”. 

3. Develop Phase 

a. Pembuatan Media 

Media pembelajaran interaktif yang dikembangkan berdasarkan dari 

rancangan yang telah disusun dengan memakai perangkat lunak Adobe Flash 

Professional CS6. Pada tahap ini dilakukan penggabungan beberapa objek atau 

komponen yang telah dibuat seperti bahan ajar itu sendiri berupa materi pelajaran 
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terkait, gambar, animasi, audio, video dan simulasi. Objek atau komponen yang 

telah dibuat dalam tahap desain disusun menjadi satu kesatuan produk utuh sesuai 

flowchart dan storyboard yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

File yang dihasilkan atau disimpan dari perangkat lunak Adobe Flash 

Professional CS6 berekstensi .FLA. Dari file tersebut dapat dipublikasi ke file 

berekstensi .SWF atau .EXE bertujuan agar dapat dijalankan diluar perangkat lunak 

Adobe Flash Professional CS6. Berikut tahap pembuatan media pembelajaran. 

1) Desain Media 

Media dikembangkan menggunakan perangkat lunak Adobe Flash 

Professional CS6 sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Berikut ini tampilan 

media pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan: 

Tampilan awal setelah program dibuka atau intro, halaman ini sebelum 

masuk ke halaman utama. Halaman ini berisi judul, sasaran pengguna, serta tombol 

masuk untuk menuju halaman menu utama. 

 
Gambar 33. Tampilan Halaman Intro 

Tampilan halaman utama atau menu, berisi menu-menu yang dapat 

mengantarkan kita menuju materi dan sebagaianya. Ada beberapa menu yang 

tertampil dihalaman ini, setiap menu ada keterangan masing-masing sesuai tujuan. 
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Gambar 34. Tampilan Halaman Menu 

Tampilan halaman Kompetensi Dasar, berisi Kompetensi Dasar serta 

Tujuan dari pembelajaran. 

 
Gambar 35. Tampilan halaman SKKD 

Tampilan halaman Materi, ada 5 menu Materi dengan beberapa submenu 

materi disetiap menu. Dalam materi ada gambar, animasi, simulasi dan video. 

 
Gambar 36. Tampilan halaman Materi 1 
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Gambar 37. Tampilan halaman Materi 2 

 
Gambar 38. Tampilan halaman Materi 3 

 
Gambar 39. Tampilan halaman Materi 4 
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Gambar 40. Tampilan halaman Materi 5 

Halaman evaluasi berisi 10 soal pilihan ganda yang bisa dikerjakan oleh 

pengguna. Sebelum memulai menggunakan, pengguna diharuskan mengisi 

identitas terlebih dahulu. Diakhir akan ditampilkan hasil atau skor yang didapat dari 

menjawab soal pertanyaan. 

 
Gambar 41. Tampilan halaman Evaluasi 

 
Gambar 42. Tampilan halaman Evaluasi Pada Soal Pertanyaan 
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Gambar 43. Tampilan hasil akhir dan halaman Evaluasi 

Halaman referensi adalah halaman untuk menampilkan sumber dari materi 

yang dipaparkan dalam media pembelajaran. 

 
Gambar 44. Tampilan halaman Referensi 

Halaman profil pembuat berisi tentang identitas dari pembuat media 

pembelajaran. 

 
Gambar 45. Tampilan halaman Profil Pembuat 
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Halaman petunjuk berisi tentang petunjuk atau tombol-tombol yang ada 

dalam media pembelajaran. 

 
Gambar 46. Tampilan halaman Petunjuk Media 

Halaman penutup berisi tentang pilihan untuk tetap dalam aplikasi atau 

keluar dari aplikasi apabila sudah selesai. 

 
Gambar 47. Tampilan halaman Penutup 

2) Pengujian 

Pengujian secara dasar dapat dilakukan saat dalam perangkat lunak Adobe 

Flash Professional CS6 pada proses pembuatan dengan cara menekan tombol pada 

keyboard Shift + Enter untuk menjalankan program yang dibuat menjadi dalam 

bentuk format .SWF. Apabila terdapat kesalahan dalam memasukkan action script 

akan ada pemberitahuan tentang kesalahan tersebut pada baris yang salah. 



68 

Pengujian yang dilakukan ini bertujuan untuk menguji fungsi dari setiap 

perintah yang diberikan telah bekerja dengan benar dan untuk mengetahui 

kesalahan bila ada sehingga bisa diperbaiki. Pengujian ini bertujuan untuk menguji 

program sesuai dengan konsep yang telah direncanakan sebelumnya. 

3) Publishing 

Publishing adalah proses eksport program yang dibuat menjadi berkas 

Adobe Flash Player berekstensi (.exe). Kemudian berkas dapat dipindahkan atau 

dimasukkan ke dalam Compact Disk (CD), flashdisk atau penyimpanan lain supaya 

bisa digunakan di komputer lain. 

b. Pengujian alpha testing dengan cara validasi materi dan validasi media. 

Tahap ini, produk yang telah dikembangkan divalidasi oleh dua orang ahli 

materi dan dua orang ahli media yang berkompenten dibidangnya, yaitu Ponco Wali 

Pranoto, M.Pd dan Jarwo Prasetyo, sedangkan sebagai ahli media Sigit Pambudi, 

M. Eng dan Indriyanto S.Pd. Validasi yang dilakukan didapat hasil penilaian serta 

saran dari ahli yang kemudian dilakukan revisi untuk memperbaiki produk yang 

dikembangkan. 

4. Implementation Phase 

Tahap impementasi dilakukan pada tanggal 24 Januari 2019 di kelas XII 

Multimedia SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro yang beralamatkan Jalan 

Samas Km. 2,4 Kanutan, Sumbermulyo, Kec. Bambanglipuro, Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 28 siswa. Produk dibagikan ke setiap 

komputer dilaboratorium agar siswa atau pengguna dapat menjalankannya. Setelah 

itu peniliti menjelaskan dan mendemontrasikan produk kepada siswa. Setelah 
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mencoba menjalankan produk, setiap siswa diberikan angket dengan 20 indikator 

dan mengisinya. 

5. Evaluation Phase 

a. Analisis data hasil validasi produk   

Hasil validasi kelayakan produk yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli 

media kemudian dianalisis. Hasil validasi dari para ahli dapat dilihat pada 

(Lampiran 3 dan 4). 

b. Analisis data dari siswa 

Tahap ini menganalisis data yang didapat dari hasil siswa mengisi angket 

berisikan 20 butir pernyataan untuk mengetahui pendapat dan juga kritikan dari 

siswa terhadap kelayakan media yang telah diujicobakan. Rekap data hasil angket 

siswa dapat dilihat dalam Lampiran 9. 

c. Produk akhir 

Produk akhir yang dihasilkan setelah melakukan perbaikan dari saran dan 

masukkan ahli materi, ahli media, dan pengguna akhir atau siswa berupa “Media 

Pembelajaran Berbasis Adobe Flash Professional CS6 pada Kelas Multimedia Mata 

Pelajaran Teknik Pengambilan Gambar Produksi di SMK Muhammadiyah 1 

Bambanglipuro”. 

 

B. Deskripsi Data 

Data yang didapat berdasarkan pada tahap uji kelayakan pada alpha testing 

untuk ahli materi dan ahli media serta dari sasaran pengguna akhir yaitu siswa  

kelayakan kelas XII Multimedia SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro menjadi 
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bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap media yang 

dikembangkan. 

1. Hasil Kelayakan Ahli Materi  

Angket penilaian ahli materi berisikan 20 butir pernyataan yang mencakup 

isi materi dan sajian materi. Fungsi dari penilaian ini adalah mengetahui kebenaran, 

kesesuaian, serta kedalaman materi sehingga materi pada media pembelajaran sama 

dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dipilih dua orang ahli materi yang 

berkompeten dalam bidang terkait yaitu satu dosen Program Studi Pendidikan 

Teknik Informatika dan satu guru SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro pada 

jurusan Multimedia. Data hasil kelayakan materi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 6. Data Kelayakan Ahli Materi 

No Instrumen Penelitian 
Skor Ahli Materi 

I II 

1 Materi dalam media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

4 4 

2 Materi pada setiap halaman media sudah memenuhi 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai. 

4 4 

3 Materi dalam media berisi bahasan tentang Teknik 

Pengambilan Gambar Produksi. 

4 4 

4 Materi dalam media berasal dari sumber yang 

dipercaya. 

3 3 

5 Materi dalam media sesuai dengan silabus. 4 4 

6 Materi dalam media aktual. 2 3 

7 Materi dalam media sesuai dengan Kompetensi Dasar. 4 4 

8 Materi dalam media berisi cakupan materi yang tepat. 3 3 

9 Materi dalam media berisi materi yang lengkap dari 

segi teori dan praktek. 

3 3 

10 Materi dalam media berisi materi evaluasi yang sesuai 

dengan materi pembelajaran yang disajikan. 

4 4 

11 Materi pendukung visual berupa gambar atau animasi 

yang sesuai. 

4 4 

12 Materi pendukung audio berupa musik atau video 

sudah sesuai. 

3 3 

13 Materi disusun secara berurutan dimulai dari teori 

hingga praktek (sistematis). 

4 4 
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Lanjutan Tabel 6. 

No Instrumen Penelitian 
Skor Ahli Materi 

I II 

14 Materi pada setiap halaman media saling berkaitan 

dengan pokok bahasan. 

3 3 

15 Penyajian materi secara audio sudah jelas. 3 3 

16 Penyajian materi secara visual sudah utuh. 2 3 

17 Penyajian judul dan pembahasan materi sudah sesuai. 4 4 

18 Bahasa untuk pemaparan materi secara audio sudah 

baku dan formal. 

3 3 

19 Bahasa untuk pemaparan materi secara visual sudah 

baku dan formal. 

3 3 

20 Bahasa pembahasan materi sudah komunikaif. 3 3 

Skor Total 67 69 

Presentase Nilai Skor Maksimal 84% 86% 

Rerata Presentase 85% 

 

Presentase Kelayakan Ahli Materi I =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

     =
67

80
𝑥 100% 

     = 84% 

Presentase Kelayakan Ahli Materi II =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

     =
69

80
𝑥 100% 

     = 86% 

Rerata Presentase   =
84% + 86%

2
 

     = 85% 

2. Hasil Kelayakan Ahli Media  

Angket penilaian ahli materi berisikan 20 butir pernyataan yang meliputi 

aspek fungsionalitas dan usabilitas. Fungsi dari penilaian ini adalah untuk 

mengetahui kesesuaian media sehingga media yang ditampilkan tidak mengganggu 

materi yang disajikan. Tetapi lebih membuat menarik dari program yang 
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dikembangkan. Dipilih dua orang ahli media yang berkompeten dalam bidang 

terkait yaitu satu dosen Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan satu guru 

SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro pada jurusan Multimedia. Data hasil 

kelayakan materi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7. Data Kelayakan Ahli Media 

No Instrumen Penelitian 
Skor Ahli Media 

I II 

1 Unsur-unsur multimedia (teks, gambar, animasi, 

video, audio) yang digunakan dapat berfungsi denagn 

baik. 

3 4 

2 Program media berfungsi pada perangkat komputer 

dengan spesifikasi sesuai standar pada instansi 

pendidikan. 

4 4 

3 Keseluruhan paket program bisa berjalan pada sistem 

operasi popular seperti Windows. 

4 4 

4 Media sudah menyajikan informasi pembelajaran 

berupa Kompetensi Dasar sesuai pada kurikulum yang 

digunakan. 

3 4 

5 Media sudah menyajikan informasi pengguna media. 4 4 

6 Media menyajikan konten unsur multimedia interaktif 

dengan utuh. 

3 3 

7 Media dapat memberikan umpan balik kepada 

pengguna saat dioperasikan. 

4 4 

8 Media dapat merespon dengan benar perintah dari 

pengguna. 

4 4 

9 Program media tidak mengganggu program lain 

sewaktu dijalankan. 

3 3 

10 Media memiliki Batasan akses dalam navigasinya 

pada setiap halaman berbeda. 

4 4 

11 Tombol navigasi mudah untuk dikenali pengguna. 3 4 

12 Tampilan multimedia (teks, gambar, animasi, video, 

audio) tersaji secara jelas. 

3 3 

13 Tombol navigasi sudah tersedia pada setiap halaman 

media. 

4 4 

14 Warna dan simbol navigasi sudah konsisten. 4 4 

15 Posisi navigasi sudah konsisten pada setiap halaman 

media. 

3 3 

16 Media mudah dipindahkan dan digunakan lagi 

(diinstal) pada sistem / perangkat satu ke sistem / 

perangkat lain. 

3 3 
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Lanjutan Tabel 7. 

No Instrumen Penelitian 
Skor Ahli Media 

I II 

17 Media dapat merespon dengan cepat terhadap akses 

perintah dari pengguna. 

4 4 

18 Elemen-elemen media (layout) tersusun teratur baik 

secara vertikal maupun horizontal. 

4 4 

19 Sajian isi media sudah rapi dan teratur dalam resolusi 

layar normal maupun wide screen. 

3 3 

20 Desain visual (warna, font, background) media sudah 

sesuai dengan kaidah visual yang baik. 

3 3 

Skor Total 70 73 

Presentase Nilai Skor Maksimal 88% 91% 

Rerata Presentase 89% 

Presentase Kelayakan Ahli Media I =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

     =
70

80
𝑥 100% 

     = 88% 

Presentase Kelayakan Ahli Media II =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

     =
73

80
𝑥 100% 

     = 91% 

Rerata Presentase   =
88% + 91%

2
 

     = 89%  

3. Hasil Penilaian Pengguna  

Angket penilaian yang dipakai mengacu pada aspek usabilitas sesuai ISO 

9126. melalui angket ini, didapatkan data penilaian terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan tentang kebergunaan media pembelajaran bagi pengguna akhir 

(siswa). Responden yang dipilih dalam pengujian ini adalah siswa kelas XII 

Multimedia SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro yang berjumlah 28 siswa. 

Data penilaian pengguna dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 8. Data Penilaian Pengguna 

No Instrumen Penelitian 
Skor Siswa 

Total Skor Presentase 

1 Program media mudah digunakan. 98 88% 

2 Media mudah diterapkan pada perangkat 

komputer. 

96 86% 

3 Penjelasan informasi pada media mudah 

dipahami.  

100 89% 

4 Informasi media yang diberikan efektif. 95 85% 

5 Kejelasan tata letak komponen informasi 

pada media pembelajaran baik. 

100 89% 

6 Media pembelajaran mudah digunakan 

dalam belajar. 

102 91% 

7 Media pembelajaran nyaman digunakan 

dalam belajar. 

100 89% 

8 Media mempunyai kontrol (navigasi) 

sederhana. 

89 79% 

9 Media pembelajaran nyaman digunakan 

untuk belajar mandiri. 

100 89% 

10 Media pembelajaran nyaman digunakan 

untuk belajar bersama. 

97 87% 

11 Media bisa digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

98 88% 

12 Media berisi materi yang bisa memenuhi 

kebutuhan belajar. 

99 88% 

13 Media membantu meningkatkan konsentrasi 

dalam belajar. 

99 88% 

14 Media membantu meningkatkan penguasaan 

materi. 

96 86% 

15 Media berisi konten yang sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

99 88% 

16 Media menyenangkan digunakan. 100 89% 

17 Tampilan media menarik. 99 88% 

18 Sajian isi media tersusun secara rapi dan 

teratur. 

94 84% 

19 Sajian isi media merangsang minat untuk 

belajar.   

98 88% 

20 Sajian isi media memberi kepuasan dalam 

belajar. 

102 91% 

Skor Total 1961 

Rerata Presentase 88% 
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Rerata Presentase Penilaian Pengguna =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

     =
1961

2240
𝑥 100% 

     = 88% 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data Kelayakan Media Pembelajaran dari Ahli Materi 

Data yang didapat dari tahapan pengujian selanjutnya diolah dengan 

memanfaatkan Microsoft Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh persentase kelayakan terhadap materi, yang 

selanjutnya persentase tersebut dirubah menjadi kategori kelayakan. Penentuan ini 

berlandaskan pada table skala persentase kelayakan. Hasil kelayakan ahli materi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. Hasil Analisis Data Kelayakan dari Ahli Materi 

Ahli I II 

Skor Total 67 69 

Presentase 84% 86% 

Rerata Presentase 85% 

Berdasarkan pada Tabel 9, didapatkan hasil penilaian kelayakan ahli 

materi dengan peresentase kelayakan 84% ahli materi I dan 86% ahli materi II. Jadi 

rerata penilaian dari kedua ahli materi diperoleh persentase kelayakan sebesar 85% 

dan masuk kategori sangat layak. 

Ada beberapa masukkan/komentar/saran dari Ahli Materi dan tindakan 

yang dilakukan peneliti dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 10. Masukkan dari Ahli Materi 

No Masukkan/Saran Tindakan 

Ahli Materi I 

1 Perbaikan materi agar update dan 

mendukung pembelajaran masa 

kini. 

Menambahkan beberapa materi terkait 

dengan perkembangan jaman seperti 

kualitas hasil rekaman 4k yang 

sebelumnya masih sampai HD saja. 

Contoh-contoh dari beberapa kamera 

juga disesuaikan. 

2 Pemanfaatan ilustrasi dan gambar 

dibuat lebih banyak. 

Menambahkan beberapa gambar 

pendukung atau ilustrasi untuk 

memperjelas dari materi. 

3 Glosarium. Menambahkan menu glosarium agar 

pengguna tidak perlu mencari kosakata 

yang mungkin kurang familiar. 

Ahli Materi II 

1 Ditambah materi visual. Menambahkan beberapa materi visual 

berupa animasi dan video. 

2 Materi disesuaikan dengan 

kemajuan teknologi kamera 

(update). 

Menambahkan materi yang update 

seperti adanya model pergerakan 

kamera saat pengambilan gambar. 

Bukti gambar hasil dari perbaikan tercantum dalam Lampiran 15. Dalam 

lampiran, memberikan bukti gambar setelah perbaikan baik penambahan informasi 

pada materi, gambar, animasi maupun dari video. 

2. Analisis Data Kelayakan Media dari Ahli Media 

Data yang didapat dari tahapan pengujian kemudian diolah dengan 

memanfaatkan Microsoft Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh persentase kelayakan terhadap media, 

selanjutnya persentase tersebut dirubah ke dalam kategori kelayakan. Penetapan ini 

berlandaskan pada table skala persentase kelayakan. Hasil kelayakan ahli materi 

dapat dilihat pada tabel 11. 

 

 

 



77 

Tabel 11. Hasil Analisis Data Kelayakan dari Ahli Media 

Ahli I II 

Skor Total 70 73 

Presentase 88% 91% 

Rerata Presentase 89% 

Berdasarkan pada Tabel 11, didapatkan hasil penilaian kelayakan ahli 

media dengan peresentase kelayakan 88% ahli media I dan 91% ahli media II. Jadi 

rerata penilaian dari kedua ahli madia diperoleh dengan persentase kelayakan 

sebesar 89% dan masuk kategori sangat layak. 

Ada beberapa masukkan/komentar/saran dari Ahli Media dan tindakan 

yang dilakukan peneliti dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 12. Masukkan dari Ahli Media 

No Masukkan/Saran Tindakan 

Ahli Media I 

1 
Beberapa gambar kurang tajam, 

perlu perbaikan. 

Menggambar ulang beberapa gambar 

yang kurang tajam kualitasnya. 

Ahli Media II 

1 
Ikon tombol dibuat lebih familiar. Mengganti beberapa ikon tombol yang 

kurang sesuai atau kurang familiar. 

 

Bukti gambar hasil dari perbaikan tercantum dalam Lampiran 16. Dalam 

lampiran, memberikan bukti gambar setelah perbaikan baik pada gambar yang 

kurang tajam digambar ulang dan mengubah beberapa tombol yang sesuai. 

3. Analisis Data Kelayakan Media dari Penilaian Pengguna 

Data yang didapat dari tahap pengujian selanjutnya diolah dengan 

memakai Microsoft Excel untuk mempermudah dalam perhitungan. Berdasarkan 

data tersebut, diperoleh persentase kelayakan terhadap produk, selanjutnya 

persentase tersebut dirubah sebagai kategori kelayakan. Penetapan ini berlandaskan 
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pada tabel skala persentase kelayakan. Hasil kelayakan penilaian pengguna dapat 

dilihat pada tabel berikut Tabel 8. 

Berdasarkan Tabel 8, didapatkan hasil rerata penilaian 28 pengguna 

dengan persentase kelayakan sebanyak 88% dan masuk kategori sangat layak. 

Penilaian terendah pada butir nomor 3 tentang penjelasan informasi pada 

media mudah dipahami dan nomor 8 tentang media mempunyai kontrol (navigasi) 

sederhana. Pada butir nomor 3 dan 8 hanya ada 1 dari 28 yang memberikan poin 2 

yang merupakan poin terendah. Tentang kejelasan informasi yang mudah dipahami 

mendapat poin rendah karena ada masukkan dari responden bahwa tampilan pada 

materi kurang rapi. Dari hal tersebut pengguna dibuat lebih berpikir karena selain 

memahami materi juga memahami tata letak. Pada tombol navigasi masih menjadi 

sorotan, baik dari kesulitan operasional ataupun karena gambar tombol yang 

digunakan kurang dipahami oleh siswa. Padahal, sudah disediakan halaman untuk 

memberikan penjelasan tentang tombol-tombol yang digunakan walaupun tidak 

semua tombol ditampilkan. 

 

D. Kajian Produk 

Media Pembelajaran Interaktif Teknik Pengambilan Gambar Produksi ini 

berisi tentang penjelasan dari teknik pengambilan gambar produksi dan juga ada 

beberapa contoh serta simulasi. Hasil akhir (produk) media pembelajaran ini 

berbentuk file berekstensi (.exe). Media pembelajaran ini tersedia beberapa menu 

yang nantinya akan mengarahkan pengguna menuju halaman tertentu. Dalam menu 

utama ada menu Kompetensi Dasar, Materi 1 s.d. Materi 5, Evaluasi, dan Referensi. 
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Selain itu, ada juga menu tambahan lainnya seperti Petunjuk Penggunaan Media, 

Profil Pembuat, dan Glosarium. 

Dalam media pembelajaran ini, materi yang disajiakan disesuaikan 

Kompetensi Dasar, dari pengenalan kamera video, perawatan baterai, teknik 

pengambilan gambar, perawatan kabel, dan juga pengenalan clapperboard. Materi 

ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, animasi, video, serta simulasi agar 

mempermudah dan menarik minat siswa dalam mempelajari teknik pengambilan 

gambar produksi. 

Melalui penyelesaian latihan soal yang tersedia dalam media, siswa 

mampu mengukur seberapa jauh pemahaman terhadap materi yang ditampilkan 

dalam media. Dalam menu evaluasi terdapat 10 butir soal pilihan ganda yang 

hasilnya bisa langsung dilihat sesudah pengerjaan soal selesai. 

 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan serta 

mengetahui taraf kelayakan dari media pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan nilai kebergunaan media terhadap proses pembelajaran. Pembahasan 

dipusatkan pada poin yang sudah diuraikan dalam rumusan masalah dengan melihat 

data yang telah didapat. 

1. Pengembangan Media Pembelajaran 

Model pengembangan media pembelajaran interaktif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE yaitu analisys phase, 

design phase, develop phase, implementation phase, dan evaluation phase (Welty, 
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2007) yang sedikit diubah agar menjadi lebih sederhana tetapi tidak meninggalkan 

garis besar dari metode yang ada. 

Tahapan yang pertama yaitu analisis. Pertama mencari informasi pada 

pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro dan mengumpulkan 

semua referensi yang dibutuhkan baik dari silabus mata pelajaran terkait, buku-

buku yang terkait dengan materi, e-book, informasi terkait Adobe Flash 

Professional CS6 serta seluruh komponen yang diperlukan untuk mengembangkan 

produk seperti gambar, animasi, video, dan audio yang hendak digunakan dalam 

pengembangan produk. Setelah melakukan konsultasi dari ahli materi dan media 

ternyata matei yang ditampilkan kurang update sehingga harus menambah materi 

dalam media. Didapatkan informasi spesifikasi tentang produk yang dibuat sebagai 

berikut: (1) media pembelajaran interaktif berbasis Flash, (2) pembuatan 

menggunakan perangkat lunak Adobe Flash Professional CS6, (3) memuat materi 

mata pelajaran teknik pengambilan gambar produksi, (4) terdapat animasi, simulasi, 

dan video tutorial, serta (5) simulasi menunjukkan teknik pengambilan gambar 

tilting dan panning. 

Tahap kedua, menyusun atau membuat flowchart dan storyboard 

menggunakan bantuan perangkat lunak CorelDraw X7, pengumpulan objek atau 

komponen rancangan, dan juga pembuatan instrumen untuk uji kelayakan pada 

produk yang dihasilkan. Pada tahap ini, melakukan banyak perubahan karena pada 

desain awal cukup sulit untuk dilanjutkan pada tahap pengembangan. Perubahan 

yang terjadi dalam tahap pengembangan kembali lagi pada tahap ini untuk 

pembuatan flowchart dan storyboard. 
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Tahap ketiga, tahap develop ini dilakukan penggabungan beberapa objek 

atau komponen yang teelah dibuat seperti bahan ajar itu sendiri berupa materi 

pelajaran terkait, gambar, animasi, audio, video dan simulasi. Objek atau komponen 

yang telah dikumpulkan pada tahap desain dirangkai menjadi satu kesatuan produk 

yang utuh sesuai dengan flowchart dan storyboard yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya dengan menggunakan perangkat lunak Adoe Flash Professional CS6. 

Akan tetapi ada beberapa kesulitan dalam tahap ini. Baik dari rancangan yang 

kurang sesuai sehingga perlu diubah kembali dan juga untuk pembuatan setiap 

animasi serta action script tiap perintah. Masukkan dari ahli media terkait dengan 

desain tombol yang kurang familiar dan juga beberapa tampilan gambar kurang 

jelas memakan waktu yang cukup lama untuk membuat desain gambar dari awal 

sehingga dapat diterapkan kembali pada tahap pengembangan. 

Tahap keempat, tahap implementasi merupakan tahap pengujian media 

pembelajaran kepada pengguna akhir media yang dikembangkan yaitu siswa kelas 

XII Multimedia SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro. Dari hasil yang didapat, 

media ini sudah sangat layak digunakan akan tetapi ada poin yang membuat lemah 

dari media yang dibuat. Poin itu pada kemudahan navigasi dan kejelasan informasi. 

Pada kemudahan navigasi sudah beberapa kali diubah baik alur dan juga simbol 

dari beberapa tombol yang kurang familiar tetapi masih sulit dipahami juga. Untuk 

kejelasan informasi terkait dengan penataan informasi materi yang kurang rapi 

sehingga harus ada pembenahan.  

Tahap kelima, tahap evaluasi merupakan tahap menganalisis data hasil 

dari validasi kelayakan produk oleh ahli materi dan media, serta menganalisis data 
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yang diperoleh dari siswa untuk mengetahui kelayakan media. Di tahap ini 

mengevaluasi dari hasil yang didapat dan ternyata masih ada yang harus diperbaiki 

baik dari materi ataupun media. 

2. Kelayakan Media Pembelajaran 

Layak tidaknya media pembelajaran ditetapkan dari data yang didapat dari 

angket untuk ahli materi, angket untuk ahli media, serta angket untuk pengguna 

dalam hal ini siswa. Hasil data yang didapatkan selanjutnya diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Hasil Kelayakan Ahli Materi 

Hasil penilaian kelayakan yang diperoleh dari ahli materi berupa data 

dengan hasil perhitungan presentase kelayakan untuk ahli materi I sebesar 84% dan 

untuk ahli materi II sebesar 86%. Berdasarkan kedua ahli materi tersebut 

didapatkan rerata presentase kelayakan sebesar 85% dengan kategori sangat layak. 

Walaupun masuk dalam kategori sangat layak, masih ada beberapa kelemahan pada 

media yang dikembangkan. Adapun poin penilaian yang paling rendah yaitu pada 

indikator materi dalam media actual. Ada juga poin yang tinggi untuk penilaian 

media pada indikator materi dalam media sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Hasil Kelayakan Ahli Media 

Hasil penilaian kelayakan yang diperoleh dari ahli media berupa data 

dengan hasil perhitungan presentase kelayakan untuk ahli media I sebesar 88% dan 

untuk ahli media II sebesar 91%. Berdasarkan kedua ahli media tersebut didapatkan 

rerata presentase kelayakan sebesar 89% dengan kategori sangat layak. Walaupun 

masuk dalam kategori sangat layak, masih ada beberapa kelemahan pada media 
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yang dikembangkan. Adapun poin penilaian paling rendah pada indikator tombol 

navigasi mudah untuk dikenali pengguna dan tampilan multimedia (teks, gambar, 

animasi, video, audio) tersaji secara jelas, sedangkan penilaian paling tinggi pada 

warna dan simbol navigasi sudah konsisten. 

c. Hasil Penilaian Pengguna 

Hasil penilaian kelayakan yang diperoleh dari pengguna atau siswa kelas 

XII kelas Multimedia SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro berjumlah 28 siswa 

berupa data dengan hasil perhitungan rerata presentase kelayakan sebesar 88% 

dengan kategori sangat layak. Walaupun masuk dalam kategori sangat layak, masih 

ada beberapa kelemahan pada media yang dikembangkan. Adapun penilaian paling 

rendah pada indikator media mempunyai kontrol (navigasi) sederhana sedangkan 

penilaian paling tinggi pada indikator media pembelajaran mudah digunakan dalam 

belajar dan sajian isi media memberi kepuasan dalam belajar. 


