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            BAB IV 

           HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengembangan media pembelajaran berbasis flash 

Pengembangan media pembelajaran berbasis flash untuk peserta didik 

kelas XII Teknik Konstruksi Beton dan Batu SMK Negeri 1 Seyegan 

dikembangkan menggunakan adaptasi model pengembangan 4D (four-D) yang 

terdiri atas empat tahap, yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), 

pengembangan (develop), dan penyebaran (dissemination). Adapun kegiatan 

penelitian yang dilakukan pada tiap tahapan tersebut secara rinci dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Pada tahap pendefinisian dilakukan penetapan syarat atau kebutuhan yang 

diperlukan dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Data pada 

tahap ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dianalisis secara 

deskriptif berdasarkan kajian teori yang relevan. 

a. Analisis awal (front-end analysis) 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui 

bahwa tujuan dikembangkannya media pembelajaran berbasis flash yaitu guna 

mengatasi beberapa permasalahan yang ada. 

Permasalahan yang dimaksud yaitu sulitnya pemahaman peserta didik 

terhadap materi Konstruksi Beton Bertulang karena cukup kompleks.
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Metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi masih konvensional 

sehingga membuat peserta didik cenderung lebih bersikap tidak aktif saat 

pembelajaran berlangsung dan terbatasnya media pembelajaran yang digunakan 

dalam menyampaikan materi sehingga kurang menarik bagi peserta didik karena 

cenderung monoton atau kurang variasi. 

Agar dapat mengatasi permasalahan tersebut penulis menyimpulkan bahwa 

kriteria dari media pembelajaran berbasis flash yang dikembangkan harus mampu 

atau dapat  memvisualisasikan bagian materi yang sulit dipahami, serta 

menyesuaikan dengan kurikulum yang digunakan (kurikulum 2013) sehingga 

membuat pembelajaran lebih interaktif. 

b. Analisis pendidik dan peserta didik (learner analysis) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru pada materi 

terkait, diketahui bahwa peserta didik kelas XII Teknik Konstruksi Beton dan Batu 

SMK Negeri 1 Seyegan bersikap kurang aktif pada saat pembelajaran. Selain itu, 

para guru juga sangat terbatas dalam penggunaan media pembelajaran karena 

hanya menggunakan papan tulis dan pembelajaran yang diterapkan masih 

berpusat pada guru. 

Selain itu, secara umum peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan telah 

memasuki tahap operasional formal sehingga menurut teori perkembangan kognisi 

piaget, peserta didik mampu membangun konsep pemikirannya sendiri. Oleh 

sebab itu, media yang dikembangkan harus dapat memberikan peserta didik 

kesempatan untuk aktif melakukan eksplorasi materi secara mandiri dengan guru 

sebagai fasilitator. 
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c. Analisis konsep (concept analysis) 

Analisis konsep dilakukan untuk menentukan materi ajar yang akan 

dimasukkan kedalam media. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi kompetensi 

yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan yang terdapat pada pada 

kurikulum dan silabus yang digunakan oleh guru di SMK Negeri 1 Seyegan. 

Adapun kompetensi yang harus dicapai dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Media 

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis, 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dalam wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian dalam bidang kerja yang 

spesifik untuk memecahkan masalah. 

3.5 Melaksanakan 

pemasangan 

pembesian/penulangan 

pada konstruksi beton 

bertulang berdasarkan 

metode dan prosedur 

yang diisyaratkan dalam 

spesifikasi termasuk 

persyaratan standar 

mutu yang harus 

dipenuhi 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta dalam ranah kongkret dan 

ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, dan mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

4.5 Melaksanakan dan 

menyajikan hasil 

pelaksanaan 

pembesian/penulangan 

pada konstruksi beton 

bertulang 
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Pada Tabel 4 diketahui bahwa kompetensi dasar yang harus dicapai peserta 

didik dalam pembelajaran materi Konstruksi beton bertulang untuk bangunan tahan 

gempa antara lai : 

a) Memahami penyebab gempa terhadap konstruksi bangunan serta kerusakan-

kerusakannya b) Memahami pengertian konstruksi beton bertulang; c) Menjelaskan 

persiapan bahan, alat, dan perlengkapan pekerjaan besi beton dan d) Menjelaskan 

cara membuat begel/sengkang, merakit dan memasang tulangan besi beton untuk 

kolom, balok, atap dan pekerjaan beton lainnya. Dari keempat kompetensi tersebut 

selanjutnya dijabarkan kembali indikator apa saja yang dapat mendukung 

tercapainya kompetensi tersebut, yang selanjutnya digunakan untuk menentukan 

materi. Penjabaran materi yang dilakukan disajikan pada Tabel berikut. 

Tabel 5. Penjabaran Indikator dan materi pada media 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

3.5 

Melaksanakan 

pemasangan 

pembesian/penu

langan pada 

konstruksi beton 

bertulang 

berdasarkan 

metode dan 

3.5.1 

Menjelaskan 

persiapan bahan, 

alat, dan 

perlengkapan 

pekerjaan besi 

beton 

Pengertian Gempa 

Bumi, Kerusakan-

kerusakan struktur dan 

non struktur 

Pengertian Konstruksi 

Beton Bertulang 

Syarat Material untuk 

Bangunan Tahan 

Gempa 
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prosedur yang 

diisyaratkan 

dalam 

spesifikasi 

termasuk 

persyaratan 

standar mutu 

yang harus 

dipenuhi 

Syarat Konstruksi 

untuk Bangunan Tahan 

Gempa 

4.5. 

Melaksanakan 

dan menyajikan 

hasil pelaksanaan 

pembesian/penul

angan pada 

kosntruksi beton 

bertulang 

4.5.1 Menjelaskan 

cara membuat 

begel/sengkang, 

merakit dan 

memasang 

tulangan besi beton 

untuk kolom, balok, 

atap dan pekerjaan 

beton lainnya 

Sistem pembesian 

untuk bangunan tahan 

gempa 

 

d.  Analisis tugas (task analysis) 

Analisis tugas dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan apa saja yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan kurikulum 2013, 

kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik yang terdiri dari 

mengamati (observing), menanya (questioning), mengumpulkan informasi 

(collecting), mengasosiasi (associating), dan mengomunikasikan (comunicating). 
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Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pembelajaran melalui media dapat 

diarahkan sebagai berikut. 

1) Kegiatan mengamati : pendidik menampilkan tayangan yang terdapat pada 

media kemudian peserta didik mengamati. 

2) Kegiatan menanya : pendidik mempersilahkan peserta didik untuk bertanya 

tentang hal yang tidak dimengerti, peserta didik menanyakan, kemudian guru 

menghimpun dan mengarahkan pertanyaan- pertanyaan tersebut untuk menjadi 

pokok bahasan diskusi. 

3) Kegiatan mengumpulkan informasi : secara berkelompok dan dibawah 

bimbingan guru, peserta didik mengumpulkan informasi untuk menjawab 

pertanyaan diskusi. 

4) Kegiatan mengasosiasi : secara berkelompok dan dibawah bimbingan guru, 

peserta didik mengolah infomasi yang mereka dapatkan dan menemukan 

jawaban dari pertanyaan diskusi. 

5) Kegiatan megomunikasikan : guru mempersilakan peserta didik untuk 

menyampaikan hasil diskusi (baik secara langsung maupun dengan menjawab 

pertanyaan lain yang mewakili terjawabnya pertanyaan diskusi), kemudian 

bersama-sama menyimpulkan. 

e. Perumusan tujuan pembelajaran (specifying instructional objectives) 

Berdasarkan identifikasi dari analisis konsep materi dan analisis tugas yang 

telah dilakukan, maka dapat ditentukan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 

melalui media. Adapun tujuan pembelajaran tersebut yaitu melalui kegiatan 

mengamati (observing), menanya (questioning), mengumpulkan informasi 

(collecting), mengasosiasi (associating), dan mengomunikasikan (comunicating). 

 

 

 

 



64  

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap perancangan merupakan tahap mempersiapkan rancangan awal media 

pembelajaran yang dikembangkan. Tahap ini terdiri dari beberapa langkah yaitu: 

a. Penyusunan Parameter Penilaian (constructing criterion-referenced test) 

Dalam penelitian ini digunakan instrumen non tes, sehingga parameter 

penilaian kelayakan media yang digunakan diperoleh berdasarkan hasil dari 

pemberian angket yang merupakan instrumen non tes. Secara rinci angket yang 

disusun dijelaskan sebagai berikut. 

1) Angket evaluasi oleh ahli yang terdiri dari angket evaluasi ahli materi dan angket 

evaluasi ahli media. Untuk ahli materi menilai dari aspek pembelajran dan aspek 

materi, sedangkan ahli media menilai dari aspek kualitas media, aspek 

penggunaan bahasa, dan aspek layout media. 

2) Angket respon guru, yakni tanggapan guru terhadap media pembelajaran 

interaktif yang dikembangkan dilihat dari aspek materi dan aspek pembelajaran. 

b. Pemilihan format (format selection) 

Format media pembelajaran dirancang sesuai dengan identifikasi kebutuhan 

media yang dilakukan pada tahap define dengan memperhatikan kajian teori yang 

telah dilakuakan dan hasil diskusi bersama guru dan dosen pembimbing. Dari hasil 

kajian dan diskusi tersebut, dipilihlah format media pembelajaran dengan beberapa 

petimbangan sebagai berikut. 

Terdapat 3 bentuk penyajian media berbasis flash, yaitu materi, video animasi 

dan kuis. Dari ketiga bentuk penyajian media tersebut, dipilihlah format .swf untuk 

digunakan sebagai format media Konstruksi beton bertulang. Format tersebut 

dianggap paling sesuai karena pada format ini materi akan disampaikan secara 

bertahap sehingga peserta didik akan mudah memahami suatu konsep materi.  
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Sementara itu untuk penguatan konsep materi yang disampaikan, digunakan 

ilustrasi penyampaian materi menggunakan beberapa jenis media, yaitu dengan 

gambar dan video animasi. Dengan kombinasi tersebut diharapkan akan lebih 

mudah dalam memvisualisasikan bagian materi yang sulit dipahami dan 

penyampaian materi lebih bervariasi. 

Selain itu, bentuk soal latihan/evaluasi yang digunakan juga menggunakan 

bentuk soal pilihan ganda. Bentuk soal tersebut dipilih karena dapat dapat mengukur 

pemahaman peserta didik terhadap keseluruhan materi dan mudah dalam 

memberikan feedback penilaian. 

c. Pemilihan media (media selection) 

Pemilihan media dalam pengembangan media pembelajaran berbasis flash 

dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan media yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu Adobe Flash CS6 (creative suite 6).  

Dipilihnya Adobe Flash CS6 dikarenakan selain dapat digunakan untuk 

mengombinasikan gambar, video dan animasi, juga dapat menghasilkan file output 

berupa aplikasi dengan dengan sistem offline yang memiliki format “.swf” sehingga 

competible pada semua jenis komputer. 

Disisi lain, Adobe Flash CS6 memiliki keterbatasan dalam pengolahan gambar 

dan video, untuk pembuatan ilustrasi gambar akan dibantu menggunakan aplikasi 

Sketch Up dan untuk pembuatan video akan dibantu menggunakan aplikasi Video 

Maker. 

d. Rancangan awal (initial design) 

Proses perancangan awal media pembelajaran berbasis flash dibagi menjadi 

dua kegiatan, yaitu: 
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1) Perancangan Isi 

Perancangan isi merupakan proses penyusunan konten media. Konten disusun 

berdasarkan storyboard. Storyboard berisi uraian rancangan tiap halaman pada 

media. 

2) Produksi Media Pembelajaran  

Produksi media merupakan proses pembuatan media berdasarkan rancangan 

isi yang telah dibuat. Dalam proses pembuatan tersebut terdiri dari beberapa 

langkah sebelum dihasilkan media pembelajaran sebagai rancangan awal 

(prototipe). 

a) Langkah Pembuatan 

Langkah pembuatan media pembelajaran berbasis flash terdiri dari beberapa 

tahap. Tahapan tersebut terdiri dari pembuatan tampilan antarmuka, pengkodean, 

test movie dan publishing. Adapun penjelasan lanjut dari tiap tahapan adalah 

sebagai berikut. 

(1) Pembuatan tampilan antarmuka media 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini terdiri dari pembuatan background, 

gambar, animasi, dan tombol navigasi, memasukkan teks materi yang sudah dibuat 

serta audio berupa backsound dan efek suara ke dalam stage Adobe Flash CS6. 

(2) Pengkodean 

Pengkodean merupakaan yang dilakukan untuk memasukkan perintah pada 

sebuah objek melalui bahasa pemrograman yang disebut Action script. Objek 

berupa tombol atau movie clip yang telah dibuat pada tahap pembuatan tampilan 

antarmuka belum dapat melakukan fungsi apapun.
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fscommand (“fullscreen”, true); 

stop (); 

play (); 

Oleh karena itu, untuk membuat objek-objek tersebut dapat berfungsi 

sebagaimana yang diinginkan diperlukan adanya pengkodean. Pengkodean pada 

media pembelajaran interaktif ini mengguanakan bahasa pemrograman Action 

script 2.0. Adapun Action script yang digunakan dalam media pembelajaran ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut. 

(a) Action script fullscreen 

Action script fullscreen digunakan untuk mengatur tampilan layar aplikasi 

media pembelajaran yang akan disesuaikan dengan besar kecilnya resolusi dari 

layar komputer yang digunakan saat aplikasi dijalankan. Adapun format penulisan 

Action script yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

 

(b) Action script stop 

Action script stop digunakan untuk menghentikan jalannya aplikasi baik itu 

movie clip ataupun animasi dari satu frame ke frame lainnya. Adapun format 

penulisan Action script stop yang digunakan sebagai berikut. 

 

(c) Action script play 

Action script play digunakan untuk memulai jalannya aplikasi baik itu movie 

clip ataupun animasi dari satu frame ke frame lainnya. Adapun format penulisan 

Action script play yang digunakan sebagai berikut. 

 

(d) Action script navigasi frame 

Action script ini diberikan pada sebuah tombol untuk mengontrol perpindahan  
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on (release) 

 

loadMovie (“Soal.swf”, 2); 

 

frame. Adapun format penulisan Action script tersebut adalah sebagai berikut. 

Action script “on (release)” di atas menyatakan suatu keadaan tombol 

navigasi, dimana tombol tersebut apabila ditekan akan menuju ke frame 5. 

(e) Action script load movie 

Action script load movie digunakan untuk menjalankan eksternal file yang 

telah di-publish, misalnya file yang berformat .swf. Action script ini sebagian besar 

digunakan untuk fungsi tombol atau button. Berikut contoh penggunaan Action 

script load movie. 

 

 

 

(f) Action script next frame 

Action  script  next  frame  digunakan  untuk  menuju  ke frame berikutnya 

secara  berurutan. Action   script  ini  diberikan pada tombol atau button. Berikut 

merupakan contoh penggunaannya 

 

 

(g) Action script prev frame 

Action script prev frame digunakan untuk menuju ke frame sebelumnya secara 

berurutan. Action script ini diberikan pada tombol atau button. Berikut contoh 

on (release) 

 

gotoAndStop (5); 

 

on (release) 

 

nextFrame (); 

 



69 

 

on (release) 

 

fscommand (“quit”,true); 

 

penggunaan Action script prev frame. 

 

(h) Action script quit 

Untuk dapat menutup aplikasi yang sedang berjalan digunakan Action script 

quit. Berikut contoh penulisan Action script yang digunakan untuk menutup aplikasi 

media pembelajaran interaktif. 

 

 

 

 
 

(2) Test movie 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan proses pengkodean adalah tahap test 

movie. Test movie merupakan pengujian yang dilakukan pada keseluruhan tampilan 

media pembelajaran yang mencagkup fungsi dari tiap objek. 

 Pengujian ini bertujuan melihat apakah objek-objek tersebut dapat menjalankan 

fungsi-fungsinya sesuai dengan yang diperintahkan melalui Action script. Jika pada 

waktu Test movie terdapat fungsi yang belum sesuai, maka dilakukan perbaikan 

pada antarmuka maupun Action script dari objek yang bersangkutan. Objek-objek 

yang dimaksud meliputi tombol navigasi, gambar, animasi serta audio. Pengujian ini 

dilakukan secara berulang hingga didapatkan hasil yang sesuai. 

 

on (release) 

 

prevFrame (); 
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(3) Publishing 

Pada tahap ini media pembelajaran interaktif disimpan dalam bentuk file lain 

dengan ekstensi “.swf” menggunakan fasilitas yang tersedia pada Adobe Flash CS6. 

Media pembelajaran tersebut selanjutnya dapat digunakan pada perangkat 

komputer dengan menginstal aplikasi tambahan (flash player). 

b) Hasil Pembuatan 

Setelah melalui proses pembuatan, maka dihasilkan media pembelajaran 

berbasis flash sebagai prototipe. Media yang telah dihasilkan tersebut terdiri dari 

beberapa halaman sebagai berikut. 

(1) Halaman pembuka (intro) 

Halaman pembuka (intro) diawali dengan tampilan layar fullscreen, kemudian 

muncul animasi logo Universitas Negeri Yogyakarta diikuti tulisan judul media. 

Selain itu, terdapat tombol “Mulai” yang berada di kanan bawah. Tombol tersebut 

berfungsi untuk menuju halaman menu utama. 

 

Gambar 15. Tampilan halaman pembuka (intro) 

(2) Halaman menu utama 

Halaman menu utama dari media pembelajaran berbasis flash berisi logo 

Universitas Negeri Yogyakarta, judul media dibagian atas, tombol menu yang terdiri 
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dari menu materi, pendahuluan, petunjuk, daftar pustaka, dan kuis, serta tombol 

navigasi yang terdiri dari profil, minimize, dan keluar. Selain itu juga terdapat tulisan 

penunjuk waktu di kanan bawah. 

 

Gambar 16. Tampilan halaman menu utama 

 

(3) Halaman menu materi 

Halaman menu materi ini berisi 2 materi pokok yaitu gempa bumi dan efeknya 

dan konstruksi bangunan tahan gempa. Pada tiap menu materi utama terdapat sub-

sub materi yang terdapat di dalamnya. Untuk melihat materi tersebut kita dapat klik 

di salah satu tulisan pilihan materi. 

 

Gambar 17. Tampilan halaman menu materi 
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(4) Halaman menu materi penjelasan gempa 

Halaman menu materi ini berisi penjelasan secara umum tentang gempa dan 

disertai gambar, untuk memudahkan dalam memahami.      

Gambar 18. Tampilan halaman menu materi penjelasan gempa 

(5) Halaman menu materi tipikal kerusakan gempa 

Halaman menu materi ini menjelaskan beberapa tipikal-tipikal kerusakan 

gempa menurut SNI-03-1726-2012 , untuk mempermudah dalam memahami 

disertai gambar dan penjelasan dari tiap kerusakanya. 

 

 Gambar 19. Halaman menu materi tipikal kerusakan gempa 

(6) Halaman menu materi kategori kerusakan struktur 
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Halaman ini berisi kategori kerusakan struktur maupun non struktur yang 

disertai dengan ciri-ciri kerusakan tersebut. 

 

Gambar 20. Halaman menu materi kategori kerusakan struktur 

(7) Menu materi konstruksi beton bertulang 

Halaman pada menu ini berisi gambar dan penjelasan singkat pengertian dari 

konstruksi beton bertulang berdasarkan SNI-2847-2013. 

 

Gambar 21. Menu materi konstruksi beton bertulang 

(8) Menu materi syarat material bangunan 

Halaman menu ini berisi beberapa syarat-syarat material yang digunakan 

untuk bangunan tahan gempa, yaitu: batu kali, pasir, kerikil, semen, tulangan baja, 

batu bata, air, kayu, dan atap. Pada tiap syarat material tersebut, di dalamnya 
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terdapat penjelasan yang disertai gambar. Untuk melihat tiap penjelasannya peserta 

didik dapat meng-klik pada salah satu syarat material. 

 

         Gambar 22. Menu materi syarat material bangunan 

(9) Menu materi syarat konstruksi tahan gempa 

Halaman menu ini berisi beberapa syarat-syarat konstruksi yang digunakan 

untuk bangunan tahan gempa, yaitu: fondasi, beton, bekisting, beton bertulang, 

sengkang, pasangan batu bata, plesteran, kusen, kuda-kuda, dan pemasangan 

tulangan. Pada tiap syarat konstruksi tersebut, di dalamnya terdapat penjelasan 

yang disertai gambar. Untuk melihat tiap penjelasannya peserta didik dapat meng-

klik pada salah satu syarat konstruksi. 
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  Gambar 23. Menu materi syarat konstruksi tahan gempa 

(10) Halaman kuis 

Halaman ini berisi latihan soal berjumlah 20 butir soal, tiap soalnya terdiri 

dari 4 pilihan jawaban. Setiap peserta didik dapat mengerjakan latihan ini setelah 

membaca materi, agar skor yang diperoleh dapat maksimal dan lulus. 

 

                            Gambar 24. Tampilan halaman kuis  

(11) Halaman video animasi sistem penulangan 

Halaman mengomunikasikan pada menu materi berisi kegiatan kelima yang 

dilakukan setelah kegiatan mengumpulkan Informasi dan mengasosiasi. Pada 

halaman ini disajikan bentuk pernyataan yang harus dikonfirmasi peserta didik 

apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Hal ini bertujuan mengarahkan 

peserta didik untuk dapat menyampaikan hasil yang mereka dapatkan dari kegiatan 

sebelumnya. 
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        Gambar 25.  Halaman video animasi sistem penulangan 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Media yang dikembangan mencakup tentang media berbasis flash yang di 

dalamnya terdapat pengertian bangunan tahan gempa, kerusakan-kerusakan 

bangunan tahan gempa, penjelasan konstruksi beton bertulang, material 

penyusun bangunan, konstruksi bangunan tahan gempa, animasi penulangan dan 

evaluasi. 

Setelah menyusun dan pembuatan media telah selesai, media pembelajaran 

yang sudah jadi tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran, ada 

langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghasilkan produk akhir yang akan 

digunakan dalam pembelajaran diantaranya adalah validasi oleh dosen ahli materi, 

validasi oleh dosen ahli media pembelajaran, revisi tahap pertama untuk 

memperbaiki media, uji coba kelayakan media kepada pengguna (guru), dan yang 

terakhir revisi media tahap kedua sebelum media tersebut di gunakan untuk 

pembelajaran. Didalam tahap ini dikelompokkan menjadi 2 kegiatan, antara lain: 

1) Expert Appraisal 

Pada tahap expert appraisal dilakukan validasi terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan. Validasi dilakukan oleh para ahli bidang terkait. Pada bagian 
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validasi pada bidang materi dilakukan oleh dosen ahli materi, yaitu Bapak Drs. H. 

Sumarjo, H, M.T  dan pada bagian validasi bidang media dilakukan oleh Bapak Ir. 

Ilham Marsudi, M.Kom selaku ahli media pembelajaran. 

2) Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi berupa validasi oleh guru mata 

pelajaran Konstruksi Beton Bertulang SMK Negeri 1 Seyegan yaitu Ibu Bella 

Avysta M, S.Pd. 

4. Tahap penyebaran (Dissemination) 

Tahap akhir dari pengembangan media pembelajaran ini adalah 

penyebaran/publikasi setelah melalui penilaian oleh ahli dan pengguna serta telah 

melalui perbaikan-perbaikan sesuai saran dan masukan terhadap media 

pembelajaran berbasis flash konstruksi beton bertulang untuk bangunan tahan 

gempa. Pada tahap ini media bisa menggunakan platform media sosial seperti 

Youtube selain itu dilakukan pengemasan produk akhir dalam bentuk CD/DVD 

yang akan diberikan kepada dosen pembimbing dan guru pengampu mata 

pelajaran konstruksi beton bertulang di SMK Negeri 1 Seyegan. 

 

B. Analisis Data 

a. Analisis Penilaian Ahli Materi 

1) Hasil Validasi Ahli Materi 1 

Uji validasi dosen ahli materi merupakan pengujian kelayakan media dari 

sisi materi oleh dosen ahli materi. Validasi materi oleh dosen ahli materi 

menekankan pada dua aspek yaitu aspek pembelajaran dan aspek materi. Uji 

kelayakan ini dilakukan oleh dosen ahli materi Jurusan Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Bapak 
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Drs. H. Sumarjo, H, M.T. Data hasil validasi oleh ahli materi 1 dapat dilihat 

pada tabel: 

Tabel 6. Skor Penilaian Ahli Materi 1 

No Aspek 

Frekuensi 

∑ Skor ∑ Butir 

Bobot 

% 

1 2 3 4 5 Max 

1. Pembelajaran 0 0 0 12 0 48 12 60 80 

2. Materi 0 0 0 7 1 33 8 40 83 

Jumlah 81 20 100 81 
  

 

                       Gambar 26. Diagram batang penilaian ahli materi 1 

Hasil penilaian ahli materi 1 ini ditinjau dari aspek (1) pembelajaran 

memperoleh skor 48 (80%) dan (2) materi memperoleh skor 33 (83%). Secara 

keseluruhan tingkat validasi materi pembelajaran berbasis flash memperoleh 

skor 81 (81%). Sehingga, skor 81 yang diperoleh dari uji kelayakan produk 

ahli materi 1, dengan pencapaian 81% berada pada skala 1. Jadi ,media 

pembelajaran ini dilihat dari materinya dikategorikan “Sangat Layak”. Revisi 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Belum menggunakan huruf non 
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Roman, (2) Tulisan dibesarkan, (3) Penulangan pada sambungan kolom 

ditinjau kembali. 

2) Revisi oleh Ahli Materi 1 

Konten media pembelajaran yang sudah divalidasi oleh dosen ahli materi 

kemudian melakukan revisi atau perbaikan sesuai dengan saran dari dosen 

ahli materi. Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki media pembelajaran 

sebelum media pembelajaran diujicobakan dalam proses pembelajaran.  

Perbaikan juga sangat perlu untuk menyempurnakan media 

pembelajaran yang lebih baik mengingat media ini akan digunakan guru mata 

pelajaran pada waktu mendatang. Hasil validasi oleh dosen ahli materi 

diketahui bahwa media pembelajaran sudah masuk dalam kategori “sangat 

layak”, namun masih perlu perbaikan pada konten media pembelajaran 

tersebut. Adapun beberapa komentar dari ahli materi dan perbaikan yang 

dilakukan dapat dilihat pada Tabel 5. 

        Tabel 7. Daftar Revisi dari Dosen Ahli Materi 1 
 

No  Komentar dan Tindak 

Lanjut 

Tampilan sebelum dan sesudah di perbaiki 

1. Komentar: Penjelasan 

salah satu materi terlalu 

panjang. 

 

 

 

Tindak Lanjut: 

Meringkas penjelasan 

Tampilan sebelum diperbaiki: 
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materi tersebut 

 

Tampilan sesudah diperbaiki: 

 

2. Komentar:  

Tulisan diperbesar 

Tindak Lanjut: 

Memperbesar huruf pada 

tulisan 

 

Tampilan sebelum diperbaiki: 

 

Tampilan sesudah diperbaiki: 
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3.  Komentar: 

Belum menggunakan 

huruf non Roman 

Tindak lanjut: 

Mengubah jenis font dari Roman ke arial 

jenis font selain Roman 

 

2) Hasil Validasi Ahli Materi 2 

Uji validasi dosen ahli materi merupakan pengujian kelayakan media dari 

sisi materi oleh guru pengampu mata pelajaran konstruksi beton bertulang. 

Validasi materi oleh guru pengampu menekankan pada dua aspek yaitu aspek 

pembelajaran dan aspek materi. Uji kelayakan ini oleh guru pengampu mata 

pelajaran konstruksi beton bertulang di SMK Negeri 1 Ibu Bella Avysta M, S.Pd. 

Data hasil validasi oleh ahli materi 2 dapat dilihat pada tabel: 

     Tabel 8. Skor Penilaian Ahli Materi 2 

No Aspek 
Frekuensi 

∑ Skor ∑ Butir 
Bobot 

% 
1 2 3 4 5 Max 

1. Pembelajaran  0 0 1 7 4 51 12 60 85 

2. Materi 0 0 0 5 3 35 8 40 88 

Jumlah 86 20 100 86 
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                         Gambar 27. Diagram batang penilaian ahli materi 2 

Hasil penilaian ahli materi 2 ini ditinjau dari aspek (1) pembelajaran 

memperoleh skor 51 (85%) dan (2) materi memperoleh skor 35 (88%). 

Secara keseluruhan tingkat validasi materi pembelajaran berbasis flash 

memperoleh skor 86 (86%). Sehingga, skor 86 yang diperoleh dari uji 

kelayakan produk ahli materi 2, dengan pencapaian 86% berada pada skala 

1. Jadi ,media pembelajaran ini dilihat dari materinya dikategorikan “Sangat 

Layak”. Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: Media yang ada sudah 

bagus hanya perlu penyesuaian warna agar lebih menarik, kuis dilengkapi 

dengan kunci jawaban dan penjelasan serta perlu tambahan video real 

pekerjaan di proyek. 

b. Analisis Penilaian Ahli Media 

1) Hasil Validasi Ahli Media 

Validasi media oleh dosen ahli media menekankan pada tiga aspek yaitu 

kualitas media, penggunaan bahasa dan layout media. Uji kelayakan ini 

dilakukan oleh dosen ahli media Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Ir. 

Ilham Marsudi, M.Kom. Data hasil validasi oleh ahli media dapat dilihat pada 

tabel: 

     Tabel 9. Skor Penilaian Ahli Media 

No Aspek 
Frekuensi 

∑ Skor ∑ Butir 
Bobot 

% 
1 2 3 4 5 Max 

1. Kualitas Media 0 0 2 4 4 42 10 50 84 

2. 
Penggunaan 

Bahasa 0 0 0 5 0 20 5 25 80 

3. Layout Media 0 0 0 2 3 23 5 25 92 

Jumlah 85 20 100 85 
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Gambar 28. Diagram batang penilaian ahli media 

Hasil penilaian ahli media ini ditinjau dari aspek (1) kualitas media 

memperoleh skor 42 (84%) , (2) pengunaan bahasa memperoleh skor 20 

(80%) dan (3) layout media memperoleh skor 23 (92%). Keseluruhan tingkat 

validasi media pembelajaran berbasis flash memperoleh skor 85 (85 %). 

Sehingga, skor 85 yang diperoleh dari uji kelayakan produk ahli media, 

dengan pencapaian 85% berada pada skala 1. Jadi ,media pembelajaran ini 

dilihat dari medianya dikategorikan “Sangat Layak”. Revisi yang diberikan 

adalah sebagai berikut: (1) Warna background terlalu menyala. (2) Suara 

musik di awal agak ada suara hentakan. 

 
2) Revisi oleh Ahli Media 

 

Konten media pembelajaran yang sudah divalidasi oleh dosen ahli media 

kemudian langkah berikutnya adalah melakukan revisi atau perbaikan sesuai 

dengan saran dan komentar dari dosen ahli media. Revisi ini bertujuan untuk 

memperbaiki media pembelajaran sebelum media pembelajaran diuji cobakan 

dalam proses pembelajaran. Perbaikan juga sangat perlu untuk  
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Tabel 10. Daftar Revisi dari Dosen Ahli Media 

No  Komentar dan Tindak 

Lanjut 

Tampilan sebelum dan setelah di perbaiki 

1. Komentar: Warna 

background terlalu 

menyala (kuning) 

 

 

Tindak Lanjut: 

Mengubah ke warna 

lebih smooth seperti 

warna pastels 

 

Tampilan sebelum diperbaiki: 

 

 
Tampilan sesudah diperbaiki: 

 

2. Komentar: 

Suara musik di awal 

agak ada suara 

hentakan 

Tindak lanjut: 

Mengganti suara musik dan mengurangi 

suara hentakan, dari “Tired Eyes Omonoko” 

ke “The Pink Everland Sky” 
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C. Keterbatasan Produk Media Pembelajaran 

Pengembangan pada media pembelajaran ini memiliki beberapa 

keterbatasan ilustrasi, berikut rincian keterbatasan media pembelajaran: 

a. Dibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya, karena melalui proses 

yang rumit dalam memvisualisasikan materi ke dalam ilustrasi gambar. 

b. Keterbatasan pada aplikasi Adobe Flash Player CS6, kapasitas file yang 

cukup besar dikarenakan jumlah layer yang terlalu banyak. 

c. Materi pada media pembelajaran ini hanya untuk bangunan sederhana 1 

lantai. 


