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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengembangan Media Pembelajaran 

   Hasil yang diperoleh pada penelitian pengembangan ini adalah aplikasi 

android media pembelajaran teknik animasi 2 dimensi. Aplikasi media 

pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah peserta didik kelas XI 

Multimedia SMK Negeri 2 Sewon dalam mempelajari materi pelajaran teknik 

animasi 2 dimensi. Pada tahap pengembangan aplikasi media pembelajaran ini 

menggunakan model Luther yang terbagi menjadi 6 tahap yaitu: 

1. Concept (Konsep) 

  Tahapan konsep bertujuan untuk menentukan jenis dan tujuan pembuatan 

aplikasi dengan keraktaristik serta kebutuhan siswa. Proses yang dilakukan 

diantaranya meliputi menentukan tujuan media pembelajaran, menyusun konsep 

materi dan konsep isi aplikasi pembelajaran. 

a. Tujuan Media Pembelajaran 

   Aplikasi media pembelajaran teknik animasi dua dimensi berbasis android 

ditujukan kepada peserta didik kelas XI Multimedia di SMK Negeri 2 Sewon. 

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami proses 

pembelajaran serta diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik pada pelajaran teknik animasi 2 dimensi yang dapat digunakan 

dimanapun dan kapanpun. 

b. Konsep Materi Pembelajaran 

   Isi materi pembelajaran mengacu pada silabus kurikulum 2013 yang 

digunakan di SMK Negeri 2 Sewon. Materi pelajaran yang dibahas adalah tentang 
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jenis-jenis animasi dan prinsip-prinsip dasar animasi. Konsep penyajian materi 

pembelajaran yang akan ditampilkan pada aplikasi meliputi penjelasan materi 

dengan gambar, teks, audio dan video. 

c. Konsep Isi Media Pembelajaran 

Aplikasi media pembelajaran teknik animasi dua dimensi berbasis android ini 

terdiri dari 9 menu diantaranya adalah petunjuk, kompetensi inti dan kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran, materi, video, latihan, glosarium, profil dan daftar 

pustaka. 

2. Design (Perancangan) 

   Pada tahap design dilakukan perancangan materi, menyusun storyboard dan 

membuat flowchart. Pada tahap ini dibutuhkan spesifikasi yang rinci sehingga 

dapat mempermudah pada tahapan selanjutnya untuk lebih terarah dan sesuai 

dengan storyboard. 

a. Perancangan materi  

   Materi pada media pembelajaran dirancang berdasarkan dengan analisis 

materi terhadap silabus kurikulum 2013 yang digunakan di SMK Negeri 2 Sewon. 

Materi yang akan disampaikan dalam aplikasi media pembelajaran, yaitu tentang 

animasi stopmotion, animasi tradisional, animasi komputer dan prinsip-prinsip 

dasar animasi. Analisis materi dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini. 
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Tabel 6. Analisis Materi 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Penjabaran Materi 

1. Memahami animasi 

stop motion 

1. Pengertian animasi 

stop motion 

2. Jenis animasi stop 

motion 

3. Cara kerja animasi 

stop motion  

1. Pengertian animasi 

stop motion 

2. Jenis animasi stop 

motion 

3. Cara kerja animasi 

stop motion  

2. Memahami animasi 

tradisional 

1. Pengertian animasi 

tradisional 

2. Jenis animasi 

tradisional 

3. Cara kerja animasi 

tradisional 

1. Pengertian animasi 

tradisional 

2. Jenis animasi 

tradisional 

3. Cara kerja animasi 

tradisional 

3. Memahami animasi 

komputer 

1. Pengertian animasi 

komputer 

2. Perkembangan 

animasi komputer 

3. Prinsip kerja animasi 

komputer 

4. Efek animasi 

komputer 

5. Teknik pembuatan 

animasi komputer 

1. Pengertian animasi 

komputer 

2. Perkembangan 

animasi komputer 

3. Prinsip kerja animasi 

komputer 

4. Efek animasi 

komputer 

5. Teknik pembuatan 

animasi komputer 

4. Memahami prinsip-

prinsip dasar 

animasi  

1. Pengertian prinsip-

prinsip dasar animasi  

2. Fungsi prinsip-prinsip 

dasar animasi 

3. Jenis prinsip-prinsip 

dasar animasi 

1. Pengertian prinsip-

prinsip dasar animasi  

2. Fungsi prinsip-prinsip 

dasar animasi 

3. Jenis prinsip-prinsip 

dasar animasi 
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b. Flowchart  

   Setelah megetahui isi media dan isi materi, proses selanjutnya adalah 

pembuatan flowchart. Flowchart berfungsi untuk menggambarkan urutan dan 

struktur media pembelajaran dari scene satu ke scene berikutnya. Dimulai dari 

awal aplikasi dibuka hingga aplikasi ditutup, pengguna akan masuk ke halaman 

intro yang berisi judul media pembelajaran dan tombol untuk masuk ke halaman 

menu utama, yang berisi 9 tombol menu untuk menuju ke halaman tertentu seperti 

halaman petunjuk penggunaan, halaman ki/kd, halaman tujuan pembelajaran, 

halaman materi dengan sub-sub materi, halaman video dengan sub-sub video, 

halaman latihan dengan sub-sub latihan, halaman glosarium dan halaman profil 

pengembang. Struktur media pembelajaran dapat dilihat dalam flowchart berikut. 

 

Gambar 05. Flowchart struktur aplikasi android 

c. Storyboard  

   Storyboard digunakan sebagai dasar untuk pembuatan desain tampilan yang 

dapat berupa sketsa. Desain storyboad memuat rancangan awal dari tampilan dan 
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penempatan konten maupun objek multimedia lengkap dengan deskripsi tiap 

scene. Hasil desain storyboard dapat dilihat pada lampiran 3. 

3. Material Collecting (Pengumpulan Bahan) 

   Tahap ketiga dilakukan proses pengumpulan bahan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Hasil yang diperoleh pada tahap ini yaitu: 

a. Bahan-bahan untuk materi pembelajaran. 

b. Gambar pendukung, berfungsi sebagai pelengkap dan memperjelas materi. 

c. Audio, digunakan untuk backsound dan music tombol. 

d. Video, digunakan untuk pelengkap materi pembelajaran. 

e. Materi untuk pembuatan soal latihan 

4. Assembly (Pembuatan) 

   Tahap assembly yaitu proses pembuatan aplikasi pembelajaran yang 

disusun sesuai dengan storyboard dan flowchart yang telah dibuat sebelumnya.   

Pembuatan media pembelajaran ini dimulai dengan mendesain tampilan antar 

muka, logo, navigasi dan gambar lainnya di Coreldraw X7. Kemudian setelah 

semua bahan atau konten selesai dibuat, selanjutnya disusun per-scene di Adobe 

Flash CS6 dan diberikan actionscript 3.0 agar aplikasi media pembelajaran dapat 

dioperasikan dan untuk menunjang fungsionalitas serta interaktifitas media. 

Hasil pembuatan media berbasis android pada teknik animasi dua dimensi 

adalah: 

a. Tampilan splash screen  

   Halaman yang pertaman kali akan muncul ketika aplikasi dieksekusi adalah 

Splash screen. Pada halaman splash screen terdapat animasi teks judul, animasi 

pada logo, identitas pembuat aplikasi dan button play. Button play digunakan untuk 

menuju ke halaman beranda menu utama media. 



46 
 

 

Gambar 06. Splash screen 

 

b. Tampilan halaman menu utama 

      

Gambar 07. Tampilan menu utama 

  

 Halaman menu utama merupakan halaman beranda yang berisikan tombol 

petunjuk, tombol KI/KD, tombol tujuan, tombol materi, tombol video, tombol latihan, 

tombol glosarium, tombol profil dan tombol daftar pustaka. Pada bagian atas menu 
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terdapat animasi teks mengenai judul media pembelajaran. Pada bagian pojok 

kanan atas terdapat tombol keluar yang digunakan untuk menutup dan mengakhiri 

penggunaan aplikasi. Pada bagian pojok kiri atas terdapat tombol sound on/off 

yang digunakan untuk mengatur volume backsound aplikasi media pembelajaran. 

Berikut script program yang digunakan pada menu utama disajikan dalam tabel 7. 

Tabel 7. Script program pada splash screen dan halaman menu utama 

No Tombol Kode Program Keterangan 

1. Play function 

fl_ClickToGoToScene(event:MouseE

vent):void { 

MovieClip(this.root).gotoAndPlay

(2, "Scene 1"); 

} 

Menuju 

halaman menu 

utama 

2. Petunjuk Function 

fl_bpetunjuk(event:MouseEvent):v

oid {  

 gotoAndStop(3); 

} 

Menuju 

halaman 

petunjuk 

3. KI/KD function 

fl_bkikd(event:MouseEvent):void { 

 gotoAndStop(4); 

} 

Menuju 

halaman 

KI/KD 

4. Tujuan function 

fl_btujuan(event:MouseEvent):voi

d { 

 gotoAndStop(5); 

} 

Menuju 

halaman 

tujuan 

5.  Materi function 

fl_bmateri(event:MouseEvent):voi

d { 

 gotoAndStop(6); 

} 

Menuju 

halaman 

materi 

6. Video  function 

fl_bvideo(event:MouseEvent):void 

{ 

 gotoAndStop(7); 

} 

Menuju 

halaman video 
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7. Latihan  function 

fl_bevaluasi(event:MouseEvent):v

oid { 

 gotoAndStop(8); 

} 

Menuju 

halaman 

latihan 

8. Glosarium function 

fl_bglosa(event:MouseEvent):void

{ gotoAndStop(9); 

} 

Menuju 

halaman 

glosarium 

9. Profil function 

fl_bprofil(event:MouseEvent):voi

d { 

 gotoAndStop(10); 

} 

Menuju 

halaman profil 

pengembang 

10. Daftar 

pustaka 

function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_10(

event:MouseEvent):void { 

 gotoAndStop(11); 

} 

Menuju 

halaman 

daftar pustaka  

11. Sound 

on/off 

function 

clikaudioplay3(event:MouseEvent)

:void  

{chimesSound3 = 

audioback3.play(0,999); 

soundoff.visible = true; 

soundon.visible = false; 

playno=true;} 

function 

clikaudiostop3(event:MouseEvent)

:void  

{SoundMixer.stopAll(); 

soundoff.visible = false; 

soundon.visible = true; 

playno=false;} 

Menghidupkan 

atau 

mematikan 

volume 

backsound 

12 Keluar function 

exitApp(event:TouchEvent):void { 

NativeApplication.nativeApplicat

ion.exit();     

} 

function tidakExit(e:Event):void{ 

 mvkeluar.visible = false; 

} 

Menutup 

aplikasi  
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c. Tampilan Halaman Petunjuk Penggunaan 

 
Gambar 08. Tampilan petunjuk penggunaan 

 

   Halaman petunjuk merupakan halaman yang digunakan untuk membantu 

pengguna dalam mengoperasikan aplikasi pembelajaran. Didalam menu petunjuk 

terdapat instruksi mengenai petunjuk penggunaan aplikasi media pembelajaran. 

Berikut script program yang digunakan dalam menu petunjuk dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Script program petunjuk 

No Tombol Kode Program Keterangan 

1. swipe function 

fl_SwipeToGoToNextPreviousFrame(event:T

ransformGestureEvent):void { 

   if(event.offsetX == 1) 

   { 

     prevFrame(); 

   } 

   else if(event.offsetX == -1) 

   { 

     nextFrame(); 

   } 

} 

Geser ke 

kanan dan 

ke kiri 
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2. Back function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_12(event:M

ouseEvent):void 

{ 

 gotoAndStop(2); 

} 

Kembali ke 

menu utama  

 

d. Tampilan Halaman KI/KD 

   Halaman KI/KD menampilkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang 

digunakan dalam media pembelajaran. Tampilan halaman KI/KD dapat dilihat 

pada gambar 09. Script program yang dimuat pada halaman ini adalah fungsi 

swipe untuk berpindah scene dan fungsi tombol back untuk kembali ke menu 

utama. Berikut script program yang digunakan pada halaman KI/KD sama dengan 

script program yang digunakan pada halaman petunjuk yaitu menggunkan fungsi 

swipe untuk perpindahan perhalaman dan back untuk kembali ke menu utama. 

 

Gambar 09. Tampilan KI/KD 
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e. Tampilan Halaman Tujuan Pembelajaran 

    
Gambar 10. Tampilan tujuan pembelajaran 

 

Pada gambar 10 menampilkan halaman tujuan pembelajaran dari masing-

masing kompetensi dasar yang dimuat dalam media pembelajaran. Pada menu 

tujuan pembelajaran menggunakan script program yang sama seperti pada menu 

petunjuk yaitu fungsi swipe untuk berpindah frame atau halaman dan fungsi tombol 

back untuk menuju menu utama. 

f.    Tampilan Halaman Materi 

     
Gambar 11. Tampilan submenu materi 
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Gambar 12. Tampilan isi materi 

   Halaman materi berisi beberapa submenu materi meliputi empat pokok 

bahasan yaitu: animasi stopmotion, animasi tradisional, animasi komputer dan 

prinsip-prinsip dasar animasi. Masing-masing tombol pada submenu mempunyai 

fungsi yaitu (1) submenu animasi stopmotion untuk menuju ke halaman isi materi 

yang membahas tentang animasi stopmotion, (2) submenu animasi tradisional 

untuk menuju ke halaman isi materi yang membahas tentang animasi tradisional, 

(3) submenu animasi komputer untuk menuju ke halaman isi materi yang 

membahas tentang animasi komputer, (4) submenu prinsip dasar animasi untuk 

menuju ke halaman isi materi yang membahas tentang prinsip dasar animasi.  

   Pada halaman isi materi berisi tentang materi yang dimuat sesuai dengan 

kompetensi dasar yang digunakan yaitu berupa teks dan gambar pendukung 

materi dan fitur swipe text untuk mempermudah pengguna dalam membaca 

materi. Tampilan submenu dapat dilihat pada gambar 11, tampilan isi materi dapat 

dilihat pada gambar 12 dan script program yang dipakai pada halaman isi materi 

dapat dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Script program pada halaman materi 

No Tombol Kode Program Keterangan 

1. swipe function 

fl_SwipeToGoToNextPreviousFrame(event

:TransformGestureEvent):void { 

   if(event.offsetX == 1) 

   { 

     prevFrame(); // swiped right 

   } 

   else if(event.offsetX == -1) 

   { 

     nextFrame(); // swiped left 

   } 

} 

Menggeser/M

emindah 

halaman dari 

kanan ke kiri 

dan 

sebaliknya 

2. Back function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_12(event

:MouseEvent):void 

{ 

 gotoAndStop(2); 

} 

Kembali ke 

menu utama  

 

 

g. Tampilan Halaman Video 

     
Gambar 13. Tampilan submenu video 
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   Pada halaman video terdapat tombol submenu video yang terdiri dari tiga 

bahasan yaitu mengenai tiga jenis animasi, animasi stopmotion, dan 12 prinsip-

prinsip dasar animasi. Pengguna dapat melihat isi video dengan menekan tombol 

play.  

   
Gambar 14. Tampilan video 

   Gambar 14. Menampilkan isi video pembelajaran mengenai animasi 

stopmotion. Video ini dibuat secara online dengan tools yang tersedia pada 

website www.animaker.com. Tampilan pada video disertai playback FLV yang 

didalamnya terdapat tombol play, pause dan slider untuk setting video.  

 

h. Tampilan Halaman Latihan 

   Halaman latihan berisi dua submenu latihan yaitu latihan 1 dengan cakupan 

materi animasi komputer dan prinsip-prinsip dasar animasi dan latihan 2 dengan 

cakupan materi animasi stop motion dan animasi tradisional. Tampilan submenu 

latihan dapat dilihat pada gambar 15. 

   Halaman awal latihan muncul ketika salah satu submenu latihan ditekan. 

Pada halaman awal latihan terdapat petunjuk pengerjaan soal dan tombol mulai 

http://www.animaker.com/
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untuk mengerjakan latihan. soal evaluasi berisi 10 soal pilgan dengan pilihan 

jawaban a,b,c,d dan e. setiap soal diberikan pembahasan dimana jika jawaban 

benar atau salah maka akan ditampilkan respon pembahasan soal. Tampilan awal 

latihan dapat dilihat pada gambar 16. 

    

Gambar 15. Tampilan submenu latihan 

 

 
Gambar 16. Tampilan mulai latihan 

 

   Halaman hasil akhir muncul ketika pengguna telah selesai mengerjakan soal 

latihan. halaman ini menampilkan nilai yang diperoleh, Tabel soal dengan jawaban 
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benar atau salah dan keterangan pencapaian. Kemudian terdapat button ulangi 

untuk melakukan kembali pengerjaan latihan. Tampilan halaman hasil akhir latihan 

dapat dilihat pada gambar 17 dan script program pada menu latihan dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

 

Gambar 17. Tampilan hasil akhir latihan 

 

 

Tabel 10. Script program pada halaman latihan 

No Tombol Kode Program Keterangan 

1. Back function 

fl_ClickToGoToAndStopAtFrame_16(

event:MouseEvent):void 

{ 

  gotoAndStop(2); 

} 

Kembali ke menu 

utama 

2. Latihan 1 function 

fl_blatih(event:MouseEvent):void  

{ 

MovieClip(this.root).gotoAndPl

ay(1, "Scene 3"); 

} 

Menuju ke 

halaman latihan 1 

3. Latihan 2 function 

fl_blatihan2(event:MouseEvent):v

oid { 

MovieClip(this.root).gotoAndPlay

(1, "Scene 4"); } 

Menuju ke 

halaman latihan 2 
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4. Mulai tbmulai.addEventListener(MouseEv

ent.CLICK,cliklanjut);  

function 

cliklanjut(event:MouseEvent): 

void{ autom.play(); 

      dilanjut(); } 

Memulai latihan 

soal 

5. Selanjun

ya 

function dilanjut() { 

  if (soal<tampilnya+1) { 

  gotoAndStop(2*macamarray[soal-

1]); 

}  else { 

  gotoAndStop("resume"); } 

} 

Menuju nomer 

soal latihan 

selanjutnya 

6. Ulangi function 

clikulang(event:MouseEvent):void 

{ autom.play(); 

 soal = 1; 

 betul = 0; 

 salah = 0; 

 gotoAndStop(1);} 

Mengulangi 

pengerjaan latihan 

soal 

 

i. Tampilan Halaman Glosarium 

   Halaman glosarium akan menampilkan daftar kata atau istilah-istilah yang 

sering terdapat pada teknik animasi 2 dimensi. Tampilan menu glosarium dapat 

dilihat pada gambar 18 berikut. 

 
Gambar 18. Tampilan glosarium 
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j. Tampilan Halaman Profil 

   Gambar 19 menampilkan halaman profil pengembang yang akan muncul 

ketika tombol menu profil ditekan. halaman profil berisikan informasi mengenai 

identitas pengembang, contact, dan tentang aplikasi yang dikembangkan. 

    
Gambar 19. Tampilan halaman profil pengembang 

 

k. Tampilan halaman daftar pustaka  

   Halaman daftar pustaka akan muncul ketika tombol menu daftar pustaka 

ditekan. Halaman ini akan menampilkan sumber referensi yang digunakan dapat 

berasal dari buku, jurnal, video edukasi, dan sebagainya. Tampilan halaman daftar 

pustaka dapat dilihat pada gambar 20. 

 
Gambar 20. Tampilan halaman daftar pustaka 
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l. Tampilan Halaman konfirmasi Close 

   Gambar 21 menunjukan tampilan halaman keluar yang akan muncul ketika 

tombol keluar pada pojok kanan atas ditekan. Tombol ini berfungsi untuk menutup 

penggunaan aplikasi. Pada halaman keluar terdapat tampilan konfirmasi untuk 

keluar dengan menekan “ya” dan pilih “tidak” untuk tetap menggunakan aplikasi.  

 

Gambar 21. Tampilan halaman keluar program 

 

5. Testing (Pengujian) 

  Tahap pertama pada tahapan pengujian yaitu pengujian Alpha dimana 

dilakukan pengujian oleh ahli media dan ahli materi. Setelah selesai pengujian 

alpha dan dinyatakan layak digunakan, selanjutnya dilakukan pengujian Beta 

kepada responden peserta didik kelas XI Multimedia SMK Negeri 2 Sewon. 

6. Distribution (Distribusi) 

   Proses terakhir adalah menyimpan aplikasi media pembelajaran kedalam 

media penyimpanan. Selanjutnya media pembelajaran didistribusikan kepada 

guru pengampu dan peserta didik kelas XI Multimedia SMK Negeri 2 Sewon untuk 

dijadikan sebagai alat bantu mengajar dalam proses pembelajaran. 
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B. Deskripsi Data 

   Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Analisis instrumen dilakukan secara kualitatif kepada sejumlah siswa yang 

memiliki karakteristik sama dengan siswa yang akan diuji dengan instrumen 

tersebut (Majid, 2006). Dalam penelitian ini melibatkan 20 peserta didik kelas XI 

Multimedia SMK Negeri 2 Sewon untuk uji instrumen. Penjelasan hasil uji validitas 

dan uji reliabilitas instrumen adalah: 

1. Validitas Instrumen 

   Analisis instrumen dilakukan oleh validator yang merupakan dosen Program 

Study Pendidikan Teknik Informatika yang memiliki rumpun keahlian sesuai 

innstrumen ynag dibuat dengan analisis kualitatif. Uji validitas instrumen secara 

kuantitatif dilakukan dengan bantuan software SPSS 25 menggunakan 

perhitungan korelasi Product Moment.  Ringkasan hasil perhitungan validitas butir 

instrumen peserta didik dapat dilihat pada Tabel 11 dan hasil perhitungan korelasi 

(r hitung) secara lengkap dapat dilihat di Tabel correlations. 

Tabel 11. Hasil Perhitungan Validitas Butir Instrumen Siswa 

No. Butir Nilai r hitung 
keterangan 

Valid Tidak Valid 

1 0.625** √ - 

2 0.684** √ - 

3 0.773** √ - 

4 0.791** √ - 

5 0.681* √ - 

6 0.839** √ - 

7 0.803** √ - 

8 0.748** √ - 

9 0.921** √ - 

10 0.779** √ - 

11 0.758** √ - 

12 0.782** √ - 

13 0.827** √ - 
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14 0.741** √ - 

15 0.834** √ - 

16 0.742** √ - 

17 0.788** √ - 

18 0.896** √ - 

19 0.826** √ - 

20 0.750** √ - 

21 0.860** √ - 

22 0.876** √ - 

23 0.921** √ - 

24 0.761** √ - 

25 0.872** √ - 

26 0.895** √ - 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

   Dari pemaparan Tabel perhitungan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil perhitungan validitas instrumen dengan 26 butir instrumen untuk 

peserta didik dalam penelitian ini adalah valid. Sehingga semua butir instrumen 

dapat digunakan dalam analisis data. 

2. Reliabilitas Instrumen 

Tebel 12. Pedoman tingkat reliabilitas instrumen (Sugiono, 2014:184). 

No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

2 0,20 – 0,399 Rendah 

3 0,40 – 0,599 Sedang 

4 0,60 – 0,799 Kuat 

5 0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 
Tabel 13. Statistik hasil perhitungan reliabilitas 
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   Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 25. Pada Tabel 13 dapat diketahui hasil ujI reliabilitas dari 26 butir 

instrumen yang valid adalah sebesar 0.977. Hasil uji realibilitas tersebut kemudian 

dikonversikan kedalam bentuk kalimat dengan pedoman pada Tabel 12. Maka 

hasil uji reliabilitas penelitian ini dinyatakan reliabel dengan kategori “sangat kuat”. 

C. Analisis Data  

   Data hasil yang telah diperoleh dari ahli media, ahli materi dan responden 

atau siswa selanjutnya diolah untuk mengetahui tingkat kelayakan aplikasi dengan 

interval jawaban 1 sampai 5. Proses selanjutnya adalah menghitung persentase 

tingkat kelayakan aplikasi dengan cara menjumlahkan skor masing-masing 

tanggapan kemudian dibandingkan dengan skor yang diharapkan. Berikut ini 

rumus perhitungan dalam analisis data: 

Persentase kelayakan (%) =  
skor yang diobservasi

skor yang diharapkan
 x 100 

 

1. Analisis Alpha Testing 

   Pengujian Alpha dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Pengujian 

dilakukan untuk mendapatkan aplikasi media pembelajaran yang layak digunakan. 

a. Data dan analisis penilaian ahli media 

   Penilaian ahli media dilakukan oleh dosen Program Studi Pendidikan Teknik 

Informatika yang ahli dalam bidang multimedia pembelajaran. Penilaian ini 

bertujuan untuk menilai tingkat kelayakan aplikasi pembelajaran. Penilaian ahli 

media menggunakan angket berjumlah 25 butir instrumen dengan interval pilihan 

jawaban 1 sampai dengan 5, diketahui 4 aspek penilaian untuk ahli media meliputi 

aspek kemudahan navigasi memiliki skor maksimum yang diharapkan sebesar 35, 

aspek artistik dan estetika memiliki skor maksimum yang diharapkan sebesar 65, 
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aspek integrasi media memiliki skor maksimum yang diharapkan sebesar 5 dan 

aspek fungsi keseluruhan dengan skor maksimum yang diharapkan adalah 20. 

Hasil penilaian ahli media dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 14. Data hasil penilaian ahli media 

No. Aspek penilaian 
skor 

observasi 

Skor 

diharapkan 

Persentase 

Kelayakan 

1. Kemudahan navigasi 24 35 68.57% 

2. Artistik dan estetika 51 65 78.46% 

3. Integrasi media 4 5 80% 

4. Fungsi keseluruhan 17 20 85% 

Rata-rata akhir 78% 
 

   Dari hasil penilaian skor persentase kelayakan oleh ahli media kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk kalimat dengan pedoman persentase kelayakan 

produk. Pedoman persentase kelayakan dapat dilihat pada Tabel 15 dan Hasil 

penilaian ahli media dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 15. Pedoman konversi persentase kelayakan ahli media 

No. Persentase Kelayakan (%) Kategori Kelayakan 

1 <21 Sangat Tidak Layak 

2 21-40 Tidak Layak 

3 41-60 Cukup Layak 

4 61-80 Layak 

5 81-100 Sangat layak 
 

Tabel 16. Hasil presentase kelayakan penilaian ahli media 

No. Aspek penilaian 
Persentase 

Kelayakan 
Kategori 

1. Kemudahan navigasi 68.57% Layak 

2. Artistik dan estetika 78.46% Layak 

3. Integrasi media 80% Layak 

4. Fungsi keseluruhan 85% Sangat Layak 

Rata-rata keseluruhan 78% Layak 
 

Berdasarkan Tabel diatas hasil penilaian ahli media untuk aspek kemudahan 

navigasi sebesar 68.57% dengan kategori “Layak”, aspek artistik dan estetika 
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sebesar 78.46% dengan kategori “Layak”, aspek integrase media sebesar 80% 

dengan kategori “Layak” dan aspek fungsi keseluruhan sebesar 85% dengan 

kategori “Sangat Layak”. Rata-rata persentase keseluruhan yang didapat adalah 

78% dengan demikian aplikasi media pembelajaran teknik animasi 2 dimensi 

berbasis android dikategorikan “Layak” untuk digunakan. Hasil analisis data 

penilaian dari ahli media yang disajikan dalam bentuk diagram dapat dilihat pada 

gambar 22. 

 

Gambar 22. Diagram hasil penilaian ahli media 

   Komentar dan saran selama proses pengujian aplikasi media pembelajaran 

oleh ahli media digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki aplikasi media 

pembelajaran berbasis android. Adapun komentar dan saran dari ahli media 

meliputi (1) pemberian suara backsound diawal, (2) tampilan tiap materi dibuat 

perhalaman, (3) mengurangi teks, (4) menambah contoh-contoh penyajian 

ilustrasi. 
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b. Data dan analisis penilaian ahli materi 

   Pengujian ahli materi dilakukan oleh guru pengampu mata pelajaran teknik 

animasi 2 dimensi kelas XI multimedia di SMK Negeri 2 Sewon. Pengujian ini 

bertujuan untuk menilai tingkat kelayakan materi pada aplikasi pembelajaran. 

Pengujian ahli materi menggunakan angket yang terdiri dari 21 butir instrumen 

dengan pilihan jawaban 1 sampai dengan 5, diketahui aspek penilaian untuk ahli 

materi terdiri adri 2 aspek yaitu aspek penyajian informasi dengan skor maksimum 

yang diharapkan sebesar 65 dan aspek kandungan kognisi dengan skor 

maksimum yang diharapkan adalah 40. Hasil penilaian ahli materi dapat dilihat 

pada Tabel 17. 

Tabel 17. Data hasil penilaian ahli materi 

No. Aspek penilaian 
skor 

observasi 

Skor 

diharapkan 

Persentase 

Kelayakan 

1. Penyajian informasi 49 65 75.38% 

2. Kandungan kognisi 29 40 72.5% 

Rerata akhir 74% 
 

Dari hasil penilaian skor persentase kelayakan materi kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk kalimat dengan pedoman persentase kelayakan 

produk menurut Arikunto (2006: 276). Pedoman konversi persentase kelayakan 

dapat dilihat pada Tabel 18 dan Hasil penilaian ahli materi pada Tabel 19. 

Tabel 18. Pedoman konversi persentase kelayakan ahli materi 

No. Persentase Kelayakan (%) Kategori Kelayakan 

1. <21 Sangat Tidak Layak 

2. 21-40 Tidak Layak 

3. 41-60 Cukup Layak 

4. 61-80 Layak 

5. 81-100 Sangat layak 
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Tabel 19. Hasil presentase penilaian ahli materi 

No. Aspek penilaian 
Persentase 

Kelayakan 

Kategori 

Kelayakan 

1. Penyajian informasi 75.38% Layak 

2. Kandungan kognisi 72.5% Layak 

Rata-rata keseluruhan 74% Layak 
 

Berdasarkan Tabel diatas hasil penilaian ahli materi untuk aspek penyajian 

informasi sebesar 75.38% dengan kategori “Layak” dan aspek kandungan kognisi 

sebesar 72.5% dengan kategori “Layak”. Rata-rata persentase keseluruhan yang 

didapat adalah 74% dengan demikian aplikasi media pembelajaran teknik animasi 

2 dimensi berbasis android dikategorikan “Layak” untuk digunakan. Hasil analisis 

data penilaian dari ahli materi yang disajikan dalam bentuk diagram dapat dilihat 

pada gambar 23. 

 

Gambar 23. Diagram hasil penilaian ahli media  

   Komentar dan saran yang diperoleh dari ahli materi digunakan sebagai 

pedoman untuk memperbaiki aplikasi media pembelajaran berbasis android. 

Adapun komentar dan saran dari ahli materi adalah perlu adanya database nilai 

hasil belajar siswa dan memberikan umpan balik terhadap hasil evaluasi yang 

telah dikerjakan oleh siswa. 
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2. Analisis Beta Testing 

   Pengujian Beta dilakukan kepada peserta didik kelas XI Multimedia di SMK 

Negeri 2 Sewon yang berjumlah 20 siswa sebagai responden. Penilaian dengan 

menggunakan angket dengan 26 butir instrumen yang diberikan interval jawaban 

1 sampai 5, terdiri dari 4 aspek penilaian yang digunakan adalah aspek penyajian 

informasi skor maksimum yang diharapkan sebesar 1320, aspek kemudahan 

navigasi memiliki skor maksimum yang diharapkan sebesar 440, aspek artistik dan 

estetika memiliki skor maksimum yang diharapkan sebesar 550 dan aspek fungsi 

keseluruhan memiliki skor maksimum yang diharapkan sebesar 550. Data hasil 

penilaian siswa dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Data hasil penilaian siswa 

No. Aspek penilaian 
skor 

observasi 

Skor 

diharapkan 

Persentase 

Kelayakan 

1. Penyajian informasi 1151 1320 87.20% 

2. Kemudahan navigasi 380 440 86.36% 

3. Artistik dan estetika 474 550 86.18% 

4. Fungsi keseluruhan 475 550 86.36% 

Rata-rata akhir 86.71% 
 

   Dari hasil penilaian rerata persentase kelayakan media kemudian 

dikonversikan ke dalam bentuk kalimat. Pedoman persentase kelayakan dapat 

dilihat pada Tabel 21 dan Hasil presentase penilaian siswa dilihat pada Tabel 22. 

Tabel 21. Pedoman konversi persentase kelayakan siswa 

No. Persentase Kelayakan (%) Kategori Kelayakan 

1. <21 Sangat Tidak Layak 

2. 21-40 Tidak Layak 

3. 41-60 Cukup Layak 

4. 61-80 Layak 

5. 81-100 Sangat layak 
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Tabel 22. Hasil presentase kelayakan penilaian oleh siswa 

No. Aspek penilaian 
Persentase 

Kelayakan 

Kategori 

Kelayakan 

1. Penyajian informasi 87.20% Sangat Layak 

2. Kemudahan navigasi 86.36% Sangat Layak 

3. Artistik dan estetika 86.18% Sangat Layak 

4. Fungsi keseluruhan 86.36% Sangat Layak 

Rerata keseluruhan 86.71% Sangat Layak 
 

Berdasarkan tabel diatas hasil penilaian siswa untuk aspek penyajian 

informasi memperoleh persentase sebesar 87.20% dengan kategori “Sangat 

Layak”, aspek kemudahan navigasi sebesar 86.36% dengan kategori “Sangat 

Layak”, aspek artistik dan estetika sebesar 86.18% dengan kategori “Sangat 

Layak” dan aspek fungsi keseluruhan sebesar 86.36% dengan kategori “Sangat 

Layak”. Rata-rata persentase keseluruhan yang didapat adalah 86.71% dengan 

demikian aplikasi media pembelajaran teknik animasi dua dimensi berbasis 

android dikategorikan “Sangat Layak” untuk digunakan. Hasil analisis data 

penilaian dari siswa yang disajikan dalam bentuk diagram dapat dilihat pada 

gambar 24. 

 

Gambar 24. Diagram Hasil Penilaian Siswa 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

   Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran teknik 

animasi dua dimensi berbasis android. Media pembelajaran dikembangkan 

dengan menggunakan model pengembangan MCLC atau Multimedia 

Development Life Cycle yang diadopsi dari Luther. Model pengembangan ini 

memiliki 6 tahapan yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing 

dan distribution. Concept merupakan tahap pertama untuk menentukan tujuan 

media pembelajaran, menyusun konsep materi dan konsep isi media 

pembelajaran. konsep materi pembelajaran ini mengacu pada silabus kurikulum 

2013. Selanjutnya untuk konsep isi media terdiri 

Atas petunjuk penggunaan, KI/KD, tujuan pembelajaran, materi, video, latihan, 

glosarium, profil dan daftar pustaka yang berisi referensi pustaka. Tahap kedua 

Design adalah tahap perancangan materi, pembuatan flowchart dan storyboard. 

Material collecting merupakan tahap pengumpulan bahan-bahan untuk 

mendukung media pembelajaran meliputi teks materi, gambar, video dan audio 

yang dapat digunakan sebagai backsound media. Tahap keempat adalah 

assembly, dimana seluruh bahan teks, gambar, video dan audio digabungkan 

untuk dibuat menjadi media pembelajaran dengan bantuan software adobe flash 

CS6 sesuai dengan diagram alur dan storyboard yang telah dibuat sebelumnya. 

Testing merupakan tahapan pengujian yang terdiri dari alpha testing dan beta 

testing. Pengujian alpha dilakukan oleh ahli media dan ahli materi untuk menilai 

dan memberi saran masukan untuk dijadikan bahan perbaikan media. Hasil produk 

media pembelajaran berupa aplikasi android dengan format file (*.apk). Setelah 

dinyatakan layak maka dilakukan pengujian beta oleh peserta didik kelas XI 

Multimedia SMK Negeri 2 Sewon. Hasil dari pengujian ini selanjutnya digunakan 
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untuk mengetahui tingkat kelayakan aplikasi. Tahap terakhir adalah distribution, 

proses dilakukan penyimpanan dan pendistribusian media pembelajaran kepada 

guru pengampu mata pelajaran teknik animasi dua dimensi SMK Negeri 2 Sewon 

untuk dijadikan sebagai alat penunjang proses pembelajaran 

 Kelayakan media pembelajaran dinilai oleh ahli media dan ahli materi 

sebagai expert judgement serta pengujian kepada peserta didik sebagai 

responden dengan uraian sebagai berikut: 

1. Hasil penilaian oleh ahli media 

 Hasil penilaian oleh ahli media meliputi 4 aspek memperoleh skor penilaian 

untuk aspek kemudahan navigasi sebesar 68.57% dengan kategori “Layak”, aspek 

artistik dan estetika sebesar 78.46% dengan kategori “Layak”, aspek integrase 

media memperoleh presentase sebesar 80% dengan kategori “Layak” dan aspek 

fungsi keseluruhan mendapatkan presentase sebesar 85% dengan kategori 

“Sangat Layak”. Secara keseluruhan rata-rata yang diperoleh dari ahli materi 

memiliki presentase sebesar 78% dengan demikian aplikasi media pembelajaran 

teknik animasi 2 dimensi berbasis android dikategorikan “Layak” untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran berbasis android. 

2. Hasil penilaian oleh ahli materi 

 Hasil penilaian oleh ahli materi meliputi 2 aspek memperoleh skor penilaian 

untuk aspek penyajian informasi sebesar 75.38% dengan kategori “Layak” dan 

aspek kandungan kognisi memperoleh presentase kelayakan sebesar 72.5% 

dengan kategori “Layak”. Sehingga secara keseluruhan pengujian oleh ahli materi 

memiliki rata-rata persentase kelayakan sebesar 74% dengan kategori “Layak” 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran berbasis android. 
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3. Hasil penilaian oleh siswa 

   Hasil penilaian siswa meliputi 4 aspek memperoleh skor penilaian untuk 

aspek penyajian informasi memperoleh persentase sebesar 87.20% dengan 

kategori “Sangat Layak”, aspek kemudahan navigasi memperoleh presentase 

sebesar 86.36% dengan kategori “Sangat Layak”, aspek artistik dan estetika 

sebesar 86.18% dengan kategori “Sangat Layak” dan aspek fungsi keseluruhan 

sebesar 86.36% dengan kategori “Sangat Layak”. Rata-rata persentase 

keseluruhan yang didapat dalam pengujian siswa adalah 86.71% dan 

dikategorikan “Sangat Layak” untuk digunakan sebagai media pembelajaran 

berbasis android. 

E. Keterbatasan Produk 

   Aplikasi media pembelajaran teknik animasi 2 dimensi berbasis android ini 

masih memiliki keterbatasan produk diantaranya adalah aplikasi ini hanya 

membahas materi dasar-dasar teknik animasi 2 dimensi saja dan belum 

menggunakan database sebagai fitur untuk berinteraksi antar sesama pengguna. 

 


